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НИЗОМНОМИ 

ШӮРОИ ҶАВОНОНИ 

КВД «РОЊИ ОЊАНИ ТОҶИКИСТОН» 
 
 

1.Муқаррароти умумӣ 
 
1. Шӯрои ҷавонони КВД «Роњи оњани Тоҷикистон» (минбаъд-Шӯрои 
ҷавонон) бо қарори Президиуми Иттифоқи касабаи роњиоњанчиёни 
Тољикистон бо маќсади ба роҳ мондани кор бо ҷавонон ва ҷалби њарчи 
бештари онҳо дар ҳаракати иттифоқҳои касаба созмон дода мешавад. 
2. Шӯрои ҷавононро аз ҳисоби кормандони ҷавонони фаъоли то сини 35 
солаи корхонаву муассисањои КВД «Роњи оњани Тоҷикистон» тариќи 

овоздињии озод интихоб мешаванд. Дар ҳолатҳои истиснои  бо мақсади 

дастгирии ҷавонони болаёқат ва бо назардошти саҳми онҳо дар корҳои 

ташкили ва чорабиниҳо  маҳдудияти сину сол метавонад татбиқ нагардад.  

3. Шўрои љавононро Раис, ки тариќи овоздињии озод аз њисоби аъзоёни 
Шўро интихоб мегардад, роњбарї менамояд. Мўњлати ваколатњои Раиси 
Шўрои љавонон ва аъзоёни он  3 сол муќаррар карда шуда, теъдоди њайати 
Шӯрои ҷавонон бо тариќи баовозмонии озод муайян карда мешавад. 
4. Шўро љавононро аз Раис, муовинон ва аъзоён аз корхонаву муассисањои 
КВД «Роњи оњани Тоҷикистон» ташкил медињанд. 
Шӯрои ҷавонон дар давраи ваколати Иттифоқи касабаи роњиоњанчиёни 
Тољикистон таъсис дода мешавад.  
5. Шӯрои ҷавонон ба Кумитаи љумњуриявии иттифоқи касабаи 
роњиоњанчиёни Тољикистон  ҳисоботдиҳанда мебошад.  
6. Дар фаъолияти худ Шӯрои ҷавонон қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дигар санадҳои меъёрии байналмилалӣ оид ба ҷавонон, қарору фармонњои  
КВД «Роњи оњани Тоҷикистон», ќарорњои Иттифоқи касабаи роњиоњанчиёни 
Тољикистон ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад. 
 

2.Мақсад, вазифа ва фаъолияти Шӯрои ҷавонон 
 
          Мақсади асосӣ, вазифа ва фаъолияти Шӯрои ҷавонон аз инҳо иборат 
мебошад: 
1. Аз ҳисоби кормандони ҷавони фаъоли то синни 35 солаи корхонаву 
муассисањои КВД «Роњи оњани Тоҷикистон» ҷалб намудани ҷавонон ба 
иттифоқи касаба; 
2. Таҳия ва амалӣ намудани пешниҳодҳо доир ба мукамалсозии сиёсати 
ҷавонон; 



3. Расонидани кумаки амалӣ ва методӣ ба аъзоёни Шўро оиди кор бо 
ҷавонон; 
4. Мусоидат ба рушд ва ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, зеҳнӣ, 
рушди тарбияи ҷисмонӣ, донишомӯзӣ, дастгирии ташабусҳои иноватсионии 
ҷавонон барои рушди њамаљонибаи ҷавонон 
5. Њамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, комиссияи Иттифоқи касабаи 
роњиоњанчиёни Тољикистон, ташкилотҳои ибтидоии иттифоќи касабаи 
ИКРТ, дигар ташкилотҳои байналхалқӣ, ташкилоту иттиҳодияҳои 
ҷамъиятии чумҳуриявӣ, васоити ахбори омма ва дигар ташкилотҳо дар самти 
кор бо ҷавонон; 
6. Таҳия, санҷиш, коркард ва паҳн намудани маълумот оид ба вазъи 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷавонон, мушкилот ва мусоидат барои 
ҳалли онҳо; 
7. Омода намудани пешниҳод барои қабули барномаҳои махсус оид ба 
фаъолияти ҷавонон дар КВД «Роњи оњани Тољикистон»; 
8. Ширкат дар ташкили омузиши кадрҳои ҷавон, баргузории форум,  
конфронсҳои илмӣ, симпозиум, семинарҳо, мизи мудаввар, курсҳои такмили 
ихтисос ва дигар чорабиниҳооид ба масъалаҳои кор бо ҷавонон; 
9. Мусоидат намудан ба омӯзиш ва тайёр кардани кадрҳову мутахасисони 
соњибтаљрибаи ҷавон. 
 

3.Ҳуқуқу уњдадорињои аъзоёни Шӯрои ҷавонон 
 
1. Супоришњое, ки аз љониби Шўро дода мешавад софдилона  бечунучаро ва 
сариваќт иљро намуда, дар чорабинињои оммавї фаъолона иштирок варзанд. 
2. Доимо байни кормандони љавон љињати тарбияи онњо дар рўњияи 
ватандўстиву ватанпарварї, содиќона хизмат намудан ба ватан, пешгирии 
љавонон аз шомилшудан ба гурўњњои ифротї, баландбардории савияи дониш, 
љањонбинї ва малакаи касбї ташфиќот баранд. 
3. Лоиҳаи маводҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро вобаста ба љавонон баррасӣ намуда, 
мавқеи худро баён намуда, дар гузаронидани ҷаласаҳо иштирок намояд; 
4. Дар доираи салоҳияти худ оид ба масъалаҳои мушахасс гурӯҳҳои кории 
муваққатӣ ва ё доимӣ таъсис диҳад; 
5. Дар доираи салоҳияти худ қарор, пешниҳод ва муроҷиатномаҳо кабул 
менамояд;   
6. Раиси Шӯрои ҷавонон метавонад аъзои   Кумитаи иттифоқҳои касабаи 
Тоҷикистон интихоб шавад. 
7. Теъдоди љавононе, ки нав ба кор ќабул карда мешаванд, доимо зери 
назорат ва њисоббарорї ќарор дињанд. 
8.  Оиди масъалањои корї ва санањои муњими таърихї њуљљатњои лозимиро 
омода намуда, њуљљатбарї намояд. 
9. Ташкил ва гузаронидани мусобиќањои касбї, варзишї ва љињати ошкор 
намудани њунару истеъдодњои кормандон ва баланд бардоштани 
масъулиятшиносї љавонон; 
10. Баррасии масъалањои вобаста ба љавонон ба Шўро воридшаванда. 
11. Њар семоња ба раиси Шўро оиди корњои иљрогардида ва фаъолияти 
шўрои љавонони корхонаву муассисањои КВД «Роњи оњани Тољикистон» 
њисобот пешнињод намояд. 



 

4.Тартиби кори Шӯрои ҷавонон 
 

1. Шӯрои ҷавонон нақшаи кории худро мустақилона тартиб медиҳад. 
Ҷаласаи Шӯрои ҷавонон мутобиқи нақшаи кории он, дар ҳолати зарурӣ на 
камтар аз як маротиба дар давоми сол даъват карда мешавад ва он дар 
сурати аз нисф зиёд иштирок намудани аъзои Шӯрои ҷавонон бо овоздиҳии 
кушод аз ҷониби аксарияти аъзои иштирокчии ҷаласа қабул карда мешавад. 
2. Фаъолияти Шӯрои ҷавонон дар асоси принсипҳои демократӣ, озодбаёнӣ, 
муҳокимаронии кушод ба роҳ монда мешавад. Ҳамаи аъзои Шӯрои ҷавонон 
ҳуқуқи баробар доранд. 
3. Дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон протокол тартиб дода мешавад, ки аз тарафи 
раис ва котиби ҷаласа, ки аз ҷониби иштирокчиён интихоб мешаванд, имзо 
карда мешавад. 
4. Бо мақсади фавран дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон муҳокима намудани 
масъалаҳои мубрам тавассути пурсиши аъзои Шӯро дар ҷаласаи навбатӣ 
масъалагузорӣ карда мешавад. 
5. Ба фаъолияти Шӯрои ҷавонон раис ва дар ҳолати набудани вай муовини 
раис роҳбарӣ мекунад. 
6. Раис ва ҷонишини Шўрои ҷавонон дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон интихоб 
мешаванд ва дар асоси ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд. 
7. Раиси Шӯрои ҷавонон: 
- макон, рӯзнома ва вақти баргузории ҷаласаи Шӯроро муайян мекунад; 
- дар ҷаласаи Шӯро раисӣ мекунад; 
- иҷрои қарорҳои Шӯрои ҷавононро таъмин намуда, дар бораи иҷрои  онҳо 
ба аъзоёни Шуро ахборот медиҳад; 
- санадҳои дохилии Шӯрои ҷавононро имзо мегузорад. 
8. Масъалаҳои ташкилӣ ва техникии фаъолияти Шӯрои ҷавононро 
роњбарияти роњи оњан ва Кумитаи Љумњуриявии иттифоќи касабаи 
роњиоњанчиён танзим менамоянд. 
9. Фаъолияти Шӯрои ҷавонон бо қарори Кумитаи Љумњуриявии иттифоќи 
касабаи роњиоњанчиён ва сметаи хароҷотҳо маблағгузорӣ мешавад.  
Хароҷот оид ба иштироки аъзои Шӯрои ҷавонон дар ҷаласаҳо аз ҷониби 
ташкилотҳои ҳамузв ва ташкилотҳои иттифоқи касаба, ки онҳоро пешниҳод 
намудаанд, пардохта мешавад. 
 

5.Муқаррароти хотимавӣ 
 
1. Ҳолатҳое, ки дар Низомномаи мазкур дарҷ наёфтаанд, тибқи санадҳои 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад. 
 
 
 
 


