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БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 
                      Моддаи 1. Ном ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ 

 
1.1. Ташкилоти ҷамъиятии "Федератсияи ҷудои Тоҷикистон" 

(минбаъд - "федератсия") иттиҳодияи ҷамъиятие мебошад, ки ба 
ҳайси аъзогӣ дар асоси фаъолияти муштарак ташкил гардида, барои 
ҳимояи манфиатҳои умумии аъзои муттаҳидшуда ва расидан ба 
ҳадафҳои муайяннамудаи оинномаи федератсия таъсис ёфтааст. 

1.2. Номи пурраи федератсия бо забони тоҷикӣ ташкилоти 
ҷамъиятии "Федератсияи ҷудои Тоҷикистон". 

1.3. Шакли кутоҳшудаи номи федератсия - ТҶ “ФҶТ”. 
1.4. Номи пурраи федератсия бо забони русӣ - общественная 

организация «Федерация дзюдо Таджикистана». 
1.5. Номи кутоҳшудаи федератсия бо забони русӣ – ОО «ФДТ». 
1.6. Номи пурраи федератсия бо забони англисӣ – Рublic 

Оrganisation «Tajikistan Judo Federation». 
1.7. Номи кутоҳшудаи федератсия бо забони англисӣ – РО «TJF». 
1.8. Федератсия дорои варақаи нишонадор бо номи худ ва мўҳр 

бо номи пурра бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мебошад. 
1.9. Нишони федератсия дорои навиштаҷот бо забони тоҷикӣ 

“Федератсияи ҷудои Тоҷикистон” ва ду рамзи ифодагари партофти 
ҷудо, яке бо ранги сурх аз боло ва дигаре бо ранги сабз аз поён  
наққошӣ карда шудааст. 

1.10. Рамзҳои федератсия тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд ва баҳисобгирии 
давлатӣ гирифта мешавад. 

 
Моддаи 2. Асосҳои ҳуқуқӣ ва принсипҳои федератсия 

 
2.1. Федератсия иттиҳодияи ҷамъиятии ихтиёрии мустақил буда, 

бо усули худидоракунӣ дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, оинномаи федератсияи байналмилалии ҷудо (ФБҶ), 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ” ва “Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш”, ҳамзамон 
дигар санадҳои меъёрии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
онҳоро эътироф кардааст ва оинномаи мазкур фаъолияти худро 
амалӣ менамояд. Ҳамчун ташкилоти ҷамъиятӣ федератсия 
тарғибгарӣ ҷудо буда, дорои суратҳисобҳо дар муассисаҳои бонкӣ 



мебошад. Аз ҷумла суратҳисоби арзӣ, мўҳр ва нашрияҳои 
иттиллоотии худро дошта метавонад.  

2.3. Федератсия фаъолияти худро дар асоси принсипҳои 
баробарӣ, қонуният, шаффофият, ихтиёрӣ ва худидоракунӣ ба роҳ 
мемонад. 

 
Моддаи 3. Суроға ва доираи ҳудуди федератсия 

 
3.1. Суроғаи федератсия ва маҳалли ҷойгиршавии мақомоти 

доимии роҳбарикунандаи он (Кумитаи иҷроия) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, кўчаи Айни 24 
мебошад. 

3.2. Федератсия дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият 
мекунад ва дар ҳудуди кишвар мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон намояндагиҳои худро дорад. 

 
 

БОБИ 2. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Моддаи 4. Мақсадҳои федератсия  
 
4.1. Мақсадҳои федератсия инҳоянд: 
4.1.1. рушди ҷудо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
4.1.2. кумак дар омодагӣ, ташкил ва иштироки варзишгарони 

дастаҳои мунтахаби ҷудои  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозиҳои 
олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳону осиё, ҷоми ҷаҳон ва ҷоми осиё, гран 
при ва гран сламҳои федератсияи байналмилалии ҷудо ва дигар 
мусобиқаҳои байналмилалӣ, инчунин мусоидат дар омодагӣ, ташкил 
ва иштироки варзишгарони ҷудо дар мусобиқаҳои дохилаи 
Тоҷикистон;  

4.1.3. тарғиби тарзи ҳаёти солим ва арзишҳои инсонӣ;  
4.1.4. таблиғ ва оммавигардонии ҷудо дар байни аҳолӣ, ҳамчун як 

намуди арзиши амалӣ ва фароғатӣ; 
4.1.5. ба ҷудо ҷалб намудани шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки 
қонунан дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд.  

 
 
 
 
 



Моддаи 5. Вазифаҳои федератсия 
 
5.1. Вазифаҳои федератсия: 
5.1.1. иштирок дар муайян кардани самтҳо ва принсипҳои асосии 

рушди ҷудо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
5.1.2. иштирок дар таҳия, татбиқ, назорат аз болои иҷрои 

барномаҳои мукаммал дар самти рушди ҷудо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

5.1.3. мусоидат намудан дар иқдомҳои созандаи шаҳрвандон ва 
дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, давлатӣ дар самти рушди тарбияи 
ҷисмонӣ, варзиш, алахусус ҷудо миёни аҳолӣ; 

5.1.4. таҳия ва татбиқи барномаҳои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти 
солим, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш;  

5.1.5. барқарор ва рушди муносибатҳо бо федератсияҳои 
варзишӣ, ассотсиатсияҳо, клубҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятии ба ҷудо 
алоқаманбуда ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар хориҷ аз он; 

 

5.1.6. кумак намудан дар фароҳам овардани шароити мусоид 
баҳри машқварзии аҳолӣ ба ҷудо, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 
гузаронидани чорабиниҳои солимгардонӣ; 

5.1.7. мусоидат ва ташкил намудани омўзиш барои мураббиёни 
ҷудо; 

5.1.8. кумаки машваратӣ ба ташкилотҳои меъморӣ, сохтмонӣ, 
лоиҳакашӣ дар таҳияи кодекси меъёрӣ ва қоидаҳои бинокорӣ оид ба 
тарҳрезӣ, сохтмон ва истифодаи иншооти варзишии ҷудо; 

5.1.9. ҷалби сармоягузорӣ барои дастгирӣ ва маблағгузории 
дастаҳои варзишӣ, аз ҷумла дастаҳои мунтахаби ҷудои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои рушди варзиши кўдакон ва наврасон, ташкили 
сексияҳо ва мактабҳои варзишӣ оид ба ҷудо, рушди шаклҳо ва 
усулҳои нави кори тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо кўдакон ва ҷавонон; 

5.1.10. мусоидат дар гузаронидан, мустақилона ташкил ва 
баргузор намудани мусобиқаҳо, тренингҳо, ҷамъомади таълимиву 
тамринӣ, чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва солимгардонӣ оид ба 
ҷудо; 

5.1.11. мусоидат ва сохтмони мустақилона, таҷдид, таъмир ва 
истифодаи мустақили биноҳо ва иншоот, иншооти варзишӣ, аз ҷумла 
толори варзишӣ ва марказҳои варзишӣ (баъд аз гирифтани 
иҷозатномаи махсус); 

5.1.12. кумак дар ташкили дарсҳои инфиродӣ ва коллективӣ, 
тренингҳо ва дигар чорабиниҳо бо иштироки 



варзишгарониҶумҳурии Тоҷикистон ва хориҷӣ, ҳаваскорон ва 
мутахассисони ҷудо; 

5.1.13. ба роҳ мондани фаъолияти хайриявӣ; 
5.1.15. пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, агар чунин фаъолият 

барои ноил шудан ба ҳадафҳои оинномавӣ равона шуда бошад. 
          5.1.16. ба амал баровардани дигар намуди фаъолият, ки ба 
қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунад. 
           5.1. Ташкилот намудҳои фаъолиятеро, ки барои он иҷозатномаи 
махсус (литсензия) зарур аст, баъд аз ба даст овардани он амали 
мегардонад. 

Моддаи 6. Фаъолияти соҳибкории федератсия 
 
6.1. Федератсия тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқ дорад фаъолияти соҳибкориро танҳо 
дар сурате амалӣ намояд, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои 
оинномавӣ, ки федератсия барои он таъсис ёфтааст, хизмат кунад. 

6.2. Федератсия метавонад ширкатҳои тиҷоратӣ таъсис диҳад, 
инчунин амвол барои пешбурди тиҷорат пешбинишударо ба даст 
орад. 

6.3. Даромад аз фаъолияти соҳибкории федератсия байни аъзои 
федератсия тақсим карда намешавад ва бояд танҳо барои ноил шудан 
ба вазифаҳои оинномавӣ истифода шавад. 

            
Моддаи 7. Варзишҳое, ки федератсия рушд менамояд 

 
7.1. Федератсия ҷудо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он 

намуди варзиши ҷудоро рушд медиҳад. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БОБИ 3. ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ ФЕДЕРАТСИЯ 
 

Моддаи 8. Федератсия ҳамчун шахси ҳуқуқӣ 
 
8.1. Федератсия аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии он шахси 

ҳуқуқӣ мебошад. 
8.2. Федератсия: 
8.2.1. тавозуни мустақил дорад; 
8.2.2. бо тартиби муқарраршуда ҳуқуқ дорад дар ҳудуди 

ҶумҳурииТоҷикистон ва хориҷи он суратҳисобҳои бонкӣ кушояд; 
8.2.3. моликияти ҷудогона дорад ва барои ўҳдадориҳои худ бо ин 

амвол масъул аст; 
8.2.4. метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии 

ғайримолиро ба даст орад ва дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад; 
8.2.5. мутобиқи қонунгузории ҶумҳурииТоҷикистон дигар ҳуқуқ 

ва ўҳдадориҳои шахси ҳуқуқиро амалӣ менамояд. 
 

Моддаи 9. Ҳуқуқҳои федератсия 
 
9.1. Барои амалӣ намудани вазифаҳои оинномавӣ, федератсия 

ҳуқуқ дорад: 
9.1.1. маълумотро дар бораи фаъолияти худ озодона паҳн кунад; 
9.1.2. иштирок намудан дар таҳияи қарорҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ бо тартиб ва ҳаҷме, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст; 

9.1.3. бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маҷлисҳо ва намоишҳоро баргузор кунад; 

9.1.4. васоити ахбори омма таъсис диҳад ва фаъолияти табъу 
нашрро амалӣ намояд (дар асоси иҷозатнома); 

9.1.5. дар иттиҳодияҳои  ҷамъиятӣ, мақомоти давлатӣ ҳуқуқҳои 
худ, манфиатҳои қонунии аъзои худ, инчунин дигар шаҳрвандонро 
намояндагӣ ва ҳимоя намояд; 

9.1.6. бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар интихобот ва раъйпурсӣ ширкат варзад; 

9.1.7. дигар ҳуқуқҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро амалӣ намояд. 

 
 

 
 
 



 

Моддаи 10. Уҳдадориҳои федератсия 
 
10.1. Федератсия вазифадор аст: 
10.1.1. риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, принсипҳо ва 

меъёрҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилалӣ, ки 
ба доираи фаъолияти онҳо марбутанд, инчунин меъёрҳои 
пешбининамудаи оинномаро риоя кунад; 

10.1.2. дастрасиро барои шиносоӣ бо ҳисоботи солона дар бораи 
истифодаи амволи худ таъмин кунад; 

10.1.3. ҳар сол то 1 апрел ба мақомоте, ки қарорро дар бораи 
бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ қабул мекунад, дар 
бораи идомаи фаъолият, бо нишон додани маҳалли ҷойгиршавии 
воқеии мақомоти идоракунии федератсия, ном ва маълумот дар 
бораи роҳбарони федератсия дар ҳаҷми маълумоте, ки ба феҳристи 
ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дохил карда шудааст, хабар диҳад; 

10.1.4. бо дархости мақоме, ки қарорро дар бораи бақайдгирии 
давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ қабул мекунад, қарорҳои мақомоти 
роҳбарикунанда ва шахсони мансабдори федератсия, инчунин 
ҳисоботҳои солона ва семоҳа дар бораи фаъолияти худро дар ҳаҷми 
маълумоте, ки ба мақомоти андоз зарур аст пешниҳод кунад; 

10.1.5. намояндагони мақомоте, ки дар бораи бақайдгирии 
давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ қарор қабул мекунад, ба 
чорабиниҳои федератсия даъват намояд; 

10.1.6. ҳангоми шиносоӣ бо фаъолияти федератсия расонидани 
кўмак ба намояндагони мақомоте, ки дар бораи бақайдгирии 
давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ қарор қабул мекунанд; 

10.1.7. дигар ўҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории 
ҶумҳурииТоҷикистонро иҷро кунад. 

10.1.8. ҳар сол дар сомонаи худ ё сомонаи мақомоти 
бақайдгиранда (Вазорати адлия) ҳисоботи молиявиро, ки дар он 
маълумоти муфассал оид ба даромад ва хароҷот дарҷ шудааст, ҷой 
диҳад. 

10.1.9. баъди гирифтани кумакҳои молию пулӣ аз хориҷа, дар 
муҳлати 10 рўз маълумот барои ворид намудани он ба феҳристи 
кумаки башардўстона ба мақомоти бақайдгиранда (Вазорати адлия) 
пешниҳод намояд. 

 
 
 
 



БОБИ 4. АЪЗОЁНИ ФЕДЕРАТСИЯ, ҲУҚУҚҲО ВА 
УҲДАДОРИҲОИ ОНҲО 

 
Моддаи 11. Шартҳо ва тартиби ба даст овардани аъзогӣ дар 

федератсия 
 
11.1. Аъзои федератсия метавонанд инҳо бошанд: 
11.1.1. шахсоне, ки ба синни 18-солагӣ расидаанд (шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрвандӣ, ки қонунан дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷойгиранд); 

11.1.2. ҳамкорӣ бо шахсони ҳуқуқӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки 
вазифаҳои федератсия ва оинномаи онро эътироф намудаанд ва дар 
амалӣ шудани он мусоидат мекунанд. 

11.2. Аъзогӣ дар федератсия ихтиёрист. Федератсия барои 
пайвастани аъзои нав озод аст. Ассотсиатсия ва ташкилотҳои 
ҷамъиятии кўдакон ва ҷавонон метавонанд аъзои федератсия бошанд. 

11.3. Қабули шахсони воқеъӣ ба федератсия дар асоси аризаи 
хаттӣ сурат мегирад ва бо қарори конференсияи федератсия ба 
расмият дароварда мешавад. 

11.4. Ҳуқуқҳои аъзогӣ дар федератсия - шахси воқеъӣ аз лаҳзаи 
қабули қарор оид ба қабули шахси мазкур ба федератсия пайдо 
мешавад. 

11.5. Қабули иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба федератсия дар асоси 
аризаи хаттӣ ва қарори мақоми ваколатдори иттиҳодияи ҷамъиятӣ 
дар бораи шомил шудан ба федератсия аз ҷониби кумитаи иҷроияи 
федератсия амалӣ карда мешавад ва бояд дар конференсия тасдиқ 
карда шавад. 

11.5.1. Ҳуқуқҳои аъзои федератсия - иттиҳодияи ҷамъиятӣ аз 
лаҳзаи тасдиқи қарори конференсия  дар бораи қабули иттиҳодияи 
ҷамъиятӣ ба федератсия ҳуқуқи аъзогӣ пайдо менамояд. 

 
Моддаи 12. Шартҳо ва тартиби гум кардани аъзогӣ дар 

федератсия 
 
12.1. Хориҷ шудан аз аъзои федератсия шахсони алоҳида дар 

асоси аризаи хаттии ба конференсияи дахлдори федератсия 
пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад. 

12.2. Хориҷ шудани иттиҳодияи ҷамъиятӣ аз аъзогии федератсия 
дар асоси қарори мақоми ваколатдори иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ки ба 
конференсияи федератсия пешниҳод шудааст, сурат мегирад. 



12.3. Аъзоро метавонад дар асоси қарори конференсияи 
федератсия аз федератсия хориҷ намояд:  

12.3.1. риоя накардани муқаррароти оиннома; 
12.3.2. иҷро накардани қарорҳои мақомоти идоракунии 

федератсия, ки тибқи оиннома қабул шудаанд; 
12.3.3. амалҳое, ки федератсияро бадном мекунанд; 
12.3.4. амалҳое, ки ба стандартҳои умум эътирофшудаи ахлоқ 

мувофиқат намекунанд; 
12.3.5. напардохтани ҳаққи аъзогӣ. 
12.4. Ҳуқуқҳои аъзоён - шахсони воқеӣ аз лаҳзаи пешниҳоди 

ариза дар бораи баромадан аз федератсия ё аз ҷониби конференсия 
қабул кардани қарор дар бораи хориҷ кардани узви федератсия аз 
аъзогӣ қатъ карда мешавад. 

12.5. Ҳуқуқҳои аъзоён - иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз лаҳзаи 
пешниҳоди қарори мақоми ваколатдори иттиҳодияи ҷамъиятӣ дар 
бораи баромадан аз федератсия ё кумитаи иҷроия  дар бораи хориҷ 
кардан аз аъзогӣ қатъ карда мешавад. 

12.6. Ҳангоми баромадан аз федератсия ё хориҷ шудан аз 
федератсия, ҳаққи аъзогӣ ва хайрияҳои ихтиёрӣ баргардонида 
намешавад. 

12.7. Аз болои қарорҳо дар бораи хориҷ кардан аз аъзои 
федератсия тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд шикоят 
кардан мумкин аст. 

 
Моддаи 13. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аъзои федератсия 

 
13.1. Аъзоёни федератсия ҳуқуқ ва вазифаҳои баробар доранд. 
13.2. Аъзоёни федератсия ҳуқуқ дорад: 
13.2.1 ба мақомоти роҳбарикунанда, назоратӣ, санҷишии 

федератсия ва намояндагиҳои дахлдор интихоб карда шавад; 
13.2.2. оид ба масъалаҳои марбут ба фаъолияти федератсия 

пешниҳодҳо манзур намоянд; 
13.2.3. дар кори конфронси федератсия ва маҷлисҳои 

намояндагиҳо ширкат варзад; 
13.2.4. дар ҳама чорабиниҳо ва фаъолияти федератсия ширкат 

варзанд; 
13.2.5. маълумотро дар бораи фаъолияти федератсия ва 

мақомоти роҳбарикунанда дархост намоянд; 
13.2.6. фаъолияти мақомоти идоракунии федератсия ва 

намояндагиҳои федератсияро назорат намоянд; 



13.2.7. гирифтани кўмаки ҳамаҷониба аз федератсия дар расидан 
ба ҳадафҳои муайяннамудаи оиннома; 

13.3. Аъзои федератсия вазифадор аст: 
13.3.1. пардохти аъзогиро супоранд; 
13.3.2. дар чорабиниҳои федератсия, ки ба ноил шудан ба 

ҳадафҳои оинномавӣ равонагардида фаъолона иштирок намоянд; 
13.3.3. талаботи оиннома ва қарорҳои мақомоти 

роҳбарикунандаи федератсияро, ки мутобиқи оиннома қабул 
шудаанд, иҷро кунанд; 

13.3.4. дар фаъолияти федератсия саҳмгузор бошанд; 
13.3.5. ба амалҳое, ки ба меъёрҳои ахлоқӣ ҷавобгў набуда, роҳ 

надиҳанд. 
 

БОБИ 5. СОХТОРИ ФЕДЕРАТСИЯ. МАҚОМОТИ 
ИДОРАКУНАНДА ВА НАЗОРАТИВУ САНҶИШИИ ФЕДЕРАТСИЯ 

 
Моддаи 14. Сохтори федератсия 

14.1. Федератсия дар манотиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 
намояндагиҳо мебошад. 

 14.2. Намояндагиҳои федератсия тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолият менамоянд. 

14.3. намояндагии федератсия дар фаъолияти худ оинномаи 
мазкурро ба роҳбарӣ мегирад. Низомномаи намояндагӣ бояд ба ин 
оиннома мувофиқат намояд. 

14.4. Намояндагиҳои федератсия дар  асоси  низомномаи  
тасдиқнамудаи мақоми роҳбарикунандаи федератсия амал  
менамояд. Федератсия дар ҳудуди чунин шаҳру  ноҳия  ва  вилоятҳо  
вобаста  ба  имконият  фаъолият  менамояд:  Вилояти Мухтори 
Куҳистони Бадахшон,  Хоруғ, Мурғоб,  Ишкошим,  Шуғнон,  
Роштқалъа,  Рушон,  Дарвоз,  Ванҷ,  вилояти  Суғд, Хуҷанд, Ҷабор 
Расулов,  Исфара,  Конибодом,  Панҷакент,  Истаравшан,  Бобоҷон 
Ғафуров, Гулистон, Бўстон,  Спитамен,  Ашт,  Айни,  Мастчоҳ,  
Мастчоҳи  Куҳӣ,  Шаҳристон, Истиқлол,  Зафаробод, Деваштич,  
вилояти  Хатлон,  Кўлоб,  Норак,  Сарбанд,  Ёвон, Бохтар,  Балҷувон,  
Ховалинг,  Носири Хисрав,  Бохтар,  Вахш,  Восеъ,  Хуросон, Данғара,  
Дўстӣ,  Қубодиён,  Ҷалолиддини Балхӣ,  Ҷайҳун,  Мир Саид Али 
Ҳамадонӣ,  Муъминобод,  Фархор, Панҷ,  Темурмалик,  Абдураҳмони 
Ҷомӣ,  Шаҳритус,  Шамсиддин Шоҳин,  шаҳри  Душанбе,  шаҳру  
ноҳияҳои тобеъӣ  Ҷумҳурӣ - Рўдакӣ,  Варзоб,  Турсунзода,  Шаҳринав,  
Ҳисор,  Ваҳдат, Файзобод, Роғун, Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Сангвор, 
Лахш. 



 
 

Моддаи 15. Мақомоти идоракунии федератсия 
 

15.1. Мақомоти роҳбарикунандаи федератсия инҳоянд: 
15.1.1. конференсия - мақоми олии роҳбарикунандаи 

федератсия; 
15.1.2. кумитаи иҷроия - мақоми доимии идоракунии 

федератсия мебошад; 
15.1.3. комиссияи тафтишотӣ -и федератсия мебошад. 
 

Моддаи 16. Конференсия 
 
16.1. Конфересия мақоми олии роҳбарияти федератсия 

мебошад. 
16.2. даъвати конфересия чунин мебошад: 
16.2.1. бо қарори кумитаи иҷроияи федератсия; 
16.2.2. бо дархости хаттии зиёда аз нисфи аъзоёни федератсия; 
16.2.3. бо дархости хаттии комиссияи тафтишотӣ. 
16.3. Конфересия барои қабул кардани қарор салоҳиятнок аст, 

агар дар он нисфи вакилон иштирок намуда бошанд. 
16.4. Конфересия ҳуқуқ дорад ҳама гуна масъалаҳои марбут ба 

фаъолияти федератсияро барои баррасӣ қабул кунад.   
 
Ба салоҳияти конференсия дохил мешаванд: 
16.4.1. ворид намудани тағйироту иловаҳо ба оинномаи 

федератсия; 
16.4.2. муайян кардани самтҳои афзалиятноки фаъолияти 

федератсия, принсипҳои ташаккул ва истифодаи моликияти он; 
16.4.3. азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии федератсия; 
16.4.4. интихоби аъзои кумитаи иҷроия ва пеш аз мўҳлат қатъ 

кардани ваколатҳои онҳо; 
16.4.5. интихоби раис ва аъзои комиссияи тафтишотии 

федератсия ва пеш аз мўҳлат қатъ кардани ваколатҳои онҳо; 
16.4.7. тасдиқи ҳисоботи кумитаи иҷроияи федератсия ва 

комиссияи тафтишотии федератсия. 
16.5. Қарорҳои конференсия бо роҳи овоздиҳии ошкоро ё 

пинҳонӣ бо қарори конференсия қабул карда мешаванд. 
16.6. Қарорҳо оид ба масъалаҳое, ки дар бандҳои 16.4.1 - 16.4.3 

оиннома нишон дода шудаанд, бо аксарияти ҳадди аққал аз 2/3 (аз се 



ду ҳисса) -и шумораи умумии овозҳои аъзоён дар конференсия 
ҳузурдошта қабул карда мешаванд.  

16.7. Қарорҳои конференсия оид ба масъалаҳои дигар бо 
аксарияти овозҳои аъзои дар конференсия ҳузурдошта қабул карда 
мешаванд. 

16.8. Бо қарори аксарияти овозҳои аъзоёни федератсия, ки дар 
конференсия ҳузур доранд, рўзномаи конференсия метавонад тағйир 
дода шавад ва ё илова карда шавад. Қарорҳои конференсия дар бораи 
тағйир додан, илова кардани рўзнома, инчунин оид ба масъалаҳое, ки 
ба рўзномаи конференсия дохил карда шудаанд, мутобиқи бандҳои 
16.6 - 16.7 оиннома қабул карда мешаванд. 

16.9. Протоколи конференсияро раисикунандаи конференсия 
имзо мекунад.  

16.10. Конференсия ба аъзои федератсия мавҷудияти қарорҳои 
конфронсро барои баррасӣ тавассути ҷойгиркунии онҳо дар вебсайти 
расмии федератсия дар интернет фароҳам меорад.  

 
Моддаи 17.Кумитаи иҷроия 

 
17.1. Кумитаи иҷроия мақоми доимии идоракунии федератсия 

мебошад. Кумитаи иҷроия дар назди конференсия ҳисоботдиҳанда 
мебошад. 

17.2. Президенти федерация раиси кумитаи иҷроия мебошад. 
17.3. Аъзои кумитаи иҷроияро конференсия аз ҳисоби аъзои 

федератсия ба мўҳлати 4 сол интихоб мекунад. 
17.4. Ҳайати миқдории кумитаи иҷроия бо қарори конференсия 

оид ба интихоботи кумитаи иҷроия муайян карда мешавад. Аъзои 
кумитаи иҷроия танҳо шахсони алоҳида буда метавонанд.  

17.5. Номзадҳо барои интихоб гардидан ба ҳайати кумитаи 
иҷроияро инҳо пешниҳод кардан  ҳуқуқ доранд: 

17.5.1. кумитаи иҷроия; 
17.5.2. намояндагиҳои федератсия. 
17.6. Номзадҳо ба аъзогии кумитаи иҷроия  бояд аз ҷониби 

намояндагиҳо на дертар аз 15 рўз пеш аз санаи баргузории 
конференсия пешбарӣ карда шаванд, ки дар рўзномаи он масъалаи 
интихоби аъзои кумитаи иҷроия  бо фиристодани пешниҳоди хаттӣ 
аз ҷониби намояндагиҳо ва дарҷи ному насаби номзад дохил карда 
мешавад. 

17.7. Кумитаи иҷроия  ҳангоми баррасии номзадҳо ва қабули 
қарор дар бораи дохил кардан (рад кардан)-и номзад ба рӯйхати 
овоздиҳӣ дар конфересия ҳуқуқ дорад, ки чунин рӯйхатро бо 



салоҳияти худ илова намояд. Қарори дохил кардан (рад кардани 
шомил шудан)-и номзад ба рӯйхат барои овоздиҳӣ дар конференсия 
бо аксарияти овозҳои аъзоёни Кумитаи иҷроия, ки дар маҷлис ҳузур 
доранд, қабул карда мешавад. 

17.8. Аъзои кумитаи иҷроия  ҳуқуқ дорад ба кумитаи иҷроия  
аризаи хаттӣ оид ба пеш аз мӯҳлат қатъ кардани ваколатҳои худро 
пешниҳод кунад. Мӯҳлати ваколати аъзои кумитаи иҷроия  қабл аз 
лаҳзаи қабули қарори дахлдор аз ҷониби конференсия бо тартиби 
муқаррарнамудаи оиннома қатъшуда ҳисобида мешавад. 

17.9. Дар сурати ба охир расидани мӯҳлати ваколатҳои аъзои 
кумитаи иҷроия, ваколатҳои онҳо то интихоби ҳайати нави кумитаи 
иҷроия  боқӣ мемонанд. Дар ин ҳолат, конференсия бояд аз ҷониби 
кумитаи иҷроия  дар давоми ду моҳ аз рӯзи қатъ шудани ваколатҳои 
аъзои кумитаи иҷроия  даъват карда шавад. 

17.10. Ба салоҳияти кумитаи иҷроия  инҳо дохил мешаванд: 
17.10.1. тасдиқи ҳисоботи солона ва тавозуни солона; 
17.10.2. тасдиқи нақшаи молиявии федератсия ва иловаҳо ба он; 
17.10.3. ихтиёрдории амволи федератсия, аз ҷумла маблағҳои 

пулӣ, амалӣ намудани ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқӣ аз номи федератсия ва 
иҷрои вазифаҳои он тибқи оиннома; 

17.10.4. тасдиқи сохтори идоракунии федератсия, ба истиснои 
муқаррароти пешбининамудаи ин оиннома; 

17.10.5. муайян кардани андоза ва тартиби пардохти ҳаққи 
дохилшавӣ ва аъзогӣ; 

17.10.6. тасдиқи барномаҳо ва нақшаҳои кории федератсия; 
17.10.7. назорат аз болои иҷрои қарорҳои конференсия; 
17.10.8. ташкили комиссияҳо ва кумитаҳо, тасдиқи низомномаҳо 

дар бораи онҳо; 
17.10.9. интихоб ва пешниход намудани номзадии 

сармураббиёни дастаҳои мунтахаби ҷудои Тоҷикистон ба мақомоти 
ваколатдори соҳаи варзиш; 

17.10.10. қабули қарор дар бораи қабули иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 
ба аъзогии федератсия, хориҷ кардани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз 
аъзогии федератсия; 

17.10.11. интихоб ва пешниҳоди варзишгароне, ки ба ҳайати 
дастаи миллии варзишии федератсия дохил карда мешаванд; 

17.10.12. тасдиқи чорабиниҳои расмии варзишии давравӣ аз 
ҷониби федератсия; 

17.10.13. интихоботи президенти федератсия; 
17.10.14. ҳалли масъалаи додани ваколатнома барои ҳуқуқи 

намояндагӣ аз номи федератсия. 



17.10.15. ҳавасмандгардонии аъзои федератсия барои кори 
фаъолона ва саҳмгузорӣ дар рушди ҷудо. 

17.11. ҷаласаҳои кумитаи иҷроияи федератсия дар ҳолати 
зарурӣ, вале на камтар аз як маротиба дар шаш моҳ баргузор 
мешаванд. 

17.12. Ҷаласаҳои кумитаи иҷроияро президент даъват мекунад. 
Президент ҷаласаҳои кумитаи иҷроияро раисӣ мекунад ва ваколатҳои 
дигарро мувофиқи оиннома оид ба ташкил ва гузаронидани 
ҷаласаҳои кумитаи иҷроия амалӣ менамояд. 

17.13. Кумитаи иҷроияи федератсия агар дар маҷлиси он зиёда 
аз нисфи аъзоён ҳузур дошта бошанд, қарор қабул карда метавонад. 
Қарор бо аксарияти овозҳои шумораи умумии овозҳои аъзои кумитаи 
иҷроия ҳузурдошта қабул карда мешавад. Қарор бо овоздиҳии кушод 
ё пинҳонӣ бо қарори аъзои кумитаи иҷроия қабул карда мешавад. 

17.14. Ваколатномаҳои додашуда аз номи федератсия тибқи 
банди 17.10.15 тибқи оинномаро президенти федератсия ба имзо 
мерасонад ё дар сурати набудани ӯ, яке аз аъзои кумитаи иҷроия, ки 
бо қарори кумитаи иҷроия ба ин кор ваколатдор аст, имзо мекунад. 

17.15. Президент кафолат медиҳад, ки қарорҳои кумитаи иҷроия 
барои дастрасӣ ба аъзоёни федератсия тавассути ҷойгиркунии онҳо 
дар сайти расмии федератсия дар интернет дастрас карда мешавад. 

 
Моддаи 18. Президент, ноиби якум, ноибон, котиби 

генералӣ, директори генералӣ ва раиси доварон 
 
18.1. Президент аз номи федератсия бидуни ваколатнома амал 

мекунад. 
18.2. Президентро конференсия ба мӯҳлате, ки бо қарори 

конференсия дар бораи интихоби президент муайян карда мешавад, 
интихоб мекунад. Як шахс метавонад ба таври номаҳдуд бори дигар ба 
мансаби президент интихоб карда шавад. Президент ҳуқуқ дорад ба 
кумитаи иҷроия дар бораи анҷоми пеш аз мӯҳлати ваколати худ 
аризаи хаттӣ пешниҳод кунад. Ваколатҳои президент пеш аз мӯҳлат аз 
лаҳзаи қабули қарори дахлдори кумитаи иҷроия бо тартиби 
муқаррарнамудаи оиннома қатъшуда ҳисобида мешаванд. 

18.3. Президенти федератсия: 
18.3.1. ҷаласаҳои кумитаи иҷроияро даъват менамояд; 
18.3.2. рӯзномаи ҷаласаи кумитаи иҷроияро ташкил медиҳад; 
18.3.3. омода кардани маводи заруриро барои ҷаласаи кумитаи 

иҷроия ташкил мекунад; 



18.3.4. бақайдгирии аъзои кумитаи иҷроия ва муайян кардани 
кворумро барои қабули қарорҳо аз ҷониби кумитаи иҷроия ташкил 
менамояд; 

18.3.5. дар маҷлиси кумитаи иҷроия корро ташкил мекунад; 
18.3.6. дар маҷлиси кумитаи иҷроия раиси менамояд; 
18.3.7. пешбурди протоколро дар ҷаласаи кумитаи иҷроия ва 

имзои онро ташкил менамояд. 
18.4. Президент ҳуқуқ дорад аз номи федератсия аҳдҳо бандад ва 

дигар амалҳоро анҷом диҳад, ки дар бандҳои 18.3.1 - 18.3.7 пешбинӣ 
нашудаанд. Оиннома дар асоси қарорҳои кумитаи иҷроия, ки 
шароити муҳими амалиётро муайян мекунад. 

18.5. Раиси дар ҷаласаи кумитаи иҷроия интихобшуда 
ваколатҳои президентро, ки дар бандҳои 18.3.5 - 18.3.7 оиннома 
пешбинӣ шудаанд, иҷро мекунад. 

18.6. Президенти федератсия, ноиби якуми президент, котиби 
генералӣ, директории генералӣ, намояндаи варзишгарон  аъзои 
кумитаи иҷроия мебошанд ва соҳаҳои алоҳидаи фаъолияти 
федератсияро тибқи тақсимоти вазифаҳое, ки бо қарори кумитаи 
иҷроия тасдиқ шудаанд, назорат мекунанд. 

18.7. Ноиби якуми президент, ноибон, ва аъзои кумитаи иҷроия, 
ки дар сохтори идоракунии федератсия мансаб доранд, дар муносибат 
бо шахсони сеюм ва ё кормандони федератсия федератсияро дар 
асоси ваколатҳое, ки Президент додааст, тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи банди 17.12 оиннома, намояндагӣ мекунанд. 

18.8. Шумораи ноибони президенти федератсия бо қарори 
кумитаи иҷроия дар бораи интихоби ноибони президент муайян 
карда мешавад. ноиби якуми президент ва ноибони президент аз 
ҳисоби аъзои кумитаи иҷроия интихоб карда мешаванд. 

18.9. Ноиби якуми президент ҳуқуқ дорад масъалаҳои салоҳияти 
президентро дар ҳолати беморӣ, рухсатӣ ё бо сабабҳои дигар ҳозир 
набуданаш ҳал кунад. Иҷрои муваққатии вазифаҳо ба зиммаи ноиби 
якуми президент гузошта шудааст бо қарори кумитаи иҷроия ва бо 
ваколатнома бо тартиби муқаррарнамудаи банди 17.14 оиннома ба 
расмият дароварда шудааст. 

18.10. Дар сурати муваққатан набудани президент ва ноиби 
якуми президент ё бо ягон сабаб иҷро карда натавонистани президент 
ва ноиби якуми президент, ваколатҳои президентро, ки дар бандҳои 
18.3.1 - 18.3.4 оиннома пешбинӣ шудаанд, аз ҷониби аъзои кумитаи 
иҷроия, ки бо қарори кумитаи иҷроия интихоб шудааст, иҷро 
мекунад.  

 



 
 
 

Моддаи 19. Комиссияи тафтишотӣ 
         19.1. Комиссияи тафтишотӣ мақоми назоратӣ ва тафтишотии 
федератсия мебошад. Комиссияи тафтишотӣ дар назди конференсия 
ҳисобот медиҳад.      

19.2. Комиссияи тафтишотӣ фаъолияти молиявию хоҷагидории 
федератсияро месанҷад. 

19.3. Комиссияи тафтишотӣ аз ҷониби конференсияи 
федератсия ба мӯҳлати 4 сол интихоб карда мешавад. Шумораи аъзои 
комиссияи тафтишотӣ бо қарори конференсия муайян карда 
мешавад. 

19.4. Аъзои комиссияи тафтишотӣ наметавонад аъзои дигар 
мақомоти федератсия бошад. 

19.5. Ба салоҳияти комиссияи тафтишотӣ инҳо дохил мешаванд: 
19.5.1. назорат аз болои фаъолияти молиявию хоҷагии 

федератсия, аз ҷумла гузаронидани санҷишҳо ва тафтишот; 
19.5.2. таҳия ва пешниҳод барои тасдиқи конференсияи 

ҳисоботии солона оид ба фаъолияти иқтисодии федератсия. 
19.6. Ҷаласаҳои комиссияи тафтишотӣ тибқи талабот, вале на 

камтар аз як маротиба дар як сол баргузор мешаванд. Ҷаласаҳои 
комиссияи тафтишотӣ агар дар он зиёда аз нисфи аъзои он иштирок 
намоянд, баргузоршуда ҳисобида мешавад. 

19.7. Раиси комиссияи тафтишотиро дар ҷаласаи худ аз ҳисоби 
аъзои комиссияи тафтишотӣ бо аксарияти овозҳои аъзоён интихоб 
карда мешавад. Мӯҳлати ваколати раиси комиссияи тафтишотӣ 
наметавонад аз мӯҳлати ваколати комиссияи тафтишотӣ, ки ӯ раис 
мебошад, зиёд бошад. 

19.8. Раиси комиссияи тафтишотӣ: 
19.8.1. кори комиссияро ташкил мекунад; 
19.8.2. ҷаласаҳои комиссияро даъват мекунад, ба протоколи 

ҷаласаҳои комиссия имзо мегузорад; 
19.8.3. назорати иҷрои барномаҳои фаъолияти федератсияро 

таъмин менамояд; 
19.8.4. аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти комиссия, омода ва ба 

конференсияи федератсия ҳисобот медиҳад. 
19.9. Қарорҳо бо овоздиҳии кушод бо аксарияти овозҳои аъзоёни 

ҳузурдошта қабул карда мешаванд. Қарорҳои дар ҷаласаҳои 
комиссияи тафтишотӣ қабулшуда дар шакли протокол тартиб дода 
мешаванд, ки онҳоро раиси комиссияи тафтишотӣ имзо мекунад. 



 
 
 

БОБИ 6. АМВОЛИ ФЕДЕРАТСИЯ 
 

Моддаи 20. Амволи федератсия 
 

20.1. Мутобиқи қонунгузории амалкунанда, федератсия 
метавонад қитъаҳои замин, биноҳо, иморат, иншоот, фонди манзил, 
нақлиёт, таҷҳизот, инвентар, моликияти фарҳангӣ, маърифатӣ ва 
фароғатӣ, пули нақд, саҳмияҳо, дигар коғазҳои қиматнок ва амволи 
дигарро барои худ дошта бошад, ки барои дастгирии моддии 
фаъолияти федератсия тибқи оиннома пешбинӣ шудааст. 

 

20.2. Федератсия инчунин метавонад дорои муассисаҳо, 
нашриётҳо, васоити ахбори омма бошад, ки мутобиқи вазифаҳои 
оинномавии худ аз ҳисоби федератсия таъсис ёфтаанд. 

20.3. Федератсия ба ҳайси соҳибмулк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ  
ҳисобида мебошад. Аъзоёни федератсия нисбат ба федератсия 
ҳуқуқҳои молӣ ё ҳатмиро доро нестанд. 

20.4. Ҳуқуқи соҳибмулкиро аз номи федератсия кумитаи иҷроия 
амалӣ мекунад. Намояндагиҳои федератсия ҳуқуқи идоракунии 
оперативиро танҳо аз амволи ба онҳо таъинкардаи федератсия 
доранд. 

 
Моддаи 21. Манбаъҳои ташаккули моликияти федератсия 

 
21.1. Амволи федератсия дар асоси шаклҳои зерин ташкил карда 

мешавад: 
21.1.1. саҳмияҳо ва хайрияҳои ихтиёрӣ; 
21.1.2. ҳаққи аъзогӣ; 
21.1.3. даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ, муомилоти шаҳрвандӣ, 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ; 
21.1.4. даромад аз маърӯзаҳо, намоишгоҳҳо, лотореяҳо, 

музоядаҳо, чорабиниҳои варзишӣ ва ғайра тибқи оиннома 
баргузоршаванда; 

21.1.5. дигар даромадҳое, ки қонунгузорӣ манъ накардааст. 
 

Моддаи 22. Тартиби пардохти ҳаққи дохилшавӣ ва узвият 
 

22.1. Қабул ба федератсия ройгон аст. 



22.2. Аъзои федератсия вазифадоранд, ки ҳаққи узвият супоранд. 
22.3. Андозаи ҳаққи аъзогӣ ва тартиби пардохти онҳо бо қарори 

кумитаи иҷроия муайян карда мешавад 
 

Моддаи 23. Ҳуқуқҳои федератсия ва воҳидҳои сохтории он 
оид ба идораи амволи федератсия 

 
23.1. Соҳибмулки амволи федератсия ҳамчун шахси ҳуқуқӣ худи 

федератсия мебошад. 
23.2. Ҳар як аъзои алоҳидаи федератсия ба ҳиссаи моликияти 

федератсия соҳибмулк намебошад. 
23.3. Намояндагиҳо ҳуқуқи идоракунии фаврии амволеро 

доранд, ки федератсия ба онҳо додааст. 
 
Моддаи 24. Тартиби тасдиқи меъёрҳои интихоби 

варзишгарон барои шомил шудан ба ҳайати дастаи варзишии 
федератсия 

 
24.1. Меъёрҳои интихоби варзишгаронро, ки ба ҳайати дастаи 

варзишии федератсия дохил карда мешаванд, аз ҷониби кумитаи 
иҷроия бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи 17 оиннома тасдиқ 
мекунанд. 

 

Моддаи 25. Тартиби тасдиқи тақвими чорабиниҳои расмии 
варзишӣ аз ҷониби федератсия 

 
25.1. Муддати баргузории чорабиниҳои расмии варзишӣ, ки 

федератсия мегузаронад, аз ҷониби Кумитаи иҷроия  бо тартиби 
муқаррарнамудаи моддаи 17 оиннома тасдиқ карда мешавад. 

 
БОБИ 7. ТАРТИБИ АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ, ҚАТЪ 

НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТ ВА БАРҲАМДИҲИИ ФЕДЕРАТСИЯ 
 

Моддаи 26. Азнавташкилдиҳии федератсия 
 
26.1. Федератсия метавонад бо тартиби муқаррарнамудаи 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ва дигар қонунҳо аз 
нав ташкил карда шавад.  

26.2. Азнавташкилдиҳии федератсия метавонад дар шакли 
ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ ва тағйирёбӣ сурат гирад. 



Азнавсозии федератсия бо қарори конференсия, ки тибқи оиннома 
қабул шудааст, сурат мегирад. 

 
Моддаи 27. Барҳамдиҳии федератсия 

 
27.1. Федератсия метавонад бо қарори конференсия  тибқи 

оинномаи қабулшуда бо қарори суд ё дар асос ва тартиби 
пешбининамудаи қонунгузории амалкунанда барҳам дода шавад. 

27.2. Конференсия комиссияи барҳамдиҳиро (барҳамдиҳанда) 
таъин мекунад, тартиб ва мӯҳлати барҳамдиҳиро мутобиқи 
қонунгузории амалкунанда муқаррар менамояд. 

27.3. Амволи боқимонда дар натиҷаи барҳамдиҳии федератсия, 
пас аз қонеъ кардани талабҳои кредиторон, он ба мақсадҳои 
оинномавӣ ва дар ҳолатҳои баҳснок - бо қарори суд равона карда 
мешавад. 

27.4. Бақайдгирии давлатии федератсия вобаста ба барҳамдиҳии 
он бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунанда сурат 
мегирад. 

27.5. Маълумот ва ҳуҷҷатҳое, ки барои татбиқи бақайдгирии 
давлатии федератсия вобаста ба барҳамдиҳии он заруранд, ба 
мақомоте пешниҳод карда мешаванд, ки дар бораи бақайдгирии 
давлатии федератсия пас аз таъсис додани он қарор қабул кардаанд. 

 
БОБИ 8. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 
Моддаи 28. Тартиби ворид намудани тағйирот ва иловаҳо ба 

оиннома 
 
28.1. Тағйирот ва иловаҳо ба оиннома бо қарори конференсия, ки 

тибқи оиннома қабул шудааст, ворид карда мешаванд. 
28.2. Тағйирот ва иловаҳо ба оиннома бояд тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифта шаванд. 
28.3. Тағйирот ва иловаҳо ба оиннома аз лаҳзаи бақайдгирӣ 

эътибор пайдо мекунанд. 
 


