
ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР БОРАИ  ҶАМЪИЯТИ ҲИЛОЛИ АҲМАРИ ТОҶИКИСТОН 

 
 

(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2010, №1, мод. 16 ЌЉТ аз 28.12.12г. №923 ) 
 

  Қонуни мазкур асосњои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти  Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 

Тоҷикистон,  шаклҳои  дастгирии Љамъияти мазкурро  аз тарафи маќомоти давлатии Љумњурии 

Тољикистон муайян намуда, муносибатњои мутаќобилаи онњоро танзим  мекунад. 
 
    БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ  
 

 Моддаи 1. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

1. Ҷамъияти Ҳилоли  Аҳмари Тоҷикистон қисми таркибии Њаракати байналмилалии Салиби 

Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, узви Федератсияи Байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли 

Аҳмар, иттињодияи љамъиятии ихтиёрї, ташкилоти худидораи ѓайритиљоратї буда, ба ташаббуси 

шањрвандон, дар асоси умумияти манфиатњо барои муштаракона баљо овардани вазифањои амалї 
гардонидани ѓояњои башардўстона ва ѓамхорї кардан дар њаќќи мардум бо роњи таъмини њифзи 
иљтмоии шањрвандон, њамчунин дастгирии фаъолияти башардўстонаи маќомоти давлатї ва маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот созмон дода шудааст.(ЌЉТ аз 28.12.12с. №923) 

 2. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар њудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона ташкилоти 

миллии Ҳилоли Аҳмар эътироф шуда,  фаъолияти худро дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон 

амалӣ мегардонад. Номњои «Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон» ва  «Њилоли Ањмари 

Тоҷикистон» ба Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари  Тоҷикистон тааллуқ дошта, њаммаъно мебошанд. (ЌЉТ аз 

28.12.12с. №923) 

                3. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун ҷамъияти ихтиёрӣ эътироф гардидааст, мутобиқи Конвенсияҳои 

Женева аз 12 августи соли 1949 дар бораи беҳбудӣ бахшидан ба сарнавишти маҷрӯҳон ва 

беморон дар артишҳои амалкунанда, дар бораи беҳбудӣ бахшидан ба сарнавишти 

маҷрӯҳон, беморон ва киштишикастагон аз ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ дар баҳр, дар бораи 

муносибат бо асирони ҳарбӣ, дар бораи ҳимояи аҳолии мулкӣ дар замони ҷанг (минбаъд - 

Конвенсияҳои Женева (с.1949), Протоколи иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева аз 12 августи 

соли 1949 оид ба ҳимояи қурбониҳои низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалӣ, Протоколи 

иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева аз 12 августи соли 1949 оид ба ҳимояи қурбониҳои 

низоъҳои мусаллаҳонаи дохилӣ (ғайрибайналмилалӣ), (минбаъд- Протоколҳои иловагӣ 

(с.1977) ба мақомоти давлатӣ дар фаъолияти башардӯстона мусоидат менамояд .(ЌЉТ аз 

28.12.12с. №923) 
 

         Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи  Љамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

           Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Љамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

ба Конститутсияи (Сарќонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, санадҳои дигари 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои њуќуќи байналмилалии эътирофнамудаи 

Тољикистон иборат мебошад. (ЌЉТ аз 28.12.12с. №923) 
 

 Моддаи 3. Вазъи њуќуќии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон њамчун иттињодияи љамъиятии ихтиёрии ҷумҳуриявӣ, 

ба њайси шахси њуќуќї тибќи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

ёфта, дар асоси  умумияти манфиатњои шаҳрвандон бо мақсади сабук намудани азияти одамон, ҳалли 

мушкилоти иҷтимоӣ, кӯмак  расонидан ба ҷабрдидагони задухӯрдҳои мусаллаҳона ва шахсони аз 

ҳолатҳои фавқулодда ва техногенї зарардида, ҳамкорӣ дар иљрои вазифаҳое, ки аз Конвенсияњои 

Женева (с.1949), Протоколҳои иловагї (с.1977) бармеоянд, тарғиби ҳуқуқи башардўстонаи 

байналмилалӣ ва принсипҳои  асосии Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, 

инчунин баланд бардоштани маърифати ањолӣ дар соњаи њифзи саломатӣ  фаъолият мекунад. (ЌЉТ аз 

28.12.12с. №923) 
  

               Моддаи 4.  Оинномаи Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 



 Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дорои Оиннома буда, мутобиќи он фаъолият 

менамояд. Дар Оинномаи Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон тартиби ташкили он, ташаккули 

мақомоти роҳбарикунанда ва  назоратӣ, сохторњои ташкилї, шароит ва тартиби ба узвияти љамъият 

қабул намудан, њуќуќ ва ўњдадорињои аъзо ва инчунин дигар маълумоте, ки ба иҷрои фаъолияти он 

алоқаманд аст, муайян мешаванд.  Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон мутобиќи Оиннома ва 

низомномањои тасдиќшуда фаъолият менамояд. Оинномаи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон дар 

анљумани Љамъияти мазкур тасдиқ карда мешавад. 

 
 
 
 

                Моддаи 5. Принсипњои фаъолияти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари  Тоҷикистон 

1. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар фаъолияти худ принсипњои умдаи зерини 

Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмарро ба роњбарї мегирад:  
- башардўстї - Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, (минбаъд- Њаракат) 

ки бањри кўмакрасонї бидуни истисно ба њамаи маљрўњони майдони муњорибањо созмон дода 
шудааст, бо истифодаи њамаи имкониятњояш дар сатњи миллї ва байналмилалї ба пешгирї ва 
сабукгардонии азоби мардум дар тамоми љањон кўшиш мекунад; (ЌЉТ аз 28.12.12с. №923) 

- беѓаразї - Њаракат аз таассуби миллї, нажодї, динї ва аќидањои синфию сиёсї озод аст. Он 
барои сабук кардани азоби мардум мекўшад, фаќат эњтиёљмандии онњоро ба назар мегирад ва пеш аз 
њама ба шахсони ањволашон  хеле вазнин кўмак мерасонад; 

- бетарафї - бо маќсади истифода аз эътимоди њамаи мардум Њаракат дар амалиёти љангї 
тараферо љонибдорї намекунад ва њељ гоњ ба бањсу мунозирањои  сиёсї, нажодї, динї ё ѓоявї дахолат 
намекунад; 

- мустаќилї - Њаракат мустаќил аст. Љамъиятњои миллї дар амалиёти башардўстонаи 
кишварњояшон наќши мададрасониро иљро карда, њамчун шахсони њуќуќии давлатњои худ барои 
мутобиќи принсипњои асосии Њаракат амал кардан бояд мухторияти хешро нигоњ доранд; 

- ихтиёрї -  Њаракат ихтиёрї ва маќсадаш кўмакрасонї буда, њељ гоњ барои ба даст овардани 
фоида кўшиш намекунад; 

- ягонагї - дар мамлакат танњо як Љамъияти Салиби Сурх ё Њилоли Ањмар арзи вуљуд дошта 
метавонад. Дарњои он бояд барои њама боз бошад ва фаъолияти башардўстонаашро дар саросари 
ќаламрави кишвар иљро намояд; 

- фарогир -  Њаракат, ки аз љамъиятњои  маќому масъулияташон баробар иборат аст, 
умумиљањонист. (ЌЉТ аз 28.12.12с. №923) 

2. Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони дигари ҳуқуқӣ, инчунин шахсони 

воќеї ўњдадоранд, ки принсипњои фаъолияти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистонро, ки дар қисми 

1 њамин модда зикр шудаанд, эҳтиром намоянд. 

 

 Моддаи 6. Вазифаҳои Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

 Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон њам мустақилона ва њам бо њамкории маќомоти 

давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифањои зеринро иҷро менамояд:  

- дар ташкили донории хун ва љузъњои он дар давраи осоишта ва дар давраи задухӯрдҳои 

мусаллаҳона иштирок намуда, тарғиботро дар байни аҳолӣ барои беподош додани хун ва љузъњои он 

љињати табобат ба роњ мемонад; 
- дар расонидани кўмаки табобатию пешгирї ва иљтимоии шахсони ба он  ниёзманд иштирок 

менамояд;  

- баҳри дастрас шудани маводи зарурати нигоҳубини бемор тавассути шабакаҳои 

дорутаъминкунии Ҳилоли Аҳмар фаъолият карда, барои нигоҳубини табақаҳои гуногуни аҳолӣ 

хизмати тиббию иҷтимоии пулакї мерасонад; 

- барои расонидани кўмак ба шахсони бехонумон, гурезањо ва табаќањои дигари ањолии 
ниёзманд хадамоти махсус ташкил мекунад; 

- бо маќсади љустуљўи шахсони бе ному нишон гумгашта хадамоти љустуљўї ташкил мекунад, 
робитаи байни аъзои оилањоро, ки дар натиљаи задухўрдњои мусаллањона, њолатњои фавќулодда ва 
техногенї људо шудаанд, барќарор месозад, барои пайваст намудани оилањо кўмак мерасонад; 

- ќабул, нигоњдорӣ ва таќсими кӯмаки башардўстонаро, ки аз ҷониби Кумитаи 

Байналмилалии Салиби Сурх, Федератсияи Байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли 

Аҳмар, љамъиятњои миллии Салиби Сурх ё Ҳилоли Аҳмари кишварҳои хориҷӣ ва дигар манбаъњо 

расонида мешавад, ба роњ мемонад; 

- бо хадамоти тиббии Қувваҳои Мусаллаҳ, қўшунҳои дохилии  Вазорати корҳои дохилї, 

қўшунҳои сарҳадӣ ва дигар љузъу томњои њарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақомот ва ҷузъу томҳои       



Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

инчунин ба маҷрӯҳон ва беморони зарардидаи давраи задухӯрдҳои мусаллаҳона кўмак расонида, бо 

ҳамин мақсад хадамоти дахлдор ташкил менамояд; 

- бо мақомот ва ҷузъу томҳои Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї ба 

шахсоне, ки дар натиҷаи  ҳолатҳои фавқулодда зарар дидаанд, кўмак расонида, бо ҳамин мақсад 

хадамоти дахлдор созмон медињад; 

- барои истифодаи аломати Ҳилоли Аҳмар ба сифати нишони фарќкунанда ва дар замони 

осоишта  ба сифати нишони њимоят иҷозат медињад; 

- ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қабул ва ҷойгирондани қурбониёни 

задухӯрдҳои мусаллаҳона ва инчунин ба шахсоне, ки дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда осеб дидаанд, 

кўмак мерасонад; 

-  ба фаъолияти башардӯстонаи мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 

менамояд; 

              - ба мақомоти давлатӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аз Конвенсияҳои Женева (с. 1949) ва Протоколҳои иловагӣ (с.1977) 

бармеоянд, мусоидат мекунад;  

            - таълимот дар бораи ҳуқуқи байналмилалӣ, принсипҳо ва идеалҳои Ҳаракатро паҳн 

менамояд;(ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 

- дар чорабинињои  ҳифзи саломатии аҳолӣ дар њудуди Љумњурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар 

бобати сабук кардани азияти инсон ва нигоҳубини табақаҳои гуногуни аҳолӣ, инчунин иҷрои  

барномаҳои худ дар соњаи маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ иштирок мекунад;(ЌЉТ аз 

28.12.12с.№923) 

- дар њудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсоне, ки ќурбониёни  задухӯрдҳои мусаллаҳона 

буда, инчунин аз  ҳолатҳои фавқулодда ва техногенї зарар дидаанд расониданї кўмакро ташкил 

менамояд; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 
-тавассути Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ва Федератсияи Байналмилалии 

Љамъиятњои Салиби Сурх ва  Ҳилоли Аҳмар ва Љамъиятњои миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмари 

кишварҳои хориҷӣ ба ќурбониёни задухӯрдҳои мусаллаҳона ва инчунин ба шахсоне, ки  дар натиҷаи 

ҳолатҳои фавқулодда ва техногенї  дар мамлакатњои  хориҷӣ ҷабр дидаанд кўмак мерасонад;(ЌЉТ аз 

28.12.12с.№923)  

-  вазифаҳои дигарро, ки аз принсипњои асосии   Њаракат бармеоянд, иљро менамояд. ;(ЌЉТ аз 

28.12.12с.№923) 
 

 Моддаи 7. Самтҳои асосии фаъолияти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари  Тоҷикистон 

Бо мақсади иҷрои вазифаҳое, ки дар моддаи 6 Ќонуни мазкур зикр шудаанд, Ҷамъияти 

Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон тибќи ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- дар маърифати санитарӣ ва таълимоти тиббӣ ба аҳолӣ љињати расонидани кӯмаки аввалияи 

тиббӣ ва нигоҳубини беморон дар хона ширкат намуда, дар таъсиси хадамоти марбути тайёр 

намудани кадрњо дар ин самти фаъолият ва тайёр намудани ҳайати шахсӣ, ки ба сохторњои мудофиаи 

гражданї  шомиланд, мусоидат мекунад; 
- бо маќомоти давлатї љињати таъмини риояи њуќуќњои байналмилалии башарї ва њимояи 

нишони Њилоли Ањмар њамкорї мекунад; (ЌЉТ аз 28.12.12с. №923) 
- аломати Њилоли Ањмарро чун нишони фарќкунанда истифода мекунад; 

- дар ҳамгироӣ бо Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх,  Федератсияи Байналмилалии  

Љамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, љамъиятњои миллии  Салиби Сурх ё Ҳилоли Аҳмари 

кишварҳои хориҷӣ љињати расонидани кӯмак ба ҷабрдидагони задухӯрдҳои мусаллаҳона ва ба 

шахсоне, ки дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда осеб дидаанд, ба фаъолияти башардўстонаи ин 

ташкилотҳо дар њудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз  он ёрї мерасонад; 

- мутобиќи Конвенсияњои Женева (с.1949) ва Протоколњои иловагї  (с.1977) дар давраи 

осоишта заминаи  моддию техникӣ бунёд мекунад ва барои ташкили кори Бюрои миллии 

маълумотдињӣ мутахассисонро таълим медињад ва дар давраи задухӯрдҳои мусаллаҳона вазифањои 

онро иҷро менамояд; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 

- барои дар байни аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор додани маълумот  ва иттилоот оид 

ба ҳуқуқи башардўстии байналмилалӣ ва принсипњои асосии Њаракат хадамоти дахлдор таъсис 

медињад; (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 



- фаъолияти табъу нашрро ба роњ мемонад; 

- вазифаҳои дигарро, ки Конвенсияҳои Женева (с.1949), Протоколҳои иловагӣ (с.1977), 

ҳуҷҷатҳои Ҳаракат, инчунин Қонуни мазкур ба зиммаи он вогузор намудаанд, иҷро 

мекунад. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 
 

Моддаи 8. Иттилоот оид ба фаъолият 
1. Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон барои воситањои ахбори омма шароит муњайё 

мекунад, ки иттилоотро оид ба фаъолият ва њисоботи солонааш озодона дастрас намоянд. 
2. Инъикоси њамаљонибаи фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон вазифаи 

љамъиятии воситањои ахбори омма мебошад. 
 

           Моддаи 9. Ҳамкории байналмилалии Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

 1. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон бо Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх, 

Федератсияи Байналмилалии љамъиятњои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва ташкилотҳои дигари 

байналмилалии башардўст, инчунин бо љамъиятњои миллии  Салиби Сурх ё Ҳилоли Аҳмари 

кишварҳои хориҷӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мутобиќ ба вазифа ва самтњои асосии дар 

моддањои 6 ва 7 Ќонуни  мазкур пешбинишуда ҳамкорӣ менамояд.  

2. Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон фаъолияти  байналмилалии башардўстии худро 

тибќи муқаррароти шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон, њуљљатњое, ки дар доираи 

Њаракат ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи љамъият ќабул гардидаанд, ба роњ 
мемонад. 

3. Љамъиятњои миллии хориљии Салиби Сурх ва Њилоли  Ањмар фаъолияти худро дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва принсипњои асосии Њаракат дар 

асоси шартнома бо Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон амалї менамоянд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 
 
             Моддаи 10. Истифодаи аломат ва номи Њилоли Ањмар аз тарафи Љамъияти Њилоли Ањмари            
Тољикистон 
 

 Аломат ва номи Ҳилоли Аҳмар аз тарафи Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон 

мутобиқи Конвенсияҳои Женева (с.1949), Протоколҳои иловагӣ (с.1977), Оинномаи Ҳаракати 

байналмилалии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар оид ба истифодаи аломат ва бо тартиби 

муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи истифода ва ҳимояи аломату 

номи Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" истифода мешаванд. (ЌЉТ 

аз 28.12.12с.№923) 

  
БОБИ 2. ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ЉАМЪИЯТИ ЊИЛОЛИ АЊМАРИ ТОЉИКИСТОН 

 
              Моддаи 11. Њамкории  Љамъияти Њилоли  Ањмари Тољикистон бо маќомоти давлатии  
Љумњурии Тољикистон 

 
1. Љамъияти Њилоли  Ањмари Тољикистон бо  маќомоти давлатии  Љумњурии Тољикистон 

метавонад созишнома бандад, ки дар он  самтњои асосї ва тарзњои  њамкорї  муайян карда мешаванд. 
 2. Маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон барои амалї гардонидани фаъолият мутобиќи 
вазифа ва самтњои асосии фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон, ки дар моддањои 6 ва 7 
Ќонуни мазкур, инчунин дар асоси фармоиши давлатї муайян шудаанд, метавонанд Љамъияти 
Њилоли Ањмари Тољикистон ва сохторњои ташкилии онро љалб намоянд. 

3. Њангоми зарурат маќомоти мањалли њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот маълумоти дар ихтиёрашон бударо, ки барои иљрои вазифањои пешбининамудаи моддањои 6 
ва 7 Ќонуни мазкур лозиманд, ба ихтиёри Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон вогузор менамоянд. 

           4. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ӯҳдадоранд ҳамаи маълумоти пешбининамудаи 

Конвенсияҳои Женева (с.1949) ва Протоколҳои иловагиро (с.1977) оид ба шахсоне, ки тибқи 

Конвенсияҳо ва Протоколҳои мазкур ниёзманди ҳимоя мебошанд, дар муддати 15 рӯз баъд 

аз муқаррар кардани сарпарастии ин шахсон пешниҳод намоянд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 
 

Моддаи 12. Дастгирии давлатии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон 
 

 1. Маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии шањрак ва дењот мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон  фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистонро дар иљрои вазифањои он 
мутобиќи моддаи 6 Ќонуни мазкур бо назардошти чорањои моддї ва ѓайра дастгирї менамоянд. 



    2. Озод намудани Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон аз пардохти андозњо ва бољњои 
гумрукї, њамчунин кўмаки молиявии барномањои махсусе, ки љавобгўи вазифањои Љамъияти Њилоли 
Ањмари Тољикистон мебошанд, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї гардонида 
мешаванд. 
 

Моддаи 13. Маблаѓгузории фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон 
 

1. Андозаи маблаѓгузории давлатї барои пардохти њаќќи узвияти Љамъияти Њилоли Ањмари 
Тољикистон ба Федератсияи Байналмилалии Љамъиятњои Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар, пардохтњои 
маблаѓгузории Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх ва барои иљрои барномањои иљтимоии давлатї 
њар сол дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи  буљети давлатї муќаррар карда мешавад. 

2. Маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот њуќќуќ доранд 
ташкилотњои минтаќавї ва мањаллии Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистонро аз буљетњои мањаллї 
маблаѓгузорї намоянд. 

3. Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон метавонад хайрия ва кўмакњоро аз шахсони воќеї ва 
њуќуќї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар њар шакл ќабул намояд. 

4. Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон метавонад њар навъи моликиятро, ки барои амалї 
намудани вазифа ва њадафњояш лозим медонад, ба даст оварад, молик бошад ва ихтиёрдорї кунад. 
 
              Моддаи 14. Људо намудани биноњо  барои Љамъияти Њилоли Ањмари  Тољикистон 

 
Биноњоро барои Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва сохторњои ташкилии он љињати 

таъмини фаъолияти онњо, инчунин љойгиронии маќомоти идораи он маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї  тибќи  ќонунгузории Љумњурии Тољикистон људо мекунанд. 
 
              Моддаи 15. Моњвораи Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон 

 
 1. Дар Љумњурии Тољикистон  њар сол аз љониби Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон 
моњвораи Њилоли Ањмар гузаронида мешавад, ки ба пањн кардани аќидањои Њаракати 
Байналмилалии Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар ва љалб кардани таваљљўњ ба барномањои фаъолияти 
Љамъияти мазкур равона шудааст. Мўњлат, тартиб ва шартњои гузаронидани моњвораи Њилоли Ањмар 

аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешаванд. (ЌЉТ аз 28.12.12с.№923) 
 2. Љамъияти мазкур дар асоси барномаи гузаронидани моњвораи Њилоли  Ањмар, ки аз љониби 
Љамъияти Њилоли Ањмари Тољикистон ва маќомоти  давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, 
барои гузаронидани чорабинињо дар доираи моњвораи  Њилоли Ањмар, аз майдонњои варзишї, боѓ ва 
дигар иншооти фарњангї - иљтимої  истифода карда метавонад. 
 

БОБИ 3. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ  
 

 Моддаи 16. Љавобгарї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур   

     Шахсони воќеї ва њуќуќї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур  мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 

 
 Моддаи 17. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур 
 
 Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад. 
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