
КОНВЕНСИЯИ 81 
Конвенсияи бозрасии мењнат дар саноат ва савдо* 

 
Конференсияи Генералии Ташкилоти Байналмилалии Мењнат, ки дар 

Женева аз љониби Шўрои маъмурии Бюрои Байналмилалии Мењнат даъват 
шуда, 19 июни соли 1947 ба иљлосияи сиюми худ  гирд омад ва оид ба 
пазируфтани  як ќатор пешнињодот дар бораи  бозрасии мењнат дар саноат 
ва савдо  ќарор ќабул кард, ки банди  чоруми рўзномаи иљлосия мебошад, 
љињати  ба ин пешнињодот   додани шакли Конвенсияи байналмилалї аз 
рўзи ѐздањуми  моњи июли соли њазору нуњсаду чилу њафтум Конвенсияи 
мазкурро ќабул намуд, ки метавонад Конвенсияи соли 1947 дар бораи 
бозрасии мењнат номида шавад: 

Фасли 1. Бозрасии мењнат дар саноат 
 

Моддаи 1 
Њар як Аъзои Ташкилоти Байналмилалии Мењнат, ки нисбат ба он 

њамин Конвенсия эътибор пайдо мекунад, ўњдадор мешавад, ки дар  
корхонањои саноатї ситемаи бозрасии мењнат дошта бошад. 

Моддаи 2 
1. Системаи бозрасии мењнат дар корхонањои саноатї, дар њамаи 

корхонањое, ки дар онњо нозирони мењнат ўњдадоранд  амалї сохтани 
муќаррароти ќонунгузориро оид ба шароити мењнат ва њифзи кормандон 
дар љараѐни фаъолияти мењнатии онњо таъмин намоянд, татбиќ мегардад. 

 
2. Ќонунгузории миллї метавонад аз таъсири амали Консепсияи мазкур 

корхонањои кўњкорї ва наќлиѐт ѐ як ќисми чунин корхонањоро истисно 
намояд. 

Моддаи 3 

1.  Ба системаи бозрасии мењнат инњо шомиланд: 
 

а) таъмини татбиќи муќаррароти ќонунгузорї оид ба шароити мењнат 
ва амнияти кормандон дар раванди фаъолияти онњо, мисол, муќаррарот дар 
бораи давомнокии рўзи корї, музди мењнат, бехатарии мењнат, тандурустї 
ва осудањолї, истифодаи мењнати кўдакон ва наврасон, дигар масъалањои 
шабењ то андозае, ки барои нозирон таъмини татбиќи муќаррароти 
зикргардида анљом дода шавад; 

б) таъмини корфармоѐн ва кормандон бо иттилоот ва тавсияњо дар 
хусуси воситањои нисбатан самарабахши риояи муќаррароти ќонунгузорї; 

в) ба маълумоти маќоми ваколатдори њокимият расонидани далелњои 
вайрон намудан ѐ сўиистифода, ки тањти амали муќаррароти ќонунгузории 
амалкунанда ќарор намегирад. 

2. Агар ба зиммаи нозирони мењнат дигар функсияњо гузошта 
шавад, онњо набояд ба иљрои функсияњои асосї монеъ шаванд ва бо ин ѐ он 



усул ба шаъну эътибор ва беѓаразї, ки барои нозирон дар муносибат бо 
корфармоѐн ва кормандон зарур аст, зиѐн расонанд. 

Моддаи 4 

1. То андозае, ки барои амалияи маъмурии Аъзои Ташкилот 
ќобили ќабул аст, бозрасии мењнат тањти назорати њокимияти марказї 
ќарор дорад. 

 
2. Дар давлати федеративї мафњуми «маќоми марказї» метавонад ѐ 

маќоми марказии Федератсия ѐ маќоми марказии яке аз ќисмњои марказии 
таркибии федератсияро дошта бошад. 

Моддаи 5 

Маќоми ваколатдори њокимият барои он, ки ба фаъолияти зайл 
мусоидат намояд, тадбирњои зарурї меандешад: 

а) њамкории судманд байни хадамоти бозрасї аз як тараф ва хадамоти 
дигари давлатї, инчунин муассисањои давлатї ва хусусие, ки фаъолияти 
шабењро анљом медињанд; 

б) њамкорї байни кормандони бозрасии мењнат, корфармоѐн ва 
кормандон ѐ ташкилотњои онњо. 

Моддаи 6 

Кормандони бозрасї аз хизматчиѐни давлатї иборат буда, маќом ва 
шароити кори онњо суботи шуѓлро вобаста ба мансаб таъмин менамояд ва 
онњоро мустаќил аз њама гуна таѓйирот дар њукумат ѐ њама гуна таъсири 
ѓайриќонунї аз хориљ мегардонад. 

Моддаи 7 

1.Њангоми риояи муќаррароте, ки ќонунгузории миллї метавонад 
интихоби хизматчиѐни муассисањои давлатиро тобеи худ намояд, нозирони 
мењнат танњо дар асоси коршоямии номзад љињати иљрои вазифањои ба 
зиммаашон гузошташаванда интихоб карда мешаванд. 

 
2. Усули санљиши чунин коршоямиро маќоми ваколатдори њокимият 

муайян менамояд. 
 
3. Нозирони мењнат барои анљом додани фаъолияти худ аз омодагии 

дахлдор мегузаранд. 
Моддаи 8 

Ба њайати кормандони бозрасї метавонанд њам мардњо ва њам занон 
шомил бошанд; дар сурати зарурат ба зиммаи нозирони мард ва нозирони 
љинси зан муттаносибан  метавонад вазифањои махсус гузошта шавад. 

Моддаи 9 

Њар як Аъзои Ташкилот бо маќсади таъмини татбиќи муќаррароти 
ќонунгузории марбут ба тандурустї ва бехатарии кормандон њангоми 
фаъолият, инчунин гирифтани иттилоот оид ба таъсири усулњои 
истифодашаванда, мавод ва усулњои мењнат ба вазъи саломатї ва бехатарии 



кормандон тадбирњои зарурї меандешад, ки экспертњои соњибихтисос ва 
мутахассисон, аз љумла мутахассисони соњаи тиб, механика, барќ ва химия 
барои кори бозрасї дар чунин шакле љалб карда шаванд, ки нисбатан 
љавобгўи шароитњои миллї эътироф карда мешавад. 

Моддаи 10 

Теъдоди нозирони мењнат љињати таъмини иљрои судманди функсияњои 
хадамоти бозрасї  бояд кифоя бошад; он бо дарназардошти зайл  муќаррар 
карда мешавад; 

а) муњимияти вазифањое, ки нозир бояд анљом дињад, аз љумла:  

 миќдор, хусусият, андоза ва мавќеи љойгиршавии корхонањое, ки 
тањти назорати бозрасї ќарор мегиранд; 

 теъдод ва категорияи кормандоне, ки дар ин корхонањо машѓуланд; 

 миќдор ва мушкилоти муќаррароти ќонунгузорие, ки нозирон бояд 
татбиќи онро таъмин намоянд; 

б) воситањои моддие, ки тањти ихтиѐри нозирон ќарор дода шудааст; ва  

в) шароитњои амалие, ки дар муњити он бояд бозрасии нозиротї 
самарабахш анљом дода шавад. 

Моддаи 11 

1.Маќоми ваколатдори њокимият чорањи зарурї меандешанд, ки тањти 
ихтиѐрдории нозирон инњо ќарор дошта бошанд: 

 

а) бюрои мањаллї, таљњизот мутобиќи эњтиѐљоти хадамоти нозирот, ки 
барои њамаи шахсони манфиатдор дастрас мебошад; 

б) воситањои наќлиѐт, ки барои иљрои функсияњои онњо зарур аст, агар 
воситањои наќлиѐти дахлдори љамъиятї мављуд набошад. 

2.Маќоми ваколатдори њокимият бо маќсади љўброни њамаи харољоти 
мењнати нозирон оид ба љойивазкунї ва њама гуна харољоти иловагие, ки 
барои иљрои функсияњои онњо зарур аст, чорањои дахлдор меандешад. 

 

Моддаи 12. 

1.Нозирони мењнат, ки бо њуљљатњои тасдиќкунандаи ваколатњои онњо 
таъмин гардиданд, њуќуќ доранд: 

 

а) бидуни огоњонии пешакї бе монеа њар ваќту соат ба њамаи биноњое, 
ки тањти назорати  бозрасї ќарор доранд, ворид шаванд; 

б) рўзона ба њама гуна бино ворид шаванд, агар асоси кофї дошта 
бошанд, ки он  тањти назорати баррасї ќарор мегирад; 

в) њама гуна назорат, санљиш ва тадќиќро, ки онњо зарур мешуморанд, 
анљом дињанд, то итминон дошта бошанд, ки муќаррароти ќонунгузорї 
судманд риоя карда мешаванд, аз љумла: 



- танњо  ѐ бо иштироки шоњидон ба корфармоѐн ѐ кормандони корхона 
оид ба њамаи самтњои марбут ба татбиќи муќаррароти ќонунгузорї 
савол дињанд; 

-шинос намудан бо њама гуна дафтарњои корї, реестр ѐ њуљљатњоро, ки 
пешбурди онњо тибќи ќонунгузорї оид ба масъалањои шароити мењнат 
пешбинї шудааст, бо маќсади санљиши мутобиќати онњо ба 
муќаррароти ќонунгузорї талаб кунанд,    аз онњо нусха бардоранд ѐ 
эъќтибоси дахлдор гиранд; 

- чуноне, ки муќаррароти ќонунгузорї пешбинї намудааст, насби 
эълонро талаб кунанд; 

- мавод ва воситањои коркардшавандаро мусодира   ѐ намунаи  онро 
барои тањлил бо худ гиранд, ба шарте, ки агар корфармо ѐ намояндаи 
он огоњ карда шаванд, ки  мол ѐ мавод бо маќсади мазкур мусодира ѐ бо 
худ гирифта шудааст. 

2. Њангоми ташрифи назоратї нозир дар хусуси ташрифи худ корфармо 
ѐ намояндаи онро огоњ месозад, агар чунин шуморад, ки чунин огоњонї 
наметавонад ба самарабахшии назорат зиѐн расонад. 

Моддаи 13. 

1. Ба нозирони мењнат иљозат дода шудааст  оид ба рафъи норасоињои 
дар ин ѐ он иншоот, таљњизот ѐ усули мењнат ошкоргардида андешидани 
тадбирњоро талаб намоянд, агар асос дошта бошанд, ки ин норасоињо ба 
саломатї ва бехатарии   кормандон тањдид менамояд.  

2. Барои он, ки нозирони мењнат  љињати андешидани чунин тадбирњо 
имконият дошта бошанд, онњо  бояд бо риояи њуќуќи шикоят ба маќомоти 
судї ѐ маъмурї, ки метавонад мутобиќи ќонунгузории миллї пешбинї  
гардад,   ваколатдор карда шаванд, ки амр дињанд ѐ талаб намоянд, ки дар 
мавриди зайл дастур дода шавад: 

а) дар бораи дар мўњлати муайянгардида ба иншоот ворид намудани 
чунин таѓйироте, ки барои таъмини ќотеонаи татбиќи муќаррароти 
ќонунгузорї оид ба масъалањои њифзи саломатї ва бехатарии кормандон 
зарур аст; 

б) њангоми тањдиди мустаќим ба саломатї ва бехатарии кормандон-дар 
бораи ќабули тадбирњое, ки бояд фавран иљро карда шаванд. 

3. Агар расимѐти муќаррарнамудаи банди 2 ба амалияи маъмурї ва 
судии Аъзои Ташкилот номуттаносиб бошад, нозирон  бояд њуќуќ дошта 
бошанд ба маќоми ваколатдори њокимият мурољиат намоянд, ки он дар 
хусуси андешидани тадбирњо амр ва фармоиш дињад, ки иљрои онњо њатмї 
мебошанд.  

Моддаи 14. 

 Ба бозрасии  мењнат  тибќи њолатњо ва шакле, ки ќонунгузории миллї 
пешбинї намудааст,  дар хусуси њодисањои нохуш дар истењсолот ва 
беморињои касбї маълумот пешнињод карда мешавад. 



Моддаи 15. 

Бо шарти риояи истисно, ки метавонад ќонунгузории миллї пешбинї 
намояд, ба нозирони мењнат: 

а) иштироки мустаќим ѐ ѓайримустаќим дар корњои корхона, ки тањти 
назорати онњо ќарор дорад,  манъ аст; 

б)  онњо тањти тањдиди муљозоти љиноятї ѐ чорањои дахлдори интизомї  
ўњдадор карда мешаванд, ки њатто баъди тарки мансаб сирри истењсолї ѐ 
тиљоратї ѐ раванди истењсолиро, ки барояшон метавонист њангоми иљрои 
функсияњо  маълум гардад, ошкор нанамоянд; 

в) ба онњо дастур дода мешавад, ки манбаи њамаи шикоятњоро вобаста 
ба норасої ѐ вайрон кардани муќаррароти ќонунгузорї мутлаќо махфї 
эътироф кунанд ва дар хусуси ба корфармо ѐ намояндаи он иттилоъ додани 
он, ки ташрифи назоратї вобаста ба гирифтани чунин шикоят сурат 
гирифтааст, худдорї намоянд. 

Моддаи 16. 

Корхона то андозае мунтазам ва даќиќ тањти бозрасї ќарор мегирад, ки 
агар он  барои татбиќи самарабахши муќаррароти дахлдори ќонунгузорї 
зарур  бошад. 

Моддаи 17. 

1. Шахсоне, ки муќаррароти ќонунгузориро вайрон карданд ѐ аз риояи 
он саркашї менамоянд ва бозрасии он ба зиммаи нозирони мењнат гузошта 
шудааст, фавран, бидуни огоњонии пешакї тањти таъќиби судї ќарор 
мегиранд; аммо ќонунгузории миллї метавонад дар чунин њолатњо истисно 
пешбинї намояд, агар љињати ислоњи вазъ ѐ ќабули тадбирњои 
пешгирикунанда чунин шахсон бояд ќаблан огоњ карда шаванд. 

2. Нозирони мењнат њуќуќ доранд масъалаи онро, ки   бар ивази оѓози 
таъќиби судї ѐ  пешнињод барои оѓози таъќиби судї шахс бояд огоњ карда 
шавад ѐ   ба ў машварат дода шавад, худашон њал  намоянд. 

Моддаи 18. 

1. Тибќи ќонунгузории миллї барои вайрон кардани муќаррароти 
ќонунгузорї, ки истифодаи он бояд тањти бозрасии нозирони мењнат ќарор 
гиранд ва аксуламал ба нозирони мењнат њангоми аз љониби онњо анљом 
додани ўњдадорињои худ,  муљозоти дахлдор пешбинї гардида, самарбахш 
истифода бурда мешавад. 

Моддаи 19. 

1. Нозирони мењнат ѐ бюрои мањалии бозрасї ва маќомоти марказии 
хадамоти бозрасї оид ба натиљањои фаъолияти худ маърўзањои давравї 
пешнињод менамоянд. 

2. Ин маърўзањо мутобиќи дастури маќомоти марказї тањия гардида, 
масъалањоеро дар бар мегиранд, ки давра ба давра ин маќом зикр 
намудааст; онњо њар ваќте, ки онро маќоми марказї таќозо менамояд, аммо 
дар њама   њолат на камтар аз як маротиба дар як сол пешнињод мегарданд. 



Моддаи 20. 

1. Маќоми марказии бозрасї њамасола маърўзањои дорои хусусияти 
умумиро оид ба фаъолияти хадамоти бозрасї, ки тањти назорати он ќарор 
дорад, нашр менамояд. 

2. Ин маърўзањо дар мўњлатњои дахлдор нашр карда мешаванд, ки ба 
њељ ваљњ набояд аз 12 моњи баъди гузаштани соле, ки ба он марбутанд, зиѐд 
бошад.    

3. Нусхањои маърўзањои њарсола ба Директори генералии Бюрои 
Байналмилалии Мењнат дар мўњлатњои оќилонаи баъди нашри он, дар њама 
њолат - на  бештар аз се моњ ирсол мегардад. 

Моддаи 21. 

Дар маърўзањои њамасола, ки маќоми марказии хадамоти бозрасї нашр 
менамояд, масъалањои зайл ва дигар масъалањои вобаста ба корњо то 
андозае, ки онњо тањти назорати њамин маќоми марказї      ќарор доранд,  
фаро гирифта мешавад: 

а) ќонунњо ва ќарорњои марбут ба фаъолияти бозрасии мењнат; 

б) кормандони бозрасии мењнат; 

в) маълумоти оморї дар бораи корхонањое, ки тањти бозрасии назоратї 
ќарор мегиранд ва теъдоди кормандоне, ки дар ин корхонањо машѓуланд; 

г) маълумоти оморї дар бораи ташрифоти назоратї; 

ѓ) маълумоти оморї дар бораи вайронкунињои љойдошта ва муљозоти 
истифодагардида; 

е) маълумоти оморї дар бораи њодисањои нохуш дар истењсолот; 

ѐ) маълумоти оморї дар бораи беморињои касбї. 

Фасли 2. Бозрасии мењнат дар савдо 

Моддаи 22. 

Њар як аъзои Ташкилоти Байналмилалии Мењнат, ки нисбат ба он 
њамин фасли Конвесияи мазкур эътибор дорад, ўњдадор мешавад, ки дар 
корхонањои савдо системаи бозрасии мењнат дошта бошад. 

Моддаи 23. 

Системаи бозрасии мењнат дар корхонањои савдо дар он корхонањое 
амалї мегардад, ки нисбат ба онњо нозирони мењнат бояд истифодаи 
ќонунгузории мењнатро марбут ба шароити мењнат ва бехатарии кормандон 
дар раванди фаъолияти онњо таъмин намоянд. 

Моддаи 24. 

Системаи бозрасии мењнат дар корхонаи савдо  то андозае ба талаботи 
моддањои 3-21 њамин Конвенсия  мувофиќ мебошад, ки он ќобили истифода 
аст. 

 



Фасли 3. Муќаррароти мухталиф 

Моддаи 25. 

1. Њар як Аъзои Ташкилот, ки њамин Конвенсияро тасдиќ мекунад, 
метавонад ба њуљљати тасдиќ аризаро бо зикри он, ки ўњдадории вобаста ба 
њамин Конвесия ба зимма гирифтааш нисбат ба фасли 2 татбиќ намегардад, 
замима намояд. 

2. Њар як Аъзои Ташкилот, ки чунин ариза додааст, метавонад дар њама 
гуна мўњлати дахлдор онро бо аризаи минбаъда бекор кунад. 

3. Њар  як Аъзои Ташкилот, ки барои он аризаи мутобиќи банди 1 њамин 
модда пешнињодкардааш эътибор дорад, дар маърўзањои њарсолаи худ оид 
ба татбиќи њамин Конвенсия дар хусуси вазъи ќонунгузорї ва амалияи 
истифода вобаста ба муќаррароти фасли 2 њамин Конвенсия иттилоъ дода, 
зикр менамояд, ки муќаррароти номбаргардида то кадом дараља амалї 
шудааст ѐ амалї хоњад шуд. 

Моддаи 26. 

Дар њолатњое, ки агар дар хусуси татбиќ гардидани њамин Ковенсия ѐ як 
ќисми он дар ин ѐ он корхона ѐ хадамот итминон вуљуд надошта бошад, 
масъалаи мазкур аз љониби маќоми ваколатдори њокимият њал карда 
мешавад. 

Моддаи 27. 

Дар Конвенсияи мазкур истилоњи «муќаррароти ќонунгузорї» ба ѓайр 
аз муќаррароти ќонунгузорї инчунин ќарори судњои њакамї ва 
шартномањои коллективиро дар бар мегирад, ки дорои эътибори ќонунї 
мебошанд ва истифодаи онњо бояд аз љониби нозирони мењнат таъмин 
гардад.  

Моддаи  28. 

Дар маърўзањои њарсола, ки мутобиќи моддаи 22 Оиномаи Ташкилоти 
Байналмилалии Мењнат пешнињод мегардад, оид ба њамаи муќаррароти 
ќонунгузории миллї, ки муќаррароти Конвенсияи мазкурро амалї 
менамояд, иттилооти муфассал дода мешавад. 

Моддаи 29. 

1. Агар дар њудуди Аъзои Ташкилот ноњияњои калон бошанд ва бо 
сабабњои сукунати тоќа-тоќаи ањолї ѐ сатњи рушди ноњия маќоми 
ваколатдори њокимият чунин шуморад, ки татбиќи муќаррароти њамин 
Конвенсия амалан имконнопазир аст, њамин маќоми њокимият метавонад 
чунин ноњияро пурра ѐ бо истисно нисбат ба корхонаи алоњиа ѐ тахассус, ки 
он мувофиќи маќсад мешуморад, аз  доираи амали њамин Конвенсия хориљ 
намояд. 

2. Њар як Аъзои Ташкилот дар маърўзаи њарсолаи худ оид ба татбиќи 
њамин Конвенсия, ки мутобиќи моддаи 22 Оинномаи Ташкилоти 
Байналмилалии Мењнат пешињод менамояд, њамаи ноњияњоеро, ки ният 
дорад нисбат ба онњо муќаррароти њамин моддаро истифода барад, инчунин 



сабабњоеро, ки ў мехоњад њамин муќарраротро истифода барад, зикр 
менамояд. Њељ як аъзои Ташкилот наметавонад баъди  пешнињоди маърўзаи 
якуми њарсола муќаррароти њамин моддаро истифода барад, ба љуз нисбат 
ба ноњияњое, ки дар њамин маърўза зикр гардидаанд. 

3.  Њар як аъзои Ташкилот, ки муќаррароти њамин моддаро истифода 
мебарад, дар маърўзањои минбаъдаи њарсолаи худ он ноњияњоеро зикр 
мекунад, ки дар онњо њуќуќи истифодаи муќаррароти зикргардидаро рад 
менамояд. 

Моддаи 30. 

1. Нисбат ба њудудњое, ки дар моддаи 35 Оинномаи Ташкилоти 
Байналмилалии Мењнат ѐдовар гардида, мутобиќи Акти ислоњи соли 1946 ба 
Оиннномаи Ташкилоти Байналмилалии Мењнат таѓйир дода шудааст, ба 
истиснои њудудњои дар бандњои 4 ва 5 моддаи мазкур зикршуда, њар як 
аъзои Ташкилот, ки њамин Конвенсияро тасдиќ кардааст, ба Директори 
генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат дар мўњлатњои кўтоњтарини 
баъди тасдиќ, бо зикри маълумоти зайл ариза пешнињод менамояд: 

а) њудудњое, ки нисбат ба онњо Аъзои манфиатдор ўњдадор мешавад 
муќаррароти Конвенсияро бидуни таѓйирот татбиќ намояд; 

б) њудудњое, ки нисбат ба онњо Аъзо ўњдадор мешавад муќаррароти 
Конвенсияро бо таѓйирот татбиќ намояд ва љузъњои чунин таѓйирот; 

в) њудудњое, ки нисбат ба онњо Конвенсия татбиќ намегардад ва дар 
чунин њолатњо -зикри сабабњое, ки мутобиќи он Конвенсия татбиќ карда 
намешавад; 

г) њудудњое, ки нисбат ба онњо Аъзо ќарори худро мавќуф мегузорад. 

2. Ўњдадорињое, ки дар зербандњои а) ва б) банди 1 њамин модда зикр 
гардидаанд, ќисми људонашавандаи њуљљат дар бораи тасдиќ буда, дорои 
оќибатњои шабењи он мебошанд. 

3. Њар як Аъзои Ташкилот метавонад тавассути аризаи нав аз њама эзоњ 
ѐ як ќисми он, ки дар аризаи ќаблии он мављуд буд, бо амри зербандњои б) в)  
ва г) банди 1 њамин модда даст кашад. 

4. Њар як Аъзои Ташкилот њуќуќ дорад дар даврањое, ки дар љараѐни он 
њамин Конвенсия метавонад мутобиќи муќаррароти моддаи 34 бекор карда 
шавад, ба Директори генералї аризаи нав пешнињод намояд, ки вобаста ба 
њама гуна муносибатњои дигар шарти њама гуна аризањои ќаблиро таѓйир 
дињад ва оид ба вазъ дар њудудњои муайян маълумот медињад. 

Моддаи 31 

1. Њангоме, ки агар масъалањои фарогирифтаи њамин Конвенсия тањти 
салоњияти худи њокимияти њудуд берун аз метрополия ќарор гирад, Аъзои 
Ташкилот, ки масъули муносибатњои байналмилалии њамин њудуд мебошад, 
метавонад тибќи созишнома бо њокимияти њамин њудуд ба Директор 
генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат дар хусуси ќабули ўњдадорї 
вобаста  ба њамин Конвенсия аз номи чунин њудуд ариза пешнињод намояд. 



2. Ариза дар бораи ќабули ўњдадорї вобаста ба њамин Конвенсия 
метавонад ба унвони Директори генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат 
ирсол гардад: 

а) аз номи ду ѐ зиѐда Аъзои Ташкилот нисбат ба њудуде, ки тањти 
идоракунии муштараки онњо ќарор дорад; 

б) аз номи њама гуна њокимияти байналмилалї, ки барои идоракунии ин 
ѐ он њудуд дар асоси муќаррароти Оинномаи Созмони Милали Муттањид ѐ 
њама гуна ќарори нисбат ба њамин њудуд амалкунанда  масъул аст. 

3. Аризањое, ки ба номи Директори генералии Бюрои Байналмилалии 
Мењнат мутобиќи муќаррароти бандњои пешинаи њамин модда ирсол 
мегарданд, зикр менамоянд, ки оѐ муќаррароти Конвенсияи мазкур дар 
њамин њудуд бо таѓйирот ѐ бидуни таѓйирот татбиќ мегардад; агар дар ариза 
зикр гардад, ки муќаррароти њамини Конвенсия бо таѓйирот татбиќ 
мегардад, бояд даќиќ карда шавад, ки  ин таѓйирот аз чї иборат аст. 

4. Узви манфиатдор ѐ Аъзои Ташкилот ѐ њокимияти байналмилалї 
метавонанд тавассути аризаи нав пурра ѐ ќисман аз  њуќуќи истинод ба 
таѓйироте, ки дар ин ѐ он аризаи ќаблї ќайду шарт шудааст, даст кашанд. 

5. Дар даврањое, ки њамин Конвенсияи метавонад мутобиќи 
муќаррароти моддаи 34 бекор карда шавад, Узви манфиатдор ѐ Аъзои 
Ташкилот ѐ њокимияти байналмилалї метавонад ба Директори генералї 
аризаи нав ирсол намояд, ки нисбат ба њама гуна шартњои њама гуна аризаи 
ќаблї муносибатро таѓйир медињад ва дар бораи вазъи мављуда оид ба 
истифодаи њамин Конвенсия маълумот медињад. 

Фасли 4. Муќаррароти хотимавї 

Моддаи 32. 
Њуљљатњои расмї дар бораи тасдиќи њамин Конвенсия ба Директори 

генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат барои баќайдгирї  ирсол 
меардад. 

Моддаи 33. 

1. Њамин Конвенсия танњо он Аъзои Ташкилоти байналмилалии 
мењнатро ба њам алоќаманд месозад, ки њуљљатњои онњо дар хусуси тасдиќ аз 
љониби Директори генералї ба ќайд гирифта шудааст. 

2. Он пас аз дувоздањ моњи баъди он, ки Директори генералї њуљљатњоро 
дар бораи тасдиќи ду Аъзои Ташкилот ба ќайд мегирад, эътибор пайдо 
мекунад. 

3. Минбаъд њамин Конвенсия нисбат ба њар як Узви Ташкилот  пас аз 
дувоздањ моњи баъди баќайдгирии њуљљати он дар бораи тасдиќ эътибор 
пайдо мекунад. 

Моддаи 34. 

1. Њар як Узви Ташкилот, ки њамин Конвенсияро тасдиќ намудааст, бо 
гузашти давраи дањсола аз лањзаи якуми эътибор пайдо кардани он 
метавонад Конвенсияро тавассути Акти бекоркунї, ки  ба Директори 



генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат барои баќайдгирї ирсол 
намудааст, аз эътибор соќит намояд. Бекор кардани Конвенсия баъди 
баќайдгирии Акти бекоркунї эътибор пайдо менамояд. 

2. Њар як Узви Ташкилоте, ки њамин Конвенсияро тасдиќ намудааст ва 
дар мўњлати як соли баъди гузаштани мўњлати дањсолаи дар банди боло 
зикргардида аз њуќуќи бекор кардани Конвенсия, ки њамин модда пешбинї 
намудааст, истифода набарад, барои давраи мўњлати дањсолаи минбаъда бо 
он алоќаманд боќї мемонад ва метавонад бо гузашти њар як мўњлати 
дањсолаи дигар тибќи тартиби муќаррарнамудаи њамин модда Конвенсияро 
бекор намояд. 

Моддаи 35. 

1. Директори генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат њамаи Аъзои 
Ташкилоти Байналмилалии Мењнатро дар бораи баќайдгирии њамаи 
њуљљатњои тасдиќ ва санадњои бекоркунї, ки аз Аъзои Ташкилот 
гирифтааст, воќиф месозад. 

2. Аъзои Ташкилотро дар бораи аз љониби он гирифтани њуљљати дуюм 
дар бораи тасдиќ огоњ намуда, Директори генералї таваљљўњи онњоро ба 
санаи эътибор пайдо кардани њамин Конвенсия љалб менамояд. 

Моддаи 36. 

Директори генералии Бюрои Байналмилалии Мењнат ба Муншии 
Умумии Созмони Милали Муттањид мутобиќи моддаи 102 Оинномаи 
Созмони Милали Муттањид тамоми маълумоти марбут ба њуљљатњои тасдиќ 
ва санадњои бекоркуниро, ки мутобиќи муќаррароти моддањои ќаблї ба 
ќайд гирифтааст, барои баќайдгирї ирсол менамояд. 

Моддаи 37. 

Њар ваќте, ки Шўрои маъмуриии Бюрои Байналмилалии Мењнат зарур 
мешуморад, он ба Конференсияи генералї дар бораи татбиќи њамин 
Конвенсия  маърўза пешнињод намуда, дар бораи он, ки ѐ ба рўзномаи 
Конференсия дар хусуси пурра ѐ ќисман таљдиди назар намудани он  
масъала ворид карда шавад, ќарор ќабул мекунад. 

Моддаи 38. 

1. Дар сурате, ки агар Конференсия Конвенсияи нави ќабул кунад, ки 
пурра ѐ ќисман њамин Конвенсияро таљдиди назар менамояд ва агар дар 
Конвенсияи нав тартиби дигар пешбинї нашуда бошад, дар ин сурат: 

а) аз љониби ин ѐ он Аъзои Конвенсия тасдиќ намудани Конвенсияи 
нави таљдиди назаргардида, сарфи назар аз муќаррароти моддаи 34, худ аз 
худ боиси фавран бекор кардани њамин Конвенсия мегардад, ба шарте, ки 
агар Конвенсияи нави тањти таљдиди назар эътибор пайдо карда бошад; 

б) аз лањзаи эътибор пайдо кардани Конвенсияи нави таљдиди 
назаргардида Конвенсияи мазкур барои тасдиќи он аз љониби аъзои 
Ташкилот  пўшида мебошад. 



2. Њамин Конвенсия дар њама њолат вобаста ба шакл ва мазмун нисбат 
ба он Аъзои Ташкилот дорои эътибор мебошад, ки онро тасдиќ намуда, 
вале Конвенсияи нави таљдиди назаршударо тасдиќ накардаанд.  

Моддаи 39. 

Матнњои бо забони англисї ва франсавии њамин Конвенсия дорои 
эътибори баробаранд. 

________________________   

*Санаи пайдо намудани эътибор: 7  апрели соли 1950. Инчунин нигар ба 
Протокол нисбат ба њамин Конвенсия, ки соли 1995 ќабул гардидааст. 
Конвенсия барои тасдиќ якљоя бо Протокол, инчунин алоњида аз он барои 
тасдиќ кушода аст     

       

 


