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Бо Фармони Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Аз 30 августи соли 2013 № ___  

тасдиқ карда шудааст. 
 

Стартегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020 

 
  
 

Муқаддима 
 
   

1. Муқовимат ба коррупсия - мафҳуми ин ҷараён асосан аз унсурҳои 
мубориза бар зидди коррупсия ва пешгирии коррупсия иборат буда, қисми 
таркибии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, 
таҳия ва амалишавии он аз иродаи олии сиёсии роҳбарияти давлат оғоз 
гардида, самаранокии муқовимат ба он аз иштироки фаъоли тамоми 
шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди амалигардии 
он вобастагии зич дорад.  
         2. Асосан мафҳуми муқовимат ба коррупсия фаъолияти тамоми 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ошкор, пешгирӣ ва бартараф 
намудани сабабу шароитҳои  ба коррупсия мусоидаткунанда, ошкор ва 
мубориза бо ҷиноятҳои коррупсионӣ, инчунин кам намудани содиршавии 
чунин қонуншиканиҳо ва баратарафсозии оқибатҳои онро дар бар мегирад. 

3. Коррупсия яке аз зуҳуроти хавфноки ҷомеа буда, дар миқёси ҷаҳонӣ 
ҳамчун ҷинояти вазнин ва яке аз унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти 
миллии як қатор давлатҳо ва халалдоркунандаи рушду суботи иҷтимоию 
иқтисодии онҳо эътироф гаштааст.  

4. Рўзмарра ва мубрам будани масъалаи баррасишавандаро ба инобат 
гирифта, Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии фаъоли раванди ҷаҳонии 
муқовимат ба коррупсия гардид ва дар сатҳи миллию байналмилалӣ 
чораҳои дахлдори ташкилию ҳуқуқиро андешид. 

5. Дар сатҳи байналмилалӣ яке аз ҳуҷҷатҳои асосӣ ва муҳими ҳуқуқӣ ин 
аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон  25 сентябри соли 2006 ба имзо расонидани 
Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия ба шумор 
меравад. 

6. Бо мақсади ташкили мубориза бар зидди коррупсия ва андешидани 
чораҳои зарурӣ дар сатҳи миллӣ маҷмўи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул 
гардида, доктринаи миллии ҳуқуқӣ дар ин соҳа ташаккул дода шуд. 

7. Бо тасвиб расидани Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
21 июли соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзур намудани 
мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия 
(ришватхурӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 
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зидди коррупсия» аз 10 декабри соли 1999 қабул гардид ва баъдан 25 июли 
соли 2005 Қонуни мазкур бо дарназардошти уҳдадориҳои байналмилалӣ дар 
таҳрири нав қабул карда шуд. 

8. Инчунин бо мақсади иҷрои ўҳдадориҳои байналмилалӣ ва ислоҳоти 
идораи давлатӣ, ташаккули низоми шаффофи фаъолияти мақомоти 
идоракунӣ, сарфа ва истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва таъмини 
рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 январи соли 2007 №143 
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд - Агентӣ)  таъсис дода шуд. 

9. Ҷиҳати ба танзим даровардани фаъолияти Агентӣ ва мансубияти 
ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионидошта 20 марти соли 2008 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2007 №414 “Дастурамали 
баҳисобгирии омории ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта ва феҳристи 
чунин  ҷиноятҳо” қабул гардида, ба як қатор санадҳои қонунгузории соҳавӣ 
бо мақсади мутобиқ гардонидани онҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи 
мубориза бар зидди коррупсия тағйиру иловаҳои дахлдор ворид карда 
шуданд. 

10. Бо мақсади андешидани чораҳои маҷмўии ташкилӣ, иҷтимоию 
иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва иштироки ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар раванди мубориза бар зидди коррупсия бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2008, №34 Стратегияи мубориза бо 
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012 тасдиқ гардид.  

11. Стратегияи мазкур ҳамчун ҳуҷҷати муҳими давлатӣ баҳри тақвияти 
мубориза ва пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ заминаи мустаҳкам гузошта, 
дар доираи он аксари масъалаҳо дар самти мубориза бо коррупсия бо 
дарназардошти  тадқиқотҳои сотсиологӣ, таҷрибаи  мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
кишварҳои дигар ва таҳлили омории вазъи коррупсия тайи давраи 
сипаригашта дар ҷумҳурӣ ҳалли худро ёфтанд. 

12. Дар доираи Стратегияи зикргардида масъалаҳои самарабахшии 
мубориза бо коррупсия ва оғози саривақтӣ ва гузаронидани таҳқиқу 
тафтишоти парвандаҳои ҷиноятҳои коррупсионӣ, мансубияти 
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хусусияти коррупсионидошта, механизми 
муносиби идоракунӣ ва таъмини шаффофият дар фаъолияти мақомоти 
давлатӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳии молиявӣ, ба таври 
электронӣ ва ба воситаи бонк ҷорӣ намудани пардохти хизматрасониҳои 
муассисаҳои давлатӣ ва дигар тадбирҳои дар Стратегия пешбинигардида 
дар кодексҳои мурофиавии ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва андоз 
танзими худро ёфтаанд. 

13. Ғайр аз ин қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 
2007 №233 «Дар бораи хизмати давлатӣ», аз 20 марти соли 2008 №374 «Дар 
бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 21 июли соли 2010 №631 «Дар бораи аудити 
дохилӣ дар бахши давлатӣ», аз 21 июли соли 2010 №626 «Дар бораи 



3 
 

идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ», аз 29 декабри 
соли 2010 №644 «Дар бораи ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи 
судии ҷиноятӣ», аз 25 марти соли 2011 №86 «Дар бораи муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст оварда 
ва маблағгузории терроризм», аз 25 марти соли 2011 №702 «Дар бораи 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», аз 25 марти соли 2011 №687 
«Дар бораи фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷуӣ», аз 28 июни соли 2011 №723 
«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  аз  28 июни соли 2011 
№749 «Дар бораи Палати ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 28 июни соли 
2011 №720 «Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда», аз 28 июни соли 2011 №721 
«Дар бораи амният», аз 2 августи соли 2011 №751 «Дар бораи низоми 
иҷозатдиҳӣ», аз 16 апрели соли 2012 №828 «Дар бораи низоми мақомоти 
идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 10 майи соли 2012 №46 
«Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», аз 1 августи соли 2012 №895 «Дар бораи тайёр намудани 
мутахассисон бо дарназардошти талаботи бозори меҳнат» низ аз 
талаботҳои Стратегияи мазкур бармеоянд. 

14. Ҳамзамон қабули Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
апрели соли 2010 №864 «Дар бораи  тадбирҳои  иловагии тақвияти 
муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 №431 «Дар бораи тасдиқи 
Нақшаи чорабиниҳо оид ба таъмини иҷрои Тадбирҳои иловагии тақвияти 
муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010 – 
2012» ҳамчун ҳуҷҷати кўтоҳмуддати давлатӣ дар радифи Стратегия ҳамчун 
идомаи мантиқии муқаррароти асосии он, ҷиҳати мукаммалгардонии 
сиёсати зиддикоррупсионӣ такони ҷиддӣ бахшид. 

15. Бо мақсади  ташкил  ва  амалӣ  намудани  чораҳои маҷмўии  
пешгирӣ  ва муқовимат  ба  коррупсия  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
бартараф намудани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва 
ҷалби васеи  иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мубориза бо коррупсия бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2010 Шўрои 
миллии муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми 
умумимиллии машваратӣ, мутобиқсозандаи фаъолияти мақомоти давлатӣ 
ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати амалигардонии чораҳои пешгирӣ ва 
муқовимат бо коррупсия таъсис дода шуд. 

16. Мутобиқи банди 63 Консепсияи пешгуии инкишофи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
19 феврали соли 2011 №1021 тасдиқ гардидааст ва бо дарназардошти ба 
итмом расидани татбиқи Стратегияи  зикршуда  ва зарурати объективии 
идома бахшидани фаъолият дар самти мазкур, инчунин тақвият бахшидани 
ҳаракати муттасил дар соҳаи муқовимати  маҷмўӣ  бар зидди коррупсия 
Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2013 – 2020 таҳия гардид. 

17. Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013 – 2020  ҳамчун санади барномавии дурнамои 
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миёнамуҳлати сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба 
коррупсия, баҳри паст кардани шиддат ва сатҳи коррупсия дар кишвар 
равона гардида, дар ҳамкории миёни мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ва ҳамкорӣ бо созмонҳои 
бонуфузи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ амалӣ карда мешавад. 

18. Мақсаду мароми Стратегияи мазкур ҷиҳати паст кардани сатҳи 
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мунтазам бартараф намудани 
монеаҳо, фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёт, инкишофи 
арзишҳои демократӣ, баланд бардоштани некуаҳволии мардум равона 
карда шудааст. 

 19. Дар ҷараёни татбиқи талаботҳои Стратегия  ҳадафҳои зерин амалӣ 
мегарданд: 

-  мусоидати бевосита дар амалӣ намудани Стратегияи миллии Рушд; 
- татбиқи давра ба давраи мукаммалгардонии сиёсати 

зиддикоррупсионӣ; 
 - таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ; 
- ташкил ва таъмини идоракунии муносиб дар мақомоти давлатӣ ва 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ;  
- ташкил ва амалигардонии идоракунии электронӣ дар ҳама соҳаҳои 

ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ дар доираи Консепсияи ташаккули ҳукумати 
электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- устувор намудани боварии мардум ба давлат, иштироки васеи ҷомеа 
дар идоракунии давлатӣ ҳамчун ҷонибдории ислоҳоти давлатӣ; 

- баланд бардоштани эътимоднокии шаҳрвандон ба фаъолияти 
сохторҳои давлатӣ.  

20. Барои расидан ба ҳадафҳои Стратегия пайгирона вазифаҳои зерин 
бояд амалӣ гарданд: 

- мукаммалгардонии заминаи ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ оид ба 
пешгирӣ, ошкор ва садди роҳ шудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ, 
мукаммал гардонидани шаклҳо, усулҳо, воситаҳои муқовимат ба коррупсия; 

- ташкили иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қарорҳои идоракунанда 
дар соҳаи муқовимат ба коррупсия, фароҳам овардани шароит бо мақсади 
мушкилгардонидани рафтори коррупсионӣ ва пастшавии сатҳи 
коррупсияро таъминкунанда; 

- вусъатдиҳӣ ва фаъолгардонии ҳамкории байналмилалии Тоҷикистон 
дар соҳаи муқовимат ба коррупсия; 

- ҳамкорӣ бо сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ; 
- таъмини иҷрои меъёрҳои рафтори зиддикоррупсионӣ аз тарафи аҳли 

ҷомеа, аз ҷумла дар мавридҳои зарурӣ татбиқ намудани чораҳои маҷбурсозӣ 
мувофиқи қонунгузории амалкунанда; 

- муомилоти молиявӣ, аҳдҳои тиҷоратӣ, сармоягузориҳо ва корҳои 
оммавӣ бояд танзим ва идоракунанда бошанд, яъне зери назорати қатъии 
давлатию ҷамъиятӣ ва шаффоф бошанд, расмиёти танзимкунандаи онҳо 
содда гардонидашуда, фароҳам овардани шароити мусоид ва имтиёзнок 
барои ба Тоҷикистон ворид шудани сармояву амалиётҳои молиявӣ, дороиҳо 
ва таҷҳизотҳои муосир. 
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21. Принсипҳои асосии ҷорӣ намудани Стратегия инҳо мебошанд: 
- волоияти қонун, баробарии ҳама дар назди қонун, 

дебюрократизатсия; 
- таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ ва манфиатҳои 

қонунии инсон ва шаҳрванд, инчунин манфиатҳои давлат аз ифшои 
коррупсия; 

- поктинатӣ, шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ – Стратегия ба манфиат ва 
фоидаи умумии ҳамаи шаҳрвандон, муассисаҳо ва ташкилотҳо ҷорӣ карда 
шавад ва амалисозии он бояд дар ҳамаи марҳилаҳо шаффоф ва 
ҳисоботдиҳанда бошад; 

- коррупсия ҳамчун яке аз таҳдидҳо ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва монеа ба рушди нумўи иқтисодиёти давлат эътироф карда шавад; 

- озодии сухан; 
- ҳамкории (шарикии) давлат ва бахши хусусӣ ва «баровардани 

тиҷорат аз иқтисодиёти махуф», бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла 
ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ;  

- муттасилият ва воқеъият – паст кардани коррупсия шиддати 
коррупсия танҳо тавассути тадбирҳои муттасил ва мунтазам ва бо 
дарназардошти вазъияти воқеӣ амалӣ карда шавад ва барои ноил шудан ба 
натиҷаҳои назаррас асос гардад;  

- амалҳое, ки бар зидди коррупсия равона гардидаанд, танҳо бо шарти 
муқаррар намудани афзалиятҳои воқеъӣ ва мўҳлатҳои иҷрои онҳо 
самаранок мегарданд; 

- натиҷаҳои маъмул ва маҳаки баҳогузории ҳолати иҷрои муваффақи 
бандҳои мушаххаси Нақшаи чорабиниҳои Стратегия бояд 
нишондиҳандаҳои натиҷаҳои амалишавии Стратегия ҳамчун механизми 
воқеӣ гарданд;   

- пайдарҳамӣ ва ҳамоҳангсозии кўшишҳо – аз принсипҳои дар боло 
овардашуда ва мавҷудияти мониторинги мунтазами вазъияти ҷорӣ 
бармеоянд; 

- соддагардонидани тартиби мурофиавии тафтишоти коррупсия ва 
муқаррар намудани ҷазои ҷаримавӣ ба миқдори мутаносиб ба ҳаҷми ғараз 
(дорошавии ғайриқонунӣ) ё зарари молиявӣ ва мусодираи амвол ҳамчун 
намуди асосии ҷазои ҷиноятӣ; 

- ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ – 
мавриди ҷорӣ намудани Стратегия фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
бояд шаффоф, амиқ ва ба дараҷаи ниҳоӣ самаранок бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
созмонҳои байналмилалӣ бошад. 

22. Маҷмўи чорабиниҳои дар Стратегия пешбинишуда ба принсип ва 
меъёрҳои қонунгузории дохилӣ,  ҳуқуқи байналмилалӣ,  таҳлили вазъи  
ҷиноятӣ  ва пешгўии рушди он, натиҷаи тадқиқотҳои илмии амалияи 
муқовимат ба коррупсия,  аз он  ҷумла,  таҷрибаи  амалҳои муштарак,  
пешниҳоди коршиносони  байналмилалӣ,  намояндагони  мақомоти давлатӣ  
ва ҷомеаи шаҳрвандӣ асос меёбад. 

23. Муҳлатҳои амалӣ намудани Стратегия ва нақшаи чорабиниҳои он 
барои солҳои 2013-2020 пешбинӣ шудааст.  
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24. Манбаъҳои маблағгузории тадбирҳои Стратегия ва чорабиниҳои 
мушаххаси иҷрои онҳо аз маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, 
захираҳои шарикон - созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳо-донорҳо, 
инчунин ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ иборат мебошад. 

  
Боби 1. Самтҳои асосии Стартегияи муқовимат ба коррупсия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 

 
§ 1. Сиёсати миллии зиддикоррупсионӣ 

 
25. Сиёсати миллии зиддикоррупсионӣ дар самтҳои зерин таъмин 

мегардад: 
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти марказӣ ва 

маҳалии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
тавассути таҳия, мунтазам мукаммал ва амалӣ намудани барномаҳои 
идоравии зиддикоррупсионӣ дар самти фаъолияти онҳо; 

- дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷорӣ намудани 
технологияҳои инноватсионӣ, ки айният ва шаффофиятро мавриди қабули 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қарорҳои идоравӣ, инчунин ҳамкории 
байниидоравии электронии мақомоти зикршуда бо шаҳрвандон ва 
ташкилотҳо дар доираи низоми ҳукумати электронӣ, расонидани 
хизматрасонии давлатӣ; 

- имплементатсияи муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз 
тарафи Тоҷикистон эътирофгардида ва уҳдадориҳои дигари байналмилалӣ, 
аз ҷумла дар доираи иштироки намояндагони ваколатдори Тоҷикистон дар 
иқдомҳои минтақавии зиддикоррупсионӣ дар шакли тавсияҳои 
мониторингӣ ва рейтингӣ дода шуда, бо роҳи ҳуқуқэҷодкунӣ ва 
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 
лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 - криминализатсияи талаботи ҳатмӣ ва иловагии Конвенсияи Созмони 
Миллали Муттаҳид зидди коррупсия бо пешбинӣ намудани паҳлуҳои 
асосии ин самт ҳамчун тадбирҳои ҳуқуқэҷодкунанда дар Стратегия; 

-  таҳияи механизми иҷрои талаботи меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” оид ба низоми 
пешгирии коррупсия ва такмили минбаъдаи ин низом дар Қонуни зикршуда; 

- такмили низоми назорати давлатии молиявӣ ва аудит оид ба хароҷоти 
мақсадноки маблағҳои буҷетӣ; 

- таҳлили соҳавии хавфҳои коррупсия дар мақомоту муассисаҳои 
давлатӣ; 

- такмили шароит, расмиёт ва механизмҳои хариди давлатӣ, аз ҷумла бо 
роҳи васеъ намудани амалияи гузаронидани музоядаҳо дар шакли 
электронӣ, инчунин такмили расмиёти дахлдор; 

- баланд бардоштани аҳамиятнокии мақомоти маъмурӣ ва 
дохилиидоравӣ оид ба риояи талабот нисбат ба рафтори хизматии 
хизматчиёни давлатӣ ва батанзимдарории бархурди манфиатҳо; 

- вусъат додани низоми маърифати ҳуқуқии ҷомеа; 
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- такмили кори воҳидҳои хадамоти кадрҳо ва аудити дохилии мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва ҷорӣ намудани масъулият ва маҳаки 
нишондиҳандаҳои натиҷаи фаъолияти хизматии онҳо оид ба пешгирии 
коррупсия ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ; 

- тадқиқоти даврии маҷмўии ҳолати коррупсия ва самаранокии 
тадбирҳо оид ба пешгирӣ ва мубориза бо коррупсия дар миқёси ҷумҳуриявӣ 
ва минтақавӣ бо истифодаи усулҳои махсуси тафтишот ва кумаки техникӣ; 

- таҷдиди назар кардани қонунгузории мурофиавии судии гражданӣ ва 
иқтисодӣ; 

-  баланд бардоштани самаранокии иҷрои қарорҳои судӣ; 
- таҳияи асосҳои ташкилӣ ва ҳуқуқии мониторинги ҳуқуқтатбиқкунӣ бо 

мақсади таъмини қабули саривақтии қарорҳо дар ҳолатҳои бо санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ пешбинишуда; 

- такмили асосҳои ташкилию методии экспертизаи зиддикоррупсионии 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, муқаррар 
намудани натиҷаҳои мусбии баррасии хулосаҳои он дар таносуби дарсад ба 
сифати нишондиҳандаи натиҷаи фаъолияти мақомоти ҳуқуқэҷодкунанда; 

- татбиқи босамар ва мақсадноки маҳдудиятҳо, манъкуниҳо ва 
уҳдадориҳо, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади пешгирии 
коррупсия муқаррар карда шудаанд доир ба шахсоне, ки мансабҳои 
давлатиро ишғол менамоянд, аз ҷумла шахсони мансабдорони  ҳокимияти 
давлатӣ; 

- баланд бардоштани сифати омодагии касбии мутахассисон дар соҳаи 
ташкили пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия; 

- такмили низоми баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисоботдиҳӣ мувофиқ ба 
талаботи стандартҳои байналмилалӣ; 

- вусъат додани иштироки Тоҷикистон дар ҳамкории байналмилалии 
зиддикоррупсионии ҳуқуқӣ, аз ҷумла коркарди асосҳои ташкилии 
ташаббусҳои минтақавии зиддикоррупсионӣ, мубодилаи таҷриба бо 
давлатҳои дигар дар ҷараёни таълими мутахассисон бо роҳи ташкили 
таҷрибаомузии онҳо, тадқиқоти сабаб ва оқибатҳои коррупсия ҳангоми 
тайёр кардани кадрҳо, иштирок дар семинарҳо, конференсияҳо ва мизҳои 
мудаввар; 

-  бартараф намудани ҳама гуна омилҳои тавлидкунандаи коррупсия, ки 
ба фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузориҳо 
монеагӣ мекунанд; 

-  омўзиши амалия ва ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами хориҷӣ оид 
ба муқовимат ба коррупсия; 

- таъмини иштироки манфиатдори ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
бахши хусусӣ дар ҷараёни муқовимат ба коррупсия. 

 
 
 
§ 2. Криминализатсияи коррупсия ва фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 
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26. Криминализатсия аз нуқтаи назари илмӣ на танҳо мустаҳкам 
намудани намудани аломатҳои нави таркиби ҷиноят, ҳамчунин баланд 
бардоштани санксияҳо дар доираи таркибҳои мавҷудаи ҷиноят, 
истифодабарии маҳдудиятҳо дар институти озод намудан аз ҷавобгарии 
ҷиноятӣ ва ҷазо фаҳмида мешавад. 

27. Криминализатсия бояд дар ду ҷанба баррасӣ карда шавад, ҳамчун 
ҷараён ва натиҷа. Ҷараёни криминализатсия ин ошкор намудани шаклҳои ба 
ҷамъият хавфнокии кирдорҳои инсонӣ ва эътирофи имконпазирӣ ва 
мақсаднокии муборизаи ҷиноятӣ - ҳуқуқӣ бо он мебошад. Натиҷаи 
криминализатсия ин пайдо шудани меъёрҳои нав дар қонунгузории ҷиноятӣ 
мебошад. 

28. Дар бахши криминализатсияи коррупсионӣ (муқаррар намудани 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳои коррупсионӣ) тағйир додани 
муқаррароти дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 
мувофиқ ё мутобиқ овардани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ба 
муқаррароти Конвенсия Созмони Миллали Муттаҳид зидди коррупсия 
мебошад. Чунончи фарқияти амиқи ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ, аз 
ҷумла бо роҳи муқаррар намудани ҳадди аққали арзиши туҳфа, ки баъди 
гирифтани он ҷавобгарии ҷиноятӣ пеш меояд, бояд муайян карда шавад. 

29. Мутобиқи талаботи стандартҳои байналмилалӣ бояд муайянсозии 
баъзе ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ гузаронида шавад 
(Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид бар зидди коррупсия, 
Конвенсияи Шўрои Аврупо дар бораи ҷавобгарӣ барои коррупсия ва 
Конвенсияи Созмони Ҳамкории Иқтисодӣ ва Рушд (СҲИР) дар бораи 
мубориза ҷиҳати ба шахсони мансабдори давлатҳои хориҷӣ додани пора 
(ришва) ҳангоми гузаронидани амалиёти кории байналмилалӣ).  

30. Дар ин ҷараён криминализатсия ҳамчун мукаммалгардонии 
қонунгузории ҷиноятӣ бо истифода аз дастовардҳои таҷрибаи бомуваффақи 
таъқиботи ҷиноятии амалҳои коррупсионӣ ва бо ин васила густариши 
огоҳисозии ҷинояткорӣ, ки дар замони муосир аз коррупсия реша мегирад, 
дар асоси ҷорӣ намудани тарзу усулҳои амалияи пешқадами хориҷӣ, ки дар 
стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ пешбинӣ гардиданд, хеле 
муҳим аст. Ниҳоят, аз ин нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ 
ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ вобастагии калон дорад. Қобили 
зикр аст, ки айни замон заминаҳои зарурӣ фароҳам гардидаанд. 

31. Барои Тоҷикистон стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ 
пеш аз ҳама талаботи Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид зидди 
коррупсия, тавсияҳои Нақшаи амалиёти Истамбулии Шабакаи 
зиддикоррупсионии кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ (иқдоми 
минтақавии СҲИР), созишномаҳо ва иқдомҳои минтақавии Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил, Ташкилоти Гурўҳи татбиқи чораҳои молиявии 
муқовимат ба шустани пул, Созмони ҳамкории иқтисодӣ пешбинишуда дар 
мадди аввал бояд баррасӣ гарданд. 

32. Ба масоили криминализатсияи шаклҳои гуногуни зоҳирёбии 
коррупсия, порахурӣ ва ҳар гуна кўшишҳо барои моил кардан ё моилшавии 
шахсони мансабдори оммавӣ, ки дар низоми навини давлатдорӣ вазъи 
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муайянсозандаи батанзимдарории муносибатҳои муҳими ҷиноятӣ доро 
гардидааст, муқобилияти баъзе гуруҳҳои манфиатдор ба ин ҷараён хос 
мебошад. Баробари ин, мунтазирии ҷомеа аз истифодаи имкониятҳои 
давлатдорӣ ва низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи рушди 
воқеъии муносибатҳои дурнаморо тақозо менамояд. Бинобар ҳамин сиёсати 
зиддикоррупсионии давлат аз криминализатсия сар карда чунин эҳтиёҷотро 
дар назар доштааст. 

32. Яке аз шаклҳои криминализатсия – дар Кодекси ҷиноятӣ такмил 
додани механизми ба ҷавобгарӣ кашидан ва пешгирикунии амалҳо оид ба 
харида гирифтани (моил кардани) шахсони мансабдор, ки дар қасди 
мақсаднок ва ғаразнок ифода мегардад.  

33. Комиссияи кории байниидоравӣ, ки бо Амри Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсис дода шудааст, имплементатсияи муқаррароти 
Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид зидди коррупсия ва тавсияҳои 
FATF-ро дар тули соли аввали амалишавии Стратегия амалӣ намуда, дар 
ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар асоси омўзиши таҷрибаи муваффақи 
хориҷӣ то оғози мониторинги Тоҷикистон оид ба Механизми шарҳи 
ҷараёни амалишавии Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид зидди 
коррупсия (иқдоми умумиҷаҳонии Конференсияи давлатҳо-аъзоёни 
Созмони Миллали Муттаҳид), маърузаи муфассалро омода менамояд. 

34. Мувофиқи Ҳисоботи СҲИР оид ба мониторинги Тоҷикистон дар 
доираи Нақшаи амалиёти Истамбулӣ, ҷиҳати иҷрои тавсияҳои дахлдор 
алалхусус номувофиқатиҳо ба талаботи стандартҳои байналмилалии 
зиддикоррупсионӣ дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
карда шуданд ва вобаста ба ин ва мутобиқ ба талаботи Конвенсияи 
Созмони Миллали Муттаҳид зидди коррупсия, дар фасли 
«Криминализатсияи коррупсия» ҳисоботу тавсияҳои нав дода шуданд. 

35. Барои мувофиқат бо стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ 
омўхтани имконпазирии ворид намудани  тағйиротҳо ба моддаҳои Кодекси 
ҷиноятӣ дар бораи порахўрии фаъол ва ғайрифаъол, алалхусус – ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои «талаб, дархостан»-и пора», «розӣ шудан ба таклифи пора ё 
қабул намудани таклиф ва ё ваъдаи пора» дар ҳолати порахурии 
ғайрифаъол ва барои «таклиф» ва «ваъда»-и пора дар ҳолати порахурии 
фаъол омўхта шаванд. Бояд мафҳумҳои «амвол, дороиҳо, неъматҳои 
ғайримоддӣ ва бартариятҳо, имтиёзҳои дигар” ва доираи предмети пора 
муайян карда шуда, «бартарияти ғайриқонунӣ» бе маҳдудсозии «фоидаи 
моддӣ» фаҳмида шавад. Ҳамчунин миёнаравӣ ва иштироки шахсони сеюм 
муайян карда шуда, дар ин асос бояд ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таъсири 
номатлуб дар амалӣ гаштани мақсадҳои ғаразнок ҷорӣ карда шавад. Ба 
ғайр аз ин, миқдори ҳадди аққали туҳфа, ки баъди гирифтани миқдори 
зиёдтари он шахси масанбдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, 
баррасӣ карда шавад.  

36. Алалхусус, ворид намудани тағйиру иловаҳои дахлдор ба Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади пешбинӣ намудани ҷавобгарии 
ҷиноятӣ барои ришвахўрӣ (порахўрӣ) аз тарафи шахсони мансабдори 
давлати хориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ (ба истиснои дорои 
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масуният)  бо роҳи аниқ намудан ва васеъ гардонидани  мафҳуми «шахси 
мансабдор» амалӣ карда мешавад. 

37. Механизми зерқонунии муқовимат ба расмикунонии дороиҳои 
(амвол, воситаҳои молиявӣ ва даромадҳо) бо роҳи ҷиноят бадастоварда аз 
ҷониби Департаменти мониторинги молиявӣ дар назди Бонки миллии 
Тоҷикистон, тамоми субъектҳои дигари бақайдгирандаи гардиши чунин 
дороиҳо бо дастурамали ҳукуматии танзимкунандаи тартиби пешниҳоди 
иттилооти дахлдор дар бораи амалиётҳои шубҳанок бо дороиҳо ба миқдори 
аз ҳадди аққали бо қонун муайян шуда зиёд буда, шахсони ба гардиши 
чунин дороиҳо алоқаманд ва ирсол намудани маводҳои дахлдори таҳлилӣ 
ва санҷишу тафтишҳои молиявӣ ва аудитӣ бо мақсади назоратбарии 
гардиши дороиҳо дар кишвар таҳия карда мешавад.  

38. Тартиби мавҷудаи мусодираи дороиҳое, ки ҳангоми содир намудани 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ба даст оварда шудаанд, кофӣ намебошад. Аз ин 
лиҳоз зарур аст, ки ба тартиби мусодираи ҳамаи воситаҳо ва даромадҳое, ки 
дар натиҷаи ҷиноятҳои гуногуни хусусияти коррупсионидошта ба даст 
оварда шуданд, сарфи назар аз дараҷаи вазнинии онҳо, инчунин мусодираи 
амвол ва ё эквиваленти пулии даромадҳои дар натиҷаи содир намудани 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ба даст овардашуда, тағйиру иловаҳо ворид карда 
шаванд. Яке аз усулҳои самарнок оид ба пешбинӣ намудани мусодираи 
амвол ва дороиҳои дигари дар натиҷаи коррупсия ба даст оварда шуда, 
ҳамчун намуди ҷазои асосӣ ва ҷарима ҳамчун намуди ҷазои алтернативӣ дар 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир намудани ҳамаи 
намудҳои ҷиноятҳои коррупсионӣ мебошад. 

39. Мукамалгардонӣ ва таҳкими фаъолияти судҳо, мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбӣ. Баамалбарории маҷмуи тадбирҳо оид ба таъмини 
кафолатҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
ҳарбӣ ва судҳо ҳамчун тадбирҳои мушаххас баҳри устувор намудани 
самаранокии фаъолияти кормандони мақомоти зикршуда ва таъмини 
амният мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
амният”, ки соли 2011 қабул гардид, равона мегардад. Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки суботи сиёсӣ, боздоштани шаклҳои ба ҷамъият хавфноки 
ҷинояткорӣ ва боварии мардум ба ислоҳоти ҳукуматӣ аз муносибати 
содиқонаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ, поктинатӣ дар 
фаъолияти онҳо, таҳкими интизоми хизматӣ, риояи ҳуқуқ ва озодиҳои 
шаҳрвандон ва роҳ надодан ба ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ дар 
фаъолияти ҳар як корманд вобаста буда нақши ҳалкунанда дорад. 

40. Боиси таассуф аст, ки дар байни кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи ҷумҳурӣ, ки онҳо худ ҳомӣ ва татбиқкунандаи қонун ва ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошанд, кормандоне ҷой гирифтаанд, ки 
даст ба ҷиноятҳои коррупсионӣ мезананд. 

41. Дар давоми солҳои 2007-2012 аз ҷониби мақомоти назорати 
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия 857 ҷиноятҳои коррупсионӣ ва 
иқтисодии хусусияти коррупсионидошта нисбати 593 нафар кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. 
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42. Чунин нишондиҳандаҳо моро водор месозад, ки дар ин самт корҳои 
зерин ба анҷом расонида шавад:  

- таҳлили самаранокии фаъолияти мутахассисон, такмили низоми 
ҷобаҷогузорӣ, омодагӣ ва бозомўзии кадрҳо; 

- таъмини баланд бардоштани сатҳи моддӣ-техникии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотии замонавӣ; 

- таъмини устувории институтсионалӣ ҳамчун шарти муқобилият 
ҷиҳати аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба кори дигар рафтани кадрҳои 
омодашуда, ки ташаккулёбӣ ва мустаҳкамкунии сутуни қобили амал ва 
касбиро таъмин менамояд; 

- бинобар ин ба мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо 
коррупсия мансуб будани ваколатҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти тамоми 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар самти пешгирии коррупсия, дархост, 
додани дастури хаттӣ оид ба бартараф намудани вайронкунии 
қонунгузории зиддикоррупсионӣ, ҳуқуқҳои шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва 
манфиатҳои давлат дар асоси муроҷиати боэътимод, таҳлили хавфҳои 
коррупсия ё омилҳои коррупсионии ошкоршуда, дар гуруҳҳои тафтишоти 
молиявӣ (тафтишҳо, санҷишҳои молиявӣ ва аудит) ва санҷишҳои риояи 
қонунгузории зиддикоррупсионӣ, ки нақшавӣ мебошанд, роҳбарӣ кардан ва 
тасдиқу назоратбарии иҷрои нақшаҳои методии тафтишу санҷишҳои 
муштарак бо додани дастурҳо оид ба пешгирии коррупсия ва 
суйистифодаҳои молиявӣ, таҳлили хавфҳои коррупсия ба аъзоёни чунин 
гуруҳҳо дар асоси қонун дода шавад; 

- мунтазам гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ-амалии масоили муҳими 
мубориза бо коррупсия ҷиҳати таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба ошкор 
кардан ва тафтишоти ҷиноятҳои коррупсионӣ бо мақсади осон гардонидани 
кори душвори кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судяҳо; 

43. Дар ин ҷараён ташкили таҷрибаомузии кормандони зикршуда дар 
мақомоти зиддикоррупсионии дорои таҷрибаи пешқадам дар кишварҳое, ки 
барномаҳои зиддикоррупсионӣ бомувафаққият амалӣ шуданд, баробари 
омили муҳими ҳавасманд гардонидан ва тариқи муқоисавӣ ба сифати 
баланд бардоштани муносибат ба иҷрои вазифаҳои хизматии худ барои 
азхуднамоии амалии истилоҳоти касбии забонҳои хориҷӣ ва истифодаи 
техникаи компютерӣ ва технологияҳои дигари замонавӣ ба таври ҷиддӣ 
мусоидат менамояд. Аз ин ру ин самт ҳадафи афзалиятноки фаъолияти 
марказҳои такмили ихтисоси кормандон шуда барои манфиатовар 
намудани фаъолияти босамари онҳо замина мегардад.  

44. Тадбирҳо ҷиҳати тахассусмандӣ ва дар дурнамои наздик ҷудо 
кардани судҳои (ё судяҳои) зиддикоррупсионӣ, интихоб ва ҷобаҷогузории 
кадрҳои соҳа, таъмини касбият, поктинатӣ ва беғаразӣ, риояи Кодекси 
одоби судяҳо, ба омўзиш фаро гирифтани судяҳо ва кормандони дастгоҳи 
судӣ ба ҳолатҳои бархурди манфиатҳо, баланд бардоштани сатҳи дониши 
касбӣ ва пешгирии қонуншиканиҳо, аз ҷумла коррупсия, чораҳои 
мушаххаси ташкилию ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва механизми баамалбарории онҳо, 
устувор сохтани заминаи моддию техникӣ ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
фаъолияти онҳо тарҳрезӣ ва амалӣ намоянд, андешида мешаванд. 
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45. Баҳогузории саҳми ҳар як судя дар баланд бардоштани эътибори 
ҳокимияти судӣ ҳамчун тадбирҳои муҳими Стратегия дар ин самт доир ба 
чорабиниҳои даврӣ пешбинӣ гардида, мувофиқ ба принсипҳои Бангалории 
рафтори судяҳо, ки 26 ноябри соли 2002 дар шаҳри Гаага қабул гардидааст, 
дар Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
дахлдор пешбинӣ карда мешаванд. 

46. Дар назди кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баҳри дар назди 
ҷомеа дар симои худ баланд бардоштани эътибор ва обрў, боварии мардум 
ва қаноатмандии ҳар як шаҳрванди алоҳида, ки мунтазирона ба онҳо 
муроҷиат мекунад, вазифаҳои ҷиддӣ гузошта мешаванд ва ҳамзамон 
шароити бештари ташкилию-ҳуқуқӣ ва моддию техникӣ фароҳам оварда 
шуда, барои ин масъулияти роҳбарони мақомот ва сохторҳои молиявию 
хоҷагӣ оид ба таъминоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пурзур карда мешавад. 
Назорати самаранокии амалишавии ин тадбир ба зиммаи мақомоти 
прокуратура ва назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия 
вогузошта мешавад. 

47. Аз ҷумла такмили фаъолияти хизматчии давлатӣ, поктинатӣ ва 
ватандустӣ, ки муқаррароти конститутсионии арзиши олӣ будани ҳуқуқу 
озодиҳо ва худи инсонро дар назар доштааст, ба роҳ мондани муносибати 
софдилона ба вазифаҳои худ ҳамчун нишондиҳандаи натиҷаи фаъолияти 
хизматӣ муқаррар карда мешавад.  

48. Бо шарти риояи бечунучарои ин талабот аз ҷониби давлат ҳама гуна 
шаклҳои ҳавасмандкунӣ ва имтиёзҳои қонунӣ дар доираи имкониятҳои 
мавҷуда ва инчунин вобаста аз сатҳи пешрафти иқтисодӣ ва ғанӣ 
гардонидани буҷети давлатӣ, ки бевосита бо саҳми воқеъии ҳар як корманди 
мақомоти давлатӣ мансуб дониста шуда, таъминоти ҳадди баланди маоши 
онҳо ҳисоббарорӣ карда мешавад. 

49. Аз буҷети давлат ҷиҳати мукаммалгардонии асосҳои ҳуқуқӣ, 
иқтисодӣ, заминаи моддию техникии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ, 
механизми идоракунӣ, баланд бардоштани музди меҳнат ва нафақаи 
кормандони онҳо мунтазам маблағҳои муайян ҷудо карда мешавад. 
Воҳидҳои молиявию хоҷагии мақомоту муассисаҳои давлатӣ минбаъд 
вазифадор карда мешаванд, ки ҳисоббарориҳои эҳтиёҷоти хароҷоти 
воҳидҳои сохторӣ ва кормандонро бо инвентаризатсия ҳар семоҳа 
гузаронида, аввали ҳар моҳ хароҷоти маводҳои канселярӣ ва дигари барои 
шароити мусоиди кор зарурро бе гузоришҳои воҳидҳо таъмин намоянд.  

50. Баланд бардоштани музди меҳнати кормандони мақомоти судӣ, 
ҳифзи ҳуқуқ ва дар асоси қарордод бо шартҳои имтиёзнок ҷалб намудани 
собиқадорони ба сини нафақа расидаи соҳа, ки дорои таҷрибаи ғанӣ 
мебошанд, ба сифати мутахассис-машваратчӣ ва ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба қонунгузории меҳнат, буҷети давлатӣ ва танзимкунандаи вазъи 
ҳуқуқии онҳо (аз ҷумла аз ҳисоби ихтисори кадрҳо, сарфаи хароҷот барои 
таъминоти моддӣ-техникии мақомот, ки аз ҳисоби лоиҳаҳои шарикӣ таъмин 
мегарданд) бо таҳлили ҷамъбастии мунтазам ҳамчун тадбири 
аввалиндараҷаи самарабахшии пешгирии коррупсия пешбинӣ карда 
мешавад. Яъне тамоми хароҷоти идоравӣ мавриди таҳлили мунтазам дар 
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шакли санҷишҳои маҷмўии нозиротӣ ва аудити дохилӣ, аз ҷумла хадамоти 
амнияти дохилӣ ва дигар воситаҳо бо муҳокимаи ҳатмии натиҷаҳо дар 
ҳайати мушовараи идора гузаронида мешавад ва дар ин асос тадбирҳои 
дахлдор таҳия мегарданд.  

51. Чунин тадбирҳо аз зарурати ҷалби кадрҳои баландихтисоси масъул 
ва роҳ надодан ба «бурунрафти иқтидори зеҳнӣ», ҳавасмандгардонии 
ҳайати шахсӣ, беҳтар намудани шароитҳои иҷтимоию маишии онҳо бо 
мақсади пешгирии содиршавии (моилшавӣ) коррупсия (ба ҷинояткорӣ) 
бармеояд.  

52. Сарчашмаҳои хароҷоти ин тадбир аз ҳисоби маблағгузории буҷетӣ 
бо тартиби махсус барои музди меҳнат, пардохти мукофотпулиҳо, 
ҷубронпулиҳо барои кори зиёда аз вақти муқаррарӣ, аз ҷумла аз хисоби 
маблағҳои барқароршудаи зарари молиявӣ ба давлат, ки ба суратҳисоби 
махсуси мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тибқи моддаи 30 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатӣ» барои солҳои давраи амали 
Стратегия қисман гузаронида мешавад, дар назар аст.  

53. Такмили минбаъдаи мақомоти судӣ бо роҳи мукамалгардонии  
санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба танзимдарорандаи тартиботи дохилӣ ва реҷаи 
кории фаъолияти судҳо (кормандони дастгоҳҳои судӣ), интихоб ва таъини 
судяҳо, маҳаки тақсимоти парвандаҳои ҷиноятӣ дар байни судяҳо, Кодекси 
касбии одоби судяҳо ва механизми амалии назоратбарии фаъолият ҷиҳати 
пешгирии коррупсия ва қонуншиканиҳо дар мақомоти судӣ тадбири муҳими 
ислоҳоти зиддикоррупионӣ мегардад. 

54. Мақоми ҳамоҳангсоз оид ба муқовимати расмикунонии даромадҳои 
ҷиноӣ дар давлатҳои хориҷӣ мақомоти прокуратура буда, бинобар талаботи 
қонунгузории танзимкунандаи ин самти мубориза бо ҷинояткории 
коррупсионӣ ва бо дастрасии моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди коррупсия” дар Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ аст, ки шуъбаи мониторинг ва 
ҳамоҳангсозии низоми муқовимат ба қонунигардонии  (расмикунонии)  
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ташкил карда шавад. 

55. Ҷиҳати бехтар намудани фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ, 
такмили сохтори онҳо ва дар доираи Барномаи ислоҳоти политсия пешбинӣ 
намудани чорабиниҳои вобаста ба мукаммалгардонии идоракунии муносиб, 
омўзиш, дарк ва пешгирии коррупсия, сиёсати зиддикоррупсионии давлат,  
поктинатӣ дар хизмати давлатӣ, одоби корманди мақомоти корҳои дохилӣ 
анҷом дода шавад 

56. Дар ҷараёни фаъолият, амалисозии вазифаҳо ва ҳадафҳои мақомоти 
хифзи ҳуқуқ, ҳарбӣ ва судӣ бояд бо ҷалби бештари ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳамкориҳои тарафайн бо онҳо ба 
роҳ монда шуда, барои таъмини ҳадафу тадбирҳои зиддикоррупсионӣ 
пайваста чораҳои таъхирнопазир андешид. 
        
     §3. Пешгирии коррупсия ҳамчун усули самаранок ва натиҷабахши 
муқовимат ба коррупсия 
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57. Пешгирии коррупсия аз маҷмуи чорабиниҳои таъсирнок иборат 
буда, ҷанбаҳои мухталифро дар бар мегирад. Пеш аз ҳама дар натиҷаи ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ ва интизомӣ кашидани шахсоне, ки ба 
коррупсия даст мезананд, таҳлил ва бартарафкунии сабаб, шароити мусоид 
ба содиршавии ҳуқуқвайронкунии коррупсионӣ ба роҳ монда шавад. Дар 
асоси таҷрибаи бадастоварда, дар давраи амалишавии Стратегия шаклҳои 
зерини пешгирии коррупсия мавриди истифода қарор дода мешаванд: 

- пешгирии коррупсия ҳамчун воситаи самаранок эътирофгардида, 
хароҷоти камтарро нисбат ба тафтишоти коррупсия талаб мекунад ва дар 
маҷмуъ масъалаҳои ислоҳоти идоракунии давлатӣ (поктинатӣ ва 
шаффофият, ҳисоботдиҳии институтҳои давлатӣ дар назди ҷомеаи 
шаҳрвандӣ), таҳлили хавфҳои коррупсия, аз ҷумла аудити фаъолият ҳамчун 
худбаҳогузории идоравӣ, санҷишҳои махсуси (интихобии) вазорату идораҳо 
ҷиҳати аз тарафи онҳо иҷро намудани барномаҳои миллӣ ва идоравӣ-
соҳавии зиддикоррупсионӣ, ошкор намудани соҳаҳои бештар ба хавфҳои 
коррупсия гирифтор шуда, сабаб ва шароитҳои ба коррупсия ҳамчун 
ҳодисаи низомнок мусоидаткунанда ва андешидани тадбирҳои дахлдори 
эътиноиро фаро мегирад; 

- дар сатҳи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ин мониторинги ҳолати 
муқовимат ба коррупсия аз ҷониби мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили хавфҳои коррупсия 
дар соҳаҳое, ки бештар ба хавфҳои коррупсионӣ гирифторшуда ва шарҳи 
раванди амалишавии стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ, 
стратегияи миллии зиддикоррупсионӣ ва барномаҳои идоравии 
зиддикоррупсионӣ; 

- дар сатҳи ҷумҳурӣ бошад пешгирии коррупсия ин мониторинги 
коррупсия аз ҷониби шўроҳо ва комиссияҳои миллӣ ва ҷамъиятӣ оид ба 
муқовимат ба коррупсия; 

- баҳогузории зиддикоррупсионии қоидаҳо ва расмиёти (тартиби) 
ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тадқиқотҳои 
сотсилогӣ, илмию ҳуқуқӣ ва иқтисодии коррупсия, пешгирии бархурди 
манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, назорати ҷараёни расмикунонии маблағҳо 
ва маблағгузории терроризм, инчунин ҳизбҳои сиёсӣ ва чорабиниҳои 
интихоботӣ; 

- принсипи афзалияти тадбирҳо оид ба пешгирии коррупсия барои 
бартараф ё барҳам додани сабаб ва шароитҳои барои бавуҷудоӣ ва ё 
мусоидат ба ҳодисаҳои коррупсионӣ равона гардидаанд. 

58. Роҳҳои ҳалли масъалаҳо ва усулҳои самараноки пешгирии 
коррупсия дар кишвар бояд дар асоси омўзиш ва ҷорӣ намудани таҷрибаи 
пешқадами кишварҳои хориҷӣ анҷом дода шавад. Пеш аз ҳама, чунин 
технологияҳои кишварҳои пешқадам бояд мавриди омўзиш ва ҷорӣ 
намудани онҳо бо дарназардошти хусусияти миллӣ ва амалияи мавҷуда 
қарор дода шуда, таҷрибаи кишварҳои пешқадам бо мақсадҳои зерин 
тарҳрезӣ карда шаванд: 

- мубодилаи иттилоот дар бораи масъалаҳо ва тамоилҳои ба миён 
омада дар фаъолияти худ; 
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- ба созиш расидан дар хусуси муқовимат ба коррупсия ва доир 
намудани чоранибиҳои муштараки судманд; 

-  дар доираи чунин ҳамкорӣ ба роҳ мондани мубодилаи таҷриба ва 
захираҳо, баҳри таҳлили хавфҳо, иҷрои чорабиниҳои нақшаҳои худ, таълим, 
интишори маводҳои ахборотӣ ва методӣ. 
  59. Таҷрибаи бадастоварда нишон медиҳад, ки чунин ҳамкорӣ 
босамар ва натиҷанок буда мувофиқи мақсад аст, ки дар мақомоти давлатӣ 
воҳидҳои алоҳидаи дахлдор барои таъмини ин кор вобаста ва вазифадор 
карда шаванд, ки созишномаҳо (шартномаҳо)-ро дар бораи ҳамкорӣ, 
ташкили конференсияҳо, гурўҳҳои кории байниидоравӣ ва сафарҳои 
хизматии бурунмарзӣ ва дар минтақаҳои кишвар барои мутахассисони 
мақомот имкониятҳоро дарёфт намуда, бо созмонҳои байналмилалӣ, ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ таҳия ва барои созиш пешниҳод намоянд.  

60. Таҳияи консепсияи таълимдиҳанда. Ҳамаи институтҳо, ки ба 
таълими мансабдорон машғуланд, пеш аз ҳама он категорияҳо, ки 
хизматрасонии давлатиро барои аҳолӣ таъмин менамоянд, бояд мафҳуми 
бавуҷудоӣ ва манбаъҳои коррупсияро шарҳ дода, роҳҳои босамари 
муқовиматро ҳангоми таълим дар малакаи онҳо густариш диҳанд.  

61. Муносибати педагогӣ. Ақидаи муносибати педагогӣ дар он аст, ки 
инсонро фақат он вақт ёд додан мумкин аст, агар ў худ дар ҷараёни таълим 
иштирок намояд. Мустаҳкам шудани иттилоот тавассути риояи қоидаи 
истифодаи усулҳои таълимгирифтаро дар кори ҳамарўза имконпазир аст. 
Барои ҳамин иштирокчиёни семинарҳо бояд ба ҷараёни таълим амалан ҷалб 
карда шаванд. 

62. Натиҷа: даъват (ташвиқ) ба амал. Пешгирисозии коррупсия 
кўшишҳои бардавомро талаб менамояд. Амалҳои муваққатии нопайваста 
ба натиҷаи дилхоҳ намеоварад. Ташвиқ ба амал дар он ифода мегардад, ки 
муносибати низомнок, ё стратегия ва ё нақша таҳия карда шавад. Ба он чун 
қоида, чӣ тавре таҷрибаи пешқадами муваффақи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, 
дохил мешаванд: 

- қабули кодекси умумии одоб (ё дастури амали зиддикоррупсионӣ) 
барои ҳамаи шахсони дар хизмати давлатӣ ва низоми судӣ адои вазифа 
менамоянд; 

- таълимоти бардавом ва ҷорӣ намудани омодагии кадрҳо; 
- таҳлили хавфҳои коррупсия дар дохили мақомот ва муассисаҳои 

давлатӣ; 
- муқаррар намудани механизми дохилии назоратӣ (аз ҷумла воҳиди 

аудити фаъолият ва ҷараёнҳои корӣ); 
- муайян намудани зарурат дар таълимоти минбаъда; 
- омодагӣ ва амалӣ намудани нақшаҳои муштарак оид ба 

пешгиринамоии коррупсия байни мақомоти зиддикоррупсионӣ ва дигари 
давлатӣ. 

 63. Низоми эъломияи расмии даромадҳо ислоҳоти ҷиддиро талаб 
менамояд, масалан, онҳо бояд барои омма интишор гарданд, механизми 
санҷиши онҳо муқаррар гардида, доираи шахсон, ки бояд онҳоро пешниҳод 
намоянд, васеъ гардонида шавад.  
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  64. Дар соҳаи назорати давлатии молиявӣ ва аудит ба сифати мақоми 
олии аудит Палатаи ҳисоб таъсис дода шуд ва мустақилият ва 
ҳисоботдиҳиии он пешбинӣ гардидааст.  

65. Низоми хариди давлатӣ дар ҷараёни инкишоф қарор дошта, он 
барои Тоҷикистон мушкилоти ҷиддиро пеш меоварад. Бояд рушди хариди 
давлатӣ идома ёфта, ҳамаи имкониятҳои мавҷудияти коррупсия дар ин соҳа 
бартараф гардад ва механизми мустаҳками идоракуниву назорат  ташкил 
карда шавад. 

  66. Дар самти мубориза бо коррупсияи сиёсӣ кори зиёд дар пеш 
истодааст, алалхусус, бо роҳи таъмини ҳисоботдиҳии молиявии дахлдор  аз 
ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо, паҳн намудани меъёрҳои одоби 
кормандони мақомоти қонунгузор  ва инкишофи заминаи қонунгузорӣ оид 
ба идоракунии бархурди манфиатҳо. 

67. Бо мақсади пешгирии коррупсия дар шохаи ҳокимияти судӣ  дар 
Тоҷикистон бояд меъёрҳои мушаххаси интихоб ва аз вазифа озод намудани 
судяҳо  пешбинӣ  карда шаванд ва аҳли ҷомеа ба маълумот дар бораи судҳо 
дастрасӣ дошта бошанд, имкони тақсимоти тасодуфии парвандаҳо ҷиддан 
баррасӣ гарданд ва низоми мавҷудаи меъёрҳои одоб, ки рафтори судяҳоро 
танзим мекунанд,  аз нав омўхта шуда, мавриди баррасӣ қарор дода шавад. 

  68. Инчунин таҳким бахшидани мубориза бо коррупсия дар бахши 
хусусӣ зарур мебошад. Бояд иқдоми муштарак байни бахшҳои давлатӣ ва 
хусусӣ таҳия карда шаванд, ҳангоми ба роҳ мондани сиёсати давлатию 
ҳуқуқӣ соҳибкорон ҷалб карда шаванд, сатҳи шаффофият баланд бардошта 
шуда, муносибати эътимодбахш муқаррар гардад. 

  69. Аз ин лиҳоз, дар низоми ҳуқуқӣ ва институтсионалии муқовимат ба 
коррупсия тадбирҳои зерин бояд андешида шаванд: 

- таҳия ва қабули лоиҳаҳои қонунҳо ва  санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии зиддикоррупсионӣ;  

- бартараф намудани омилҳои ба коррупсия мусоидаткунанда дар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ;  

- таҳия ва қабули қоидаҳо ва методикаи (тартиби) гузаронидани 
экспертизаи зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин арзёбии идоравии лоиҳаҳои онҳо; 

- қабули дастурамалҳо нисбати ҳамаи хизматчиёни давлатӣ вобаста ба 
гирифтани мукофотҳо ва тўҳфаҳо ҷиҳати аз байн бурдани бархурди 
манфиатҳо; 

- баланд бардоштани вазъи иқтисодӣ ва дараҷаи ҳаёти воқеии  
кормандони мақомоту идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва 
табақаҳои гуногуни аҳолӣ бо роҳҳои ташкил ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ, 
зиёд намудани музди меҳнат ва нафақапулиҳо; 

-  таъмини шаффофияти ташаккул ва хароҷоти маблағҳои буҷетӣ, 
воситаҳои асосӣ ва амволи давлатӣ, назорати давлатии молиявӣ ва 
истифодаи самараноки онҳо; 

- соддаргардонии ҷараёни (расмиёти) барасмиятдарорӣ мавриди 
танзими фаъолияти соҳибкорӣ (махсусан истеҳсолӣ), бо роҳҳои аз байн 
бурдани монеаҳои зиёдатӣ, нозарур ва ба коррупсия мусоидаткунанда; 
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 - кам намудани номгуи иҷозатномаҳо барои намудҳои алоҳидаи  
фаъолияти соҳибкорӣ, номгуи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои 
гирифтани иҷозатнома ва кам намудани вохўрӣ ва бархурди субъектҳои 
соҳибкорӣ ба мақомоти дахлдори давлатӣ дар ҳамин ҷараён; 

  - ҷалби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар раванди қабули қарорҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, барномаҳо, 
идоракунии мақомоти давлатӣ,  назорат ва мониторинги иҷрои онҳо, 
тавассути ҷойгир кардани матни чунин лоиҳаҳо дар веб-сайти мақомоти 
таҳиякунанда; 

 - ташкили омўзиши васеи масъалаҳои коррупсия дар ҳамаи зинаҳои 
мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, дар байни аҳолӣ ва бо иштироки ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

- таъмини дарки коррупсия, ташаккули мафкураи зиддикоррупсионӣ 
дар байни табақаҳои гуногуни ҷомеа ва иштироки фаъоли ҷомеаи 
шаҳрвандӣ  дар мубориза ба коррупсия ва пешгирии он; 

-истифодаи васеи воситаи ахбори омма (радио, телевизион, рўзномаю 
маҷаллаҳо ва ғ.), шабакаи интернет, дар кори тарғибу ташвиқи 
зиддикоррупсионӣ, фаҳмондадиҳии сиёсати зиддикоррупсионӣ ва 
ташаккули фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия; 

- амалӣ намудани стандартҳои байналмилалии муқовимат ба коррупсия 
дар кишвар, бехтар намудани ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти 
мубориза бо коррупсия, иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ; 

- баланд бардоштани обрую нуфузи ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ,  
паст кардани сатҳи коррупсия бо роҳҳои дарки саросарии коррупсия дар 
байни табақаҳои гуногуни ҷомеа, пурзур намудани муқовимат ба 
коррупсия. 

 
§ 4. Иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар  

ҷараёни миллии муқовимат ба коррупсия 
     
        70. Мубориза бо коррупсия кори дастаҷамъона ва умум буда, дар он 
мақомоти давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бо иштироки ҳар 
як фарди ҷомеа метавонад ба натиҷаҳои дилхоҳ  ба даст оварад ва садди 
роҳи коррупсия гирифта шавад. 
        71. Ин нукта дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шудааст: «Дар кори мубориза бо 
коррупсия ғайр аз мақомоти давлатӣ ҳар як фарди ҷомеа низ бояд саҳмгузор 
бошад.» 
         72. Тайи давраи сипаришуда як қатор ташкилотҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла 
махсус баҳри муқовимат ба коррупсия, тарғибу ташвиқи сиёсати 
зиддикоррупсионӣ таъсис дода шудаанд, ки онҳо дар ҳамкорӣ бо мақоми 
назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия  ва дигар мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар кори омўзиши коррупсия дар байни ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
маорифпарварӣ ва тарғиби зиддикоррупсионӣ ва ташаккули мафкураи 
зиддикоррупсионӣ  саҳми босазо доранд.  
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        73. Дар назди мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии 
коррупсия таъсис дода шуда, дар баробари намояндагони мақомоти 
давлатӣ дар асоси принсипи баробарҳуқуқӣ, намояндагони  зиёиён, дин, 
ассотсиатсияҳо, собиқадорони ҷангу меҳнат ва дигар табақаҳои ҷомеаи 
шаҳрвандиро дар бар гирифта, назорат ва баррасии масъалаҳои  
амалигардонии сиёсати зиддикоррупсионии давлат, дар корҳои 
фаҳмондадиҳии қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ, тарғибу ташвиқи 
зиддикоррупсионӣ, ташаккули мафкура ва фазои тоқатнопазир ба 
коррупсия ширкат намуда истодаанд. 

74. Барои ҷалби бештари ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷараёни тарҳрезӣ ва 
амалигардонии сиёсати зиддикоррупсионии давлат, таъмини шаффофияти 
фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
таъмини дастрасӣ ба иттилоот,  ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи шахсони дар 
мубориза ба коррупсия мусоидаткунанда, ташаккули мафкура ва фазои 
тоқатнопазирӣ ба коррупсия, татбиқи чорабиниҳои зерин ба мақсад 
мувофиқ аст: 

-   ҷалби ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ 
вобаста ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мубориза бо 
коррупсия ва пешгирии он; 

-  таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатӣ бо роҳҳои 
иштироки васеи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таҳия ва қабули қарорҳои мақомоту 
муассисаҳои давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо, ахборотдиҳӣ дар назди 
ҷомеа тариқи воситаҳои ахбори омма бо мақсади мураттабии системаи 
назорат ва шаффоф будани қарорҳое, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар 
сатҳи ҷумҳурӣ ва маҳаллӣ қабул менамоянд; 

- ташкил ва гузаронидани барномаҳои омўзишӣ вобаста ба мавзуҳои  
моҳият, мафҳум ва оқибатҳои коррупсия, қонунгузории оид ба муқовимат 
бо коррупсия ва самтҳои пешгирифтаи давлат дар ин ҷода, стандартҳои 
байналмилалии пешгирии коррупсия ва мубориза бар зидди он; 

- ташкил ва истифодаи васеи шабакаи интернет ҷиҳати пурзур 
намудани тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионӣ, ба самъи аҳолӣ расонидани 
сиёсати зиддикоррупсионии давлат ва амалигардонии он;  

- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
вобаста ба баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, иттиллот ва дастрасии он 
мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ва аз байн бурдани монеаҳо ҷиҳати 
дастрасӣ ба иттиллоот, аз ҷумла таҷдиди назар намудани мафҳуми 
иттилооти пинҳонӣ кам намудани доираи маълумотҳое, ки ба ин мафҳум 
шомил ҳастанд;  

-  баргузории конференсияҳои матбуотии даврӣ бо иштироки 
доираҳои васеи рўзноманигорон ва намояндагони воситаи ахбори оммаи 
хориҷию ватанӣ ҷиҳати  ба самъи онҳо расонидани натиҷаҳои фаъолияти 
мақомоти давлатӣ, сиёсати давлат дар самти муқовимат ба коррупсия; 

-  баррасии таъсиси мақоми мустақил оид ба иттиллоот, дастрасии он,  
аризаҳо, таклифҳо, шикоятҳо ва назорату мониторинги он;  
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- иттилоотонии доимии ҷомеа дар бораи ҷараёни амалисозии 
Стратегияи мазкур;  

- таҳия, татбиқи мунтазам ва истифодаи индексҳои сатҳи ба коррупсия 
гирифтор будани минтақаҳо, соҳаҳо, идораҳо дар воситаи ахбори омма бо 
гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба аҳолӣ вобаста ба 
ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ;  

- ҳамкории судманди мақомоти давлатӣ бо воситаи ахбори омма 
тариқи бастани созишномаҳо ва таъин намудани шахсони масъул барои 
мубодилаи иттилоот. 
 
 

Боби 2. Бахшҳои афзалиятноки амалӣ намудани тадбирҳои Стратегияи 
муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 

 
§1. Мукаммалгардонии идоракунии давлатӣ, механизми таҳлили соҳавии 

хавфҳои коррупсия, поктинатӣ ва шаффофият, ташаккули ҳукумати 
электронӣ ва дастрасӣ ба иттилоот 

 
75. Яке аз сабабҳои доман паҳн намудани коррупсия дар байни ҷомеа ва 

махсусан дар мақомоту идораҳои давлатӣ, ин номукаммалии идоракунии 
давлатӣ, ҷойдории расмиёти нолозим ва зиёдатӣ дар онҳо мебошад. 
Бархўрдҳои зиёдатии мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо бо 
шахрвандон боиси пайдоиши шароити коррупсионӣ ва муҳайё сохтани 
фазои коррупсионӣ дар зинаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ мегардад. 

76. Солҳои охир Тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои ислоҳотчии ҷаҳон 
шинохта шуда, рушди иқтисодиёт ҳамчун ҳадафи муҳимтарини 
барқароркунии давлатдорӣ гаштааст. 

77. Дар ин давра идоракунии муносиби иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар 
пайвастагӣ бо ислоҳоти низоми идоракунии давлатӣ ба роҳ монда шуда, 
танзими зиддикоррупсионии соҳаҳои стратегии иқтисодиети давлат, аз 
ҷумла гидроэлектроэнергетика, мубориза бо тассаруфи амволи давлатӣ, 
иқтисодиети махуф, расмикунонии (қонунигардонии) дороиҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, шаклҳои дигари 
ҷиноятҳои ба ҷамъият хафнок, аз ҷумла трансмиллӣ, қочоқ ва гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир ба назар мерасад.  

78. Чунончӣ, дар Паёми Президенти Ҷумҳуриин Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 қайд шудааст, ки:  

“Дар натиҷаи азму талош ва ҷонбозиҳои зиёд бист сол қабл хиради 
азалии халқи тоҷик собит сохт, ки ваҳдати миллӣ ва ҳамдигарфаҳмии 
афроди ҷомеа муҳимтарин омили пешрафти давлату миллат мебошад.  

Маҳз ба шарофати ин рӯйдодҳои муҳими таърихӣ мо тавонистем, ки 

аркони давлатдорӣ ва шохаҳои фалаҷшудаи ҳокимиятро дар мамлакат 
барқарор гардонида, пояҳои истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро қавӣ 
намоем. Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки дар Ватани азизамон ваҳдати миллӣ, 
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сулҳи пойдору суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва фазои озоди бунёдкориву 
созандагӣ фароҳам оварда шуд”. 

79. Ба шарофати пуштибонии самимона ва заҳмати софдилонаи 
мардуми кишвар ба Ҳукумати мамлакат муяссар шуд, ки аз соли 2000-ум ин 
ҷониб доир ба ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва тадриҷан баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар доираи барномаву стратегияҳои 

милливу соҳавӣ пайваста чораҷӯӣ намояд. 

80. Бо дарназардошти ин ва бо мақсади баланд бардоштани сатҳи 
маърифати техникии табақаҳои гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷониба татбиқ 
намудани технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар иқтисодиёти 
миллии кишвар аз ҷониби Ҳукумати мамлакат барномаю дурнамоҳои 
миенамуҳлату дарозмуҳлат қабул карда мешаванд. 

81. Яке аз хуҷҷатҳои муҳими давлатӣ ин қабули Консепсияи ташаккули 
ҳукумати электронӣ мебошад. Консепсияи мазкур маҳз барои идоракунии 
муносиби давлатӣ, пешгирии бюрократия ва коррупсия равона гардидааст. 

82. Ҷиҳати татбиқи талаботи Консепсияи мазкур чорабиниҳои зерини 
пешгирии коррупсия бояд аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ тарҳрезӣ 
ва амалӣ карда шавад: 

- ташкили омўзиш ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисос 
ҷиҳати амалигардонии Консепсияи ҳукумати электронӣ, технологияи нави 
иттилоотӣ ва идоракунии электронӣ;  

- ба таври мушаххас васеъ намудани функсияҳои мақомоти назорати 
давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия дар самтҳои пешгирии 
коррупсия ва бархўрди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, пешниҳоду 
санҷиши эъломияҳо аз ҷониби кормандони мақомоти давлатӣ оид ба 
даромад ва амвол, мониторинги ислоҳоти миллии зиддикоррупсионӣ. 

   83. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва васеъ 
намудани функсияҳои мақоми ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсия дар самти пешгирии коррупсия, мутобиқ ба 
стандартҳои байналмилалӣ (Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид зидди 
коррупсия), бо дарназардошти таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, мунтазам 
мукаммалгардонии функсияҳои он дар самтҳои пешгирии коррупсия, 
бархўрди манфиатҳо, пешниҳоду санҷиши эъломияҳо аз ҷониби 
кормандони мақомоти давлатӣ оиди даромад ва амвол, мониторинги 
сиёсати зиддикоррупсионӣ, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар назар аст. 

  84. Ҳамчунин зарурати ҷорӣ намудани масъулияти зиддикоррупсионӣ 
мансуб ба хизматчиёни давлатӣ ва дар як вақт ба шахсоне, ки дар дигар 
ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва дорои саҳми давлатӣ фаъолият мекунанд 
ба миён омадааст. 

85. Ҷиҳати таъмини поктинатӣ ва шаффофият дар хизмати давлатӣ 
бояд чорабиниҳои зерини пешгирии коррупсия ҳалли худро ёбанд: 

- мукаммалгардонии механизми назорату риояи талаботҳои Кодекси 
одоби хизматчии давлатӣ дар самти пешгирии коррупсия;  
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- ташкил ва таъмини механизми озмун барои қабул ба хизмати давлатӣ 
дар ҳамаи мақомоти давлатӣ ва дар ин ҷараён таъмин намудани принсипҳои 
воқеъбинӣ ва беғаразӣ;  

- ба таври мунтазам ва беҳтар намудани низоми омўзиши одоби 
хизматӣ ва бархўрди манфиатҳо дар байни хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумла 
ташкили курсҳои махсус ҷиҳати омўзиши масъалаи мазкур дар байни 
хизматчиёни давлатӣ;  

- таҷдиди назар намудани масъуният ва ҳуқуқи дахлнопазирии шахсони 
мансабдори  мақомоти ҳокимияти давлатӣ; 

- гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ оид ба сабабҳои воридшавӣ ва 
ҷойдории коррупсия дар ҳамаи  шохаҳои ҳокимияти давлатӣ бо иштироки 
васеи мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ба самъи умум расонидани 
натиҷаҳои тадқиқот баҳри истифодаи он дар тарҳрезӣ ва амалигардонии 
сиёсати зиддикоррупсионӣ;  

- ба зиммаи роҳбарон ва масъулини вазорату идораҳо ва дигар 
мақомоти давлатӣ вогузор намудани омўзиш, таҳлил, хулосабарорӣ ва 
овардани пешниҳодот ҷиҳати сабабу шароитҳои ба коррупсия 
мусоидаткунанда дар сохторҳо ва соҳаи фаъолияти тобеи онҳо, танзими 
идоракунии муносиб ва аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ. 

86. Такмили хадамоти аудити дохилӣ. Таҳлили хавфҳо – ин расмиёти 
яккарата набуда ҷараёни мунтазам мебошад. Тартиби баамалбарорӣ ва 
самаранокии тадбирҳо, ки аз таҳлили хавфҳо бармеояд, бояд ба таври 
доимӣ пайгирӣ карда шавад. Барои ҳамин роҳбарияти муассиса ва ё 
маъмурият бояд манфиатдор ва ўҳдадор бошад, то ки механизми дохилии 
назоратро дар шакли аудити дохилӣ таъсис диҳад.  

87. Аудити дохилӣ – ин асбоби идоракунӣ мебошад. Вай амалишавии 
назорати идоракунанда ва назоратро аз болои сохтори ташкилӣ ва 
баамалбарории амалиётҳо ба воситаи расмиёти аудиторӣ таъмин менамояд. 
Боз як вазифаи муҳими аудити дохилӣ қабули тадбирҳо оид ба 
пешгирисозии коррупсия аз дохил мебошад.  

88. Хадамоти аудити дохилӣ таҳлили хафҳои коррупсияро мегузаронад, 
тадбирҳои дахлдорро оид ба мубориза бар зидди коррупсия дар дохили 
мақомоти давлатӣ пешниҳод менамояд ва амалишавии онҳоро таъмин 
менамояд. 

89. Гузаронидани таҳлили хавфҳои коррупсия. Вазифаи доимии 
хадамоти аудити дохилӣ (воҳиди сохтории ваколатдор оид ба пешгирии 
коррупсия) санҷиши сохтори ташкилӣ ва фаъолияти он мебошад, ки аз номи 
роҳбарияти мақомоти (муассисаи) давлатӣ дар ҷойҳои хавф ва бештари 
омилҳои коррупсионӣ ба амал бароварда мешавад. 

90. Осебпазирӣ метавонад дар баамалбарории алоқаҳои беруна 
мушоҳида карда шавад (масалан, фаъолияти полис дар ҷомеа, гузаронидани 
тафтишот, баамалбарории санҷишҳо) ва/ё мавриди қабул ва таҳияи 
қарорҳои идоракунанда, ки метавонанд ба таври мусбӣ ва манфӣ нисбат ба 
шахсони сеюм зоҳир ёбанд (масалан, ҷойгиркунии фармоиши давлатӣ).  

91. Таҳлили таҷриба ва муқоиса бо амалияи пешқадами давлатҳои 
хориҷӣ нишон медиҳад, ки ислоҳоти бошиддати музди меҳнати хизматчиёни 
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давлатӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар навбати аввал соҳаҳое, 
ки бештар ба хавфҳои коррупсия гирифтор мебошанд, инчунин таъминоти 
моддӣ ва технологӣ ҳамчун шароити мусоиди корӣ зарур аст. Аз ин рў дар 
ин раванд татбиқи чораҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст:  

- дарёфти воситаҳои иловагӣ ва имкониятҳои мустахкам намудани 
таъминоти моддӣ-техникӣ ва иҷтимоӣ-маишии кормандон; 

- самти асосии фаъолият ба вазифаҳои воҳиди мустақили 
таъсисшаванда оид ба аудити фаъолият дар назди роҳбарони вазорату 
идораҳо, дигар мақомоти давлатӣ мансуб дониста шавад;  

- ахбороти муфассал оид ба натиҷаҳои аудити фаъолият ҳамчун таҳлили 
гузаронидашудаи хавфҳои коррупсия баробари хулосаи асоснок дар бораи 
эҳтимолияти хавфҳои коррупсия дар ин ё он соҳаҳои фаъолияти идора ба 
роҳбари мақомот барои андешидани чораҳои дахлдор пешниҳод карда 
мешавад. 

 
§ 2. Пешгирии коррупсияи сиёсӣ ва нақши мақомоти қонунгузорӣ дар  

самти муқовимат ба коррупсия 
 

92. Коррупсияи сиёсӣ дар Тоҷикистон зуҳуроти номатлубест, ки бояд 
дар доираи муборизаи минбаъда бар зидди он чораҳои таъхирнопазир 
андешид. Дар ин самт ба мақсад мувофиқ аст, ки шаффофияти кори 
Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсӣ ва хароҷоти мақсадноки 
маблағҳо барои гузаронидани маъракаҳои интихоботӣ таъмин карда шавад, 
то ин ки фишороварӣ нисбат ба номзадҳо ва ҳизбҳо роҳ дода нашавад. 
Ҳамзамон оид ба манбаъҳои даромади ҳар як ҳизб ҳар сол маълумоти расмӣ 
дар матбуот нашр гардад. Бо ин мақсад зарур аст, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ” мавриди таҷдиди назар қарор дода 
шавад, зеро ки Қонуни мазкур ба маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҳисоби 
буҷет ва ҳар гуна созмонҳое, ки ҳадафҳои сиёсӣ доранд, иҷозат намедиҳад. 
Аммо дар масъалаи ҳаҷми хайрияҳои хусусӣ маҳдудият вуҷуд надорад. 
Ашхос ва созмонҳое, ки ҳуқуқи маблағгузории ҳизбҳоро доранд, ўҳдадор 
нестанд оид ба хайрияҳои худ ахборот диҳанд. Ба созмону ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, корхонаҳову муассисаҳо, шаҳрвандон, инчунин кишварҳои 
хориҷӣ ҷиҳати бо сармояи хориҷӣ ба суратҳисоби ҳизбҳои сиёсӣ 
сармоягузорӣ намоянд иҷозат дода намешавад. Илова бар ин хайрияҳои 
беном низ манъ карда шудаанд. 

93. Маблағгузории маъракаҳои интихоботиро Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» танзим менамояд. Барои маблағгузории 
маъракаҳои интихобот номзад аз ҳизби сиёсӣ хазинаи (фонди) интихоботӣ 
таъсис менамояд. Маъракаҳои интихобот танҳо аз ҳамин хазина 
маблағгузорӣ карда мешаванд. Манъбаҳои даромади хазинаҳои интихоботӣ 
маблағҳои комиссияи интихоботӣ, маблағҳои худи номзад ва ё ҳизби сиёсӣ 
буда метавонанд. Инчунин маблағҳои хайрия аз ашхоси воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
манбаи даромад шуда метавонанд. Ба маъракаи интихобот ворид кардани 
маблағҳо ба шакли хайрия аз ҷониби муассисаҳои маҳаллӣ ва мақомоти 
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давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ, корхонаҳое, ки беш аз 30% саҳмияҳояшон ба 
давлат тааллуқ дорад, мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, созмонҳои динӣ ва 
хайриявӣ, кишварҳои хориҷӣ ва ашхоси ҳуқуқии хориҷӣ, ашхоси ҳуқуқие, ки 
бо маблағгузории хориҷӣ кор мекунанд, созмонҳои байналмилалӣ, 
созмонҳои ҷамъиятии байналмилалӣ ва хайрияҳои беном манъ аст.   

94. Шаффофият ва назорати маблағгузорӣ барои ҳизб ва хазинаи 
интихобот. Механизми назорати маблағгузории ҷории ҳизбҳо вуҷуд 
надорад. Ҳамзамон ҳисоботи ҳарсолаи ҳизбҳои сиёсӣ дар бораи манбаъҳо ва 
маблағҳои даромад, дар бораи хароҷоти маблағгузории ҷории ҳизб дар 
давоми соли тақвимӣ, инчунин оид ба дороиҳои ҳизб ва андозҳои 
пардохтшуда таҷдиди назар карда шаванд. 

95. Мутобиқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» номзадҳо, ҳизбҳои 
сиёсӣ ва комиссияҳои интихоботӣ бояд дар бораи даромадҳо, хароҷотҳои 
маблағҳои барои интихобот ҷудогардида, оид ба хароҷоти маблағҳои аз 
хазинаҳои интихобот ҷудогардида ва хароҷоти воситаҳои фондҳои 
интихоботӣ ҳисобот пешниҳод намоянд. 

96. Ҳисоботҳои молиявии номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ ба Комиссияи 
марказии интихобот ва райъпурсӣ дода мешаванд, вале ҳисоботи дигари 
муқаррарӣ ва ба воқеият ҷавобгў тартиб дода намешаванд. 

97. Комиссияи марказии интихобот ва райъпурсӣ минбаъд назорати 
маблағгузориҳоро аз ҷониби комиссияҳои интихоботӣ, ҳаҷм ва манбаъҳои 
маблағгузории фондҳои интихоботии номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ ва 
самаранок истифода бурдани маблағҳои пулии ин фондҳоро таъмин 
намояд.  

98. Бинобар ин назорат аз болои манбаъҳои маблағҳои пулии худи 
номзадҳо ва ҳизбҳо ва ё аз болои воситаҳои пулии аз хайрияҳо, ки ба 
хазинаи интихоботӣ ворид мешаванд вуҷуд надорад, низоми маблағгузорӣ 
ба ҳисоби ҳизб дар қонунгузорӣ пешбинӣ гардида бошад ҳам, дар амалия 
равшанӣ ва ошкорбаёнии онҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. 

99. Қоидаҳои одоби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон меъерҳои одоб ва рафтори вакилонро ҳангоми адои 
ваколатҳои вакилӣ ва бо мақсади нигоҳ доштани меъерҳои баланди маънавӣ 
ва фаъолияти бенуқсон пешбинӣ шуда бошанд ҳам, дар бораи беғаразӣ ва 
ҳалолкорӣ дар фаъолият ва бархўрди манфиатҳо, инчунин дар бораи 
шаффофият ва зарурати пурзур гардидани боварии ҷомеа меъерҳои дахлдор 
вуҷуд надоранд. 

100. Мутобиқи қарори Созмони умумиҷаҳонии парлумонӣ бар зидди 
коррупсия аз 19 ноябри соли 2008 дар Кодекси одоби намояндагони 
мақомоти қонунгузорӣ бояд пешгирии бархўрди манфиатҳо, шаффофият, 
маълумоти ошкоро, масъунияти намоянда инъикос ёбанд ва механизми 
танзими иҷрои он таъмин карда шавад. 

101. Аз ин лиҳоз зарур аст, ки тадбирҳои зерин ҳалли худро ёбанд:  
- пешбинӣ намудани пешниҳоди ҳисоботҳои ҳарсола аз ҷониби 

ҳизбҳои сиёсӣ ва дастрасии оммавии онҳо, иттилоот дар бораи маблағҳои 
дар давоми сол ба даст овардашудаи ҳизбҳои сиёсӣ; 
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- аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо ба мансабҳои сиёсӣ ба 
мақомоти ваколатдори давлатӣ пешниҳод намудани иттилоот дар бораи 
даромад ва хароҷоти фондҳои интихоботӣ ва таъмини дастрасии он барои 
ҷомеа; 

- такмили қоидаҳои одоби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии  Ҷумурии Тоҷикистон ва таъмин намудани татбиқи онҳо дар таҷриба; 

- таҳияи заминаи ҳуқуқӣ барои ҳаллу фасли бархўрди манфиатҳо ва 
механизми амалӣ намудани пешгирии онҳо ва ҳалли мухолифатҳои ахлоқӣ 
аз ҷониби шахсони мансабдори сиёсӣ. 
 
 §3. Такмили фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ (поктинатӣ дар бахши 
хусусӣ) 
 

102. Сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии бахши 
хусусӣ ва беҳсозии шарту шароити маблағгузории онро яке аз самтҳои 
афзалиятноки худ ҳисобида, сол аз сол дар ин самт чораҳои дахлдор 
андешида шуда истодаанд. Аммо дар баробари шарту шароитҳои мусоид 
дар фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам овардашуда, дар ин самт низ мушкилиҳо 
боқӣ мемонанд. Яке аз ин мушкилиҳо насупоридани андозҳо ва ё рўйпўш 
гардидани даромадҳои аз фаъолияти соҳибкорӣ бадастовардашуда 
мебошанд. 

103. Бо дарназардошти ин такмили минбаъдаи талаботи қонунгузории 
амалкунанда, ки нисбат ба баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ 
гузошта шуданд, алалхусус оид ба ҳолатҳои ба дафтарҳои ҳисобдорӣ 
уҳдадориҳои пулии дарёфткунандаҳои қалбакиро ворид кардан, сабти 
хароҷоти иҷронашуда, барои истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ, дигар 
амалҳои ғайриқонунии роҳбарони корхонаҳо ва шахсони дигари масъули 
дафтари ҳисобдорӣ, таҳиякунандагони ҳисоботи молиявӣ татбиқи чораҳои 
муосири ҷавобгарӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ба мақсад 
мувофиқ аст. 

104. Дар ин ҷода зарур аст, ки вобаста ба мустақилият ва беғаразии 
аудиторон ҳангоми иҷрои вазифа бояд стандартҳои байналмилалӣ риоя 
шаванд, аз ҷумла аудиторон набояд бевосита ё бавосита бо объектҳои 
аудитшаванда муносибати касбӣ дошта бошанд (ба ин ҷо шахсони ба 
аудиторон робитадошта низ дохил мешаванд), ҳамин қоида ба ташкилотҳои 
аудиторӣ низ дахл дорад). Вобаста ба ин афзоиши маърифати 
зиддикоррупсионӣ дар бахши хусусӣ, ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо давлат ва 
амалӣ кардани назорати дохилӣ дар марҳилаҳои навбатии Стратегия бояд 
мавриди истифодаи васеъ қарор дода шавад. 
         105. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар ҷараёни ташкил ва  
фаъолияти ҳамарўзаи бахши хусусӣ, аз ҷумла соҳибкорӣ, ташкили монеаҳои 
сунъӣ ва барзиёд дар ҷараёни бақайдгирӣ, иштироки онҳо дар хариди 
давлатӣ, кор ва хизматрасониҳо, пардохти андозҳо, ташкил ва амалинамоии 
баҳисобгирии муҳосибӣ, санҷиши фаъолияти иқтисодию молиявии онҳо, 
назорат ва мониторинги он ҳоло ҳам монеаҳои зиёд вуҷуд доранд. 
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106. Бинобар ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузориҳо ва рушди 
устувори иқтисодӣ ва дастгирии соҳибкорӣ айни замон масъалагузории 
эҳтиёҷоти зайл ба миён омадааст:  

- бунёди шароитҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба кам шудани 
«иқтисодиёти махуф», расидан ба шаффофияти ҳадди аксар ва 
батанзимдарории вазифаҳои назоратии мақомоти ваколатдори давлатӣ;  

- баратараф намудани сабабҳои бурунрафти дороиҳо ва 
сармоягузориҳо ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои 
баргардонидани онҳо ба бахши воқеъии иқтисодиёти миллӣ; 

- таъминоти ҳуқуқӣ (такмили қонунгузорӣ) ва иқтисодии (аз ҷумла 
чорабиниҳои ташкилӣ бо роҳи ҷойгир намудани видеокамераҳои назоратӣ) 
шаффофияти фаъолияти мақомоти назоратию тафтишотӣ;  

- баланд бардоштани қобилияти рақобатнокии махсулоти ватанӣ дар 
бозори дохилӣ;  

- ҳавасмандкунии сармоягузориҳо, аз ҷумла сармояи ватанӣ ба соҳаи 
истеҳсолии иқтисодиёти кишвар;  

- мустаҳкам намудани соҳаи буҷетӣ ва дар ҳамаи сатҳҳо таъмин 
намудани гузариш ба буҷетҳои воқеъӣ ва амалишаванда; 

- таъмини бартарафсозии марҳилавии камбудиҳои бозор ва 
андешидани чораҳо ҷиҳати кам кардани инфлятсия то ҳаҷми 
танзимкунанда; 

- бунёди шароит барои ихтисор кардани муомилоти нақдии пулӣ, аз 
ҷумла ҳавасмандкунии истифодаи васеъи технологияҳои электронии 
ҳисоббаробаркуниҳо дар муносибатҳои молию пулӣ; 

- бартараф намудани механизмҳо ва шароитҳое, ки ба 
«расмикунонии» маблағҳои ғайриқонунӣ бадастоварда, ошкор намудани 
механизмҳо ва маҳдудкунии ҳуқуқии «нақдикунонии» ғайриқонунии 
воситаҳои пулӣ;  

- баланд бардоштани самаранокии назорат аз болои амалиётҳои 
асъорӣ ва воридотию содиротӣ, андешидани чораҳо оид ба таъминоти 
кафолатдодашудаи (суғуртакунонии) чунин амалиётҳо, вусъат додани 
заминаи шартномавии байнидавлатӣ оид ба масъалаи мазкур; 

- тафтиш ва назорати мавзўии омодагӣ ва иҷрои созишномаҳои 
консессионӣ (барои идоракунӣ, супоридани иншоотҳои моликияти давлатӣ) 
дар бораи истифодаи муваққатии воситаҳои давлатӣ;  

- таъмини назорати амортизатсия ва соқит намудани воситаҳо ва 
амволи давлатӣ;  

- ҷорӣ намудани назорати маҷмўии бонкӣ аз болои фаъолияти 
гурўҳҳои молиявӣ-саноатӣ; 

- таъмини мавҷудияти баробари иқтисодӣ ва ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои 
моликият дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ; 

- ҷорӣ намудани низоми мустақили нозироти санҷиши пешакии 
амалиётҳо вобаста ба ҳамлу нақл ва қарордодҳои воридотию содиротӣ 
ҳангоми гузаронидани расмиёти гумрукӣ; 

- бо давлатҳои ҳамсарҳад ҷорӣ намудани низоми ягонаи иттилоотӣ дар 
бораи борҳои аз сарҳад интиқолшаванда, аз ҷумла транзитӣ;  
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- танзими ҳуқуқии возеҳи расмиёти қабули қарорҳо аз ҷониби 
мақомоти давлатӣ ва расонидани муҳтавои онҳо ба аҳли ҷомеа; 

- муқаррар намудани масъулияти фардии шахсони мансабдори 
мақомоти давлатӣ барои қабули қарор; 

- такмили низоми гузаронидани озмунҳо оид ба ҷойгир намудани 
фармоишҳои давлатӣ ва хариди давлатӣ, тендерҳо ва музоядаҳо оид ба 
хусусигардонӣ; 

- таъмини шаффофияти механизмҳои истифодаи воситаҳои давлатӣ, 
сармоягузориҳои хориҷӣ, инчунин қарзҳои зери кафолати давлатӣ қарор 
гирифта тавассути ҷорӣ намудани иттилооти муфассал дар веб-сайти 
мақомоти дахлдори давлатӣ; 

- такмили фаъолияти биржавӣ ва бозори қоғазҳои қиматнок; 
- кам кардани фаъолияти инҳисорӣ ва ташкили рақобат дар соҳаи 

расонидани хизматрасонии давлатӣ, тартиб додани феҳристи корхонаҳои 
қарздор ва муфлисшуда; 

- дар амал ҷорӣ намудани интишори ҳисоботҳои ҳарсолаи фаъолияти 
молиявии ширкатҳои миллӣ ва субъектҳои инҳисори табиӣ дар воситаҳои 
ахбори омма ва Интернет;  

- дар амал ҷорӣ намудани бекоркунии оммавии созишномаҳо ва 
қарордодҳо, бозхонди иҷозатномаҳо ва санадҳои бақайдгирӣ, ки ба 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат намекунанд;  

 107. Тадбирҳои иловагӣ дар соҳаи сармоягузорӣ инҳо мебошанд: 
- таъмини шаффофияти бастани қарордодҳо бо ширкатҳои хориҷӣ ва 

интишори ахборот дар бораи ҷараёни иҷрои онҳо, ба истиснои маълумоти 
дорои сирри тиҷоратӣ;  

- интишор ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар бораи 
механизмҳои пешниҳоди имтиёзҳо барои сармоягузории бевосита;  

- таъмини дастрасии васеъи субъектҳои бахши хусусӣ ба иттилооти 
меъёрии ҳуқуқӣ ва маъмурии ширкатҳои давлатӣ, аз ҷумла тавассути 
истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ. 

   108. Оид ба беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ дар кишвар пеш аз 
ҳама бояд такмили заминаи қонунгузорӣ, барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаҳои 
аз ҷиҳати илмию амалӣ асоснокшуда, омўзиш ва таҳлили иҷрои қарордодҳо 
ва идоракунии корпоративӣ, таъмини ҳуқуқҳои молумулкӣ ва пешгирии 
талафу тасарруфи он, бартараф намудани монеаҳои зиёдатии маъмурӣ 
зарур аст. 

 
  

§ 4. Такмили кодексҳои касбии одоб ва самти кадрии хизмати давлатӣ 
 
109. Маҷмўи қоидаҳои рафтори хизматчии давлатии мақомоти иҷроияи 

марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот, ки хислати ахлоқии фаъолияти касбии онҳоро таҷассум 
менамояд дар Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
бо Фармони Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2010  
№932 тасдиқ шудааст, гирд оварда шудаанд. 
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110. Дар Кодекси мазкур навгониҳои зиёд ба монанди муқаррар 
намудан ва танзими назорати риояи Кодекси одоб, инчунин тартиби 
ташаккул ва амали комиссияҳо оид ба одоб, ки бояд назорати риояи 
Кодексро амалӣ намоянд, таҷассуми худро ёфтаанд. Мутаассифона дар 
Кодекс сохтори одоби хизматӣ дарҷ нагардидааст ва ба ҷанбаъҳои амалӣ ва 
ангезандаи фаъолияти мусбии хизматчиёни давлатӣ эътибор дода 
нашудааст, Мўҳтавои Кодекси мазкур хусусияти абстрактӣ дошта, 
роҳандозии он ба кори ҳамарўзаи фаъолияти хизматчиени давлатӣ 
алоқамандӣ надорад.  Бинобар ин ҷиҳати такмили муқаррароти Кодекси 
мазкур зарур аст, ки тадбирҳои зайл амалӣ гарданд: 

- дар кодекси одоби хизматчии давлатӣ пешбинӣ намудани тавзеҳи 
принсипҳои хизмати давлатӣ, инчунин таърифи амиқи стандартҳои 
маъмули рафтори хизматчиёни давлатӣ;  

- такмил додани механизмҳои назорат оид ба риояи одоби хизматчиёни 
давлатӣ;  

- таҳия ва ҷорӣ намудани кодексҳои махсуси одоб барои кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо; 

- такмили таълимоти таҷриба барои хизматчиёни давлатӣ ва роҳбарони 
ин мақомот тавассути беҳтар намудани низоми таълим оид ба одоби 
хизматӣ ва танзими бархўрди манфиатҳои хизматчиёни давлатӣ ва дар ин 
ҷараён ташкил намудани таҳсилоти доимӣ ва даврӣ;  

- мунтазамнокии низоми қабул ба кор, интихоб ва ҷобаҷогузории 
кадрҳо ба мансаби баланди давлатӣ; 

- гузаронидани расмиёти мушаххас оид ба қабул ва тайёр намудани 
кадрҳо барои вазифаҳои пурмасъуле, ки ба зуҳуроти номатлуби коррупсия 
бисёр дучор мешаванд; 

- таъсиси барномаи мушаххас оиди иҷрои босамари функсияи 
хизматчии давлатӣ;   

   
 

§5. Такмили низоми хариди давлатӣ 
 
111. Сарфаҳои хариди давлатӣ тахминан 10 дарсади ҳаҷми умумии 

хароҷоти буҷети давлатии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Ҳоло низоми 
хариди давлатӣ дар давраи ташаккулёбӣ қарор дорад, ки он аз як тараф 
вобаста ба миқдори зиёди мақомот ва муассисаҳои давлатӣ, аз тарафи дигар 
вобаста ба маҳдудияти захираи буҷети давлатӣ ташвишовар ба назар 
мерасад. Ҳамин тавр, саъйу кўшиш барои дар оянда такмил ва рушд ёфтани 
низомии хариди давлатӣ бо мақсади бартараф намудани аломатҳои 
коррупсионӣ ва бунёди механизми таъсирбахши идора ва назорати хариди 
давлатӣ аз масъалаҳои муҳим ва таъҷилӣ ба шумор меравад. 

  112. Новобаста аз он ки дар қонунгузорӣ оид ба хариди давлатии 
амвол, кор ва хизматрасонӣ қоида ва тартиботи муайян барои ҳамаи 
муассисаҳо ва соҳаҳо, ғайр аз масъалаҳои мансуб ба мудофиаи миллӣ, 
ҳифзи амният, сирри давлатӣ, металл ва сангҳои қиматбаҳо ба роҳ монда 
шудааст, дар таҷриба як қатор мушкилот дар ин самт мавҷуд аст. Лоиҳаҳои 
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зиёде вобаста ба ҳаҷми берун аз тавозун, ба монанди бунёди неругоҳҳои 
барқии хурду калон мавҷуданд, ки дар доираи қоида ва тартиботи хариди 
давлатӣ ҷой намегиранд. Дар айни ҳол ин қабил лоиҳаҳо барои давлат ва 
ҷомеа муҳим буда, сарфи назар намудани онҳо ғайриимкон мебошад. Ин 
таҷриба метавонад дар ҳисобботдиҳӣ ва шаффофияти хариди давлатӣ 
мушкилот пеш орад ва ин ба таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ, ки дар 
ҳамаи навъи хариди давлатӣ вобаста ба ҳамаи бахшҳо бояд қоидаҳои 
мушаххас амал намуда, хариди амвол дар асоси талабот шаффофу ошкоро 
сурат гирад,  мувофиқат намекунад. 

  113. Аз ин рў дар ин самт андешидани тадбирҳои зерин ба мақсад 
мувофиқ аст: 

-баланд бардоштани шаффофият дар ҷараёни хариди давлатӣ, зиёд 
намудани самарабахшии онҳо ва маҳдудсозии имкониятҳо ҳангоми қабули 
қарори беасос аз ҷониби кормандони муассисаи хариди амвол дар ҷараёни 
интихоб;  

-пешбинӣ намудани талабот вобаста ба мавҷудияти доғи судӣ оид ба 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ҳангоми озмунҳои хариди давлатӣ ва ҷараёни 
хусусигардонӣ иншоот;   

- ташкил ва пешбурди махзани маълумотҳои ширкатҳо, ки қаблан 
барои амалҳои коррупсионӣ маҳкум шуда буданд; 

- баланд бардоштани сифати низоми интишори иттилоот оид ба 
тендерҳо барои хариди давлатӣ ва дар веб-сайти мақомоти ваколатдори 
давлатӣ нашр намудани иттилооти муфассал оид ба харид ва фаъолияти 
комиссияҳои тендерӣ, бақайдгирии навории ҷараёни гуфтушунидҳо, 
тендерҳо ва озмунҳо, ба қувваи қонунӣ даромадани ҳуҷҷатҳои тендерӣ 
баъди интишори оммавии онҳо; 
 - фаҳмонидани маҳакҳои интихоб, усулҳои арзёбӣ ба 
баҳогузорандагон ва шахсони нархгузоранда ва ба самъи шахсони 
манфиатдор расонидани мўҳтавои қарори комиссия; 

- таъмини такмили ихтисоси доимии кормандони мақомоти хариди 
давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ, намояндагони ташкилотҳо-харидорон, 
бахши хусусӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба масъалаҳои қонунгузорӣ дар 
соҳаи хариди давлатӣ, инчунин оид ба масоили риояи меъёрҳои одоб;  

-ба роҳ мондани идоракунии муносиби давлатӣ ва шаффофияти 
фаъолияти мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти хариди давлатӣ, таъмини 
иштироки баробари субъектҳо дар тендерҳо, музоядаҳо ва аз байн бурдани 
омилҳои ба коррупсия мусоидаткунанда. 

 
 

§ 6. Такмили низоми назорати давлатии молиявӣ 
 

 
114. Идоракунии маблағҳои буҷети давлатӣ эҳтимолияти хатари 

ҷиддии хусусияти коррупсионидоштаро ба вуҷуд меоваранд. Корҳои 
маккорона, азонихудкунии маблағҳо ва дигар шаклҳои кирдорҳои 
коррупсионӣ метавонанд ба ноилшавии мақсадҳои гузошташудаи давлат 
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халалдор созад ва ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат таъсири манфӣ 
расонад. Аз ин рў идоракунии давлатии самаранок ва натиҷабахш аз кам 
кардани шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва зарурияти ташкили 
низоми солими идоракунии давлатии мабалғҳои буҷетиро тақозо дорад.  
         115. Таҷриба ва маълумотҳои омории ҳарсола нишон медиҳанд, ки 
новобаста аз таҳия, қабул ва мукаммалгардонии қонунҳо дар самти молияи 
давлатӣ, таҳия ва амалигардонии чорабиниҳои зиёд ҷиҳати ташаккул ва  
хароҷоти маблағҳои буҷети давлатӣ дар ҳамаи сатҳҳо, самаранок истифода 
бурдани маблағҳою амволи давлатӣ ва хариди давлатӣ ҳоло ҳам 
қонуншиканиҳо ва камбудиҳои зиёди коррупсионӣ, аз ҷумла расонидани 
зарарҳои зиёди молиявӣ, азонихудкунии маблағу амволи давлатӣ, саркаши 
намудан аз пардохтҳо ва андози давлатӣ, хусусигардонии ғайриқонунӣ дар 
ин самт ҷой доранд. Чуноне ки мушоҳида мегардад чораҳои андешидашуда 
дар ин самт, кофӣ ва судманд нестанд. 

116. Бинобар ин ба мақсад мувофиқ аст, ки тадбирҳои зерин дар ин 
самт андешида шаванд: 
     - дар мавриди ташаккули буҷетҳо ва таҳияи  санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
ҷиҳати тасдиқи буҷет ва дар амал татбиқ намудани он додани таваҷҷуҳи 
хоса ба масъалаи таъмини шаффофият ва ҷалби ҷомеа дар муҳокимаи таҳия 
ва қабули лоиҳаҳо, раванд ва натиҷаи иҷрои он, иҷрои хароҷоти 
мақсадноки моддаҳои буҷет, табъу нашри лоиҳаҳо ва ба самъи ҷомеа 
расонидани он дода шавад;  

- бо дарназардошти стандартҳои байналмилалӣ бо роҳҳои таҳияи  
санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ва ворид намудани тағйиру иловаҳои 
зарурӣ ба  санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ҷиҳати ташкили танзими 
муносиби идоракунии молиявии давлат, назорати молияи давлатӣ аз ҷониби  
Палатаи савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми 
ваколатдори аудити дохила ва дигар институтҳои молиявӣ ба роҳ монда 
шавад; 

- такмили функсияҳои таҳлилӣ – омории онҳо бо мақсади омўзиш ва 
пешгирии  коррупсия ва овардани пешниҳодот ва хулосаҳо аз ҷониби худи 
онҳо ҷиҳати мукаммалгардонии қонунгузорӣ ва идоракунии муносиби 
молиявии давлат таъмин карда шавад; 

- мукаммалгардонии механизми идоракунии молияи давлат бо роҳи 
ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки самтҳои гуногуни молияи давлат, 
назорати давлатии молиявӣ ва аудити дохила, муҳосибот, буҷети давлатӣ, 
харҷу сарфи  сариштакорона ва мақсадноки маблағҳои буҷети ва амволи 
давлатиро ба танзим медароранд, анҷом дода шавад. 
 

§ 7. Пешгирии коррупсия дар соҳаҳои маориф ва тандурустӣ 
 
117. Ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ фарҳанги 

баланди ҳуқуқиро талаб мекунад, ки бе он чунин арзишҳои бунёдӣ ва 
принсипҳои ҷомеа ба монанди волоияти қонун, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои 
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инсон ва ҳифзи манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд наметавонанд 
пурра амалӣ шаванд. 

118. Чуноне, ки аз таҷриба бармеояд дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
ва олӣ барномаҳои таълимӣ вобаста ба масъалаҳои эҳтиром ва волоияти 
қонун, тоқатнопазирӣ ба қонуншиканӣ, ҷинояткорӣ ва коррупсия, дарки он, 
зарарҳои коррупсия ва зарурияти мубориза бо он тарҳрезӣ карда 
намешаванд. 

119. Солҳои охир дар муқоиса бо соҳаҳои фаъолияти вазорату идораҳои 
дигар ва мувофиқи тадқиқотҳои сотсилогӣ сатҳи коррупсия дар ин соҳа 
бештар мушоҳида мегардад.  

120. Тахлилҳо нишон доданд, ки дар соҳаи маориф ҷиноятҳои вобаста 
ба тасарруфи амволи ғайр асосан аз тарафи шахсони масъули ҷавобгарии 
моддӣ содир карда мешаванд. Ҳолати дигаре, ки имрўзҳо ҷомеаро ба 
ташвиш овардааст ин сўйистифода ва ришваситонӣ ҳангоми қабули 
санҷишу имтиҳонҳо, тестикунӣ ва суҳбатҳо аз лаҳзаи қабули довталаб ба 
муассисаи таълимӣ, ки чун анъана ва ҳодисаи такроршаванда ба низоми 
таҳсилот ва обрую нуфузи он дар ҷумҳурӣ таъсири манфӣ мерасонад, ҷой 
дорад.  

121. Дигар ҳолатҳое, ки ба фароҳам овардани сабабу шароитҳои содир 
намудани қонунвайронкуниҳо, аз ҷумла ҷиноятҳои бо суиистифода аз вазъи 
хизматии худ бо роҳи тасарруф ё ришваситонии кормандони соҳаи маориф 
сабаб мешаванд, пеш аз ҳама надонистани талаботи қонунгузории ҷорӣ ва 
беназоратии мақомоти болоии ин соҳаҳо мебошанд. 

122. Чуноне, ки санҷишҳои молиявии муассисаҳои таълимӣ собит 
менамоянд дар давраи 6 (шаш) соли охир зарарҳои молиявӣ ба маблағҳои 
умумӣ зиёда аз 11,7 (11.708.839.60) млн сомонӣ ошкор карда шудааст.  

123. Аз маблағи умумии зарарҳои молиявӣ, камомад ва тасарруфи 
воситаҳои пулию  молӣ  зиёда аз 2,9 млн сомонӣ (2.996.566,34), талафи 
воситаҳои пулию молӣ  -  зиёда аз  3,5 млн (3.532.232,56) сомонӣ, маблағи 
кам  ҳисобгардида ва рўйпўшнамудаи андозҳо зиёда аз 1,5 млн (1.585.029,54) 
сомонӣ ва боқӣ дигар зарарҳои молиявиро ташкил медиҳад. 
      124. Ғайр аз ин дар ин давра аз тарафи мақомоти назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсия содиршавии 354 ҳодисаи ҷиноятҳои 
коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва марбут ба андоз 
аз ҷониби кормандони мақомоти маориф ва сохторҳои тобеи он ба қайд 
гирифта шудааст. 

 125. Сохтори ҷиноятҳои коррупсионии ошкоргардидаро бештар  
ҷиноятҳои қаллобии хусусияти коррупсионидошта, азонихудкунӣ ё 
исрофкорӣ, суйистифода  аз ваколатҳои мансабӣ, порахўрӣ, баромадан аз 
ҳадди ваколатҳои мансабӣ, гирифтани мукофот бо роҳи тамаъҷўӣ ташкил 
медиҳанд. 

  126. Аз рўи ҷараёни инкишофи ҷиноятҳои коррупсионӣ дар соҳаи 
маориф соли  2008 – 63 адад, соли 2009 - 67 адад ва дар соли 2010 - 82 адад  
ва дар соли 2011 - 85 адад ҷиноятҳои коррупсионӣ ба қайд гирифта шудааст. 

 127. Чунин рақаму миқдори ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳои 
коррупсионӣ шаҳодат аз он медиҳанд, ки то ҳол дар соҳаи маориф камбудию 
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норасоиҳо дар самти пешгирии ин зуҳуроти номатлуб сол аз сол афзуда истода, 

андешидани чораҳои қатъиро дар ин соҳа талаб мекунад.   
128. Аз ин рў ва бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои коррупсионӣ дар 

соҳаи маориф зарур аст, ки тадбирҳои зерин андешида шаванд: 

-гузаронидани имтиҳонҳои қабул дар муассисаҳои таълимӣ тариқи 
тестӣ ҷиҳати пешгирии хавфҳои коррупсионӣ; 

-таҳияи барномаи омўзишӣ ва дастурамалу маводи ташвиқотӣ барои 
падару модарон ва мактаббачагон оид ба масъалаҳои зиддикоррупсионӣ; 

-таъмини мониторинги омилҳои коррупсионӣ, механизми бартараф 
кардани пардохтҳои ғайрирасмӣ ва пурзўр намудани фаъолияти аудити 
дохилӣ; 

- дар доираи имкониятҳои мавҷуда баланд бардоштани сатҳи 
таъминоти моддии кормандони соҳа, бо дарназардошти интизоми меҳнат 
ва саҳми онҳо дар таҳкими обрўю нуфузи муассисаи таълимӣ. 

129. Саломатии аҳолӣ ҳамчун сарвати бебаҳо омили муҳими рушд ва 
некуаҳволии кишвар ба ҳисоб меравад. Сол то сол саломатии аҳолӣ беҳтар 
шуда истодааст. Дар сохтори тандурустии мамлакат ҷараёни бозсозии соҳа, 
аз он ҷумла таҳияи заминаи нави қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
соҳаи тандурустӣ, такмили системаи идоракунӣ ва маблағгузорӣ, рушд ва 
таҳкими кўмаки аввалияи тиббию санитарии бо тибби оилавӣ асосёфта, 
таҷдиди муассисаҳои тиббӣ ва фармасевтӣ авҷ гирифт. Бо ҳамин мақсад 
модели ислоҳоти соҳа вобаста ба беҳбудии дастрасии хизматрасониҳои 
тиббӣ тавассути таҷдиди сохтор ва ҳамгироии системаи фароҳам овардани 
кўмаки аввалияи тиббӣ, муносибгардонии фонди кат ва сохтори 
муассисаҳои бистарикунонӣ, тақвияти нерўи кадрии тамоми соҳаи 
тандурустӣ, мукаммалсозии инфрасохтор, такмил ва беҳбудии таъминот бо 
доруворӣ, ворид намудани намудҳои нави маблағгузорӣ, дар асоси 
истифодаи дастовардҳои илмӣ татбиқи усулҳои нави ташхисию табобатӣ бо 
истифодаи технологияҳои муосир, иштироки аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои 
тандурустӣ, барқарорсозии солимии беморон ва маъюбон, ташкили кўмаки 
паллиативӣ, рушди заминаи иттилоотии идоракунӣ ва дигар тадбирҳоро 
дар бар мегирад. 

Ба инкишофи соҳа афзоиши суръати иқтисодӣ, таваҷҷўҳи ҳамаҷонибаи 
роҳбарияти кишвар нисбат ба самтҳои афзалиятноки рушди иҷтимоӣ, 
инчунин саҳми самарабахши ҷомеаи байналмилалии донорҳо дар ҳифзи 
саломатии аҳолии кишвар шароити мусоид фароҳам оварданд.   

130. Муттаассифона дар баробари рушди ин соҳа, вазъияти таҳлили 
ҷараёни корӣ дар ин самт ва дар фаъолияти муассисаҳои тиббӣ камбудию 
норасоиҳои зиёде ҷой доранд. 

131. Аз рўи санҷишҳои молиявии мақомоти назорати давлатии молиявӣ 
ва мубориза бо коррупсия дар соҳаи тандурустӣ таи 5,5 соли охир 137 
санҷишҳо гузаронида шуда, дар натиҷа зарари молиявӣ ба маблағи умумии 
зиёда аз 7,7 (7.753.866,97)  млн сомонӣ ошкор карда шудааст. Аз маблағи 
умумии зарарҳои молиявӣ, камомад ва тасарруфи воситаҳои пулию  молӣ  
зиёда аз  3,4 млн (3.439.097,56) сомонӣ, талафи воситаҳои пулию молӣ  -  
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зиёда аз 1,5 млн (1.551.562,72) сомонӣ, маблағи кам  ҳисобгардида ва 
руйпўшнамудаи андозҳо -720.859,78 сомонӣ ва дигар зарарҳои молиявиро 
ташкил медиҳанд. 
       132. Масъалаи баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии 
тиббиро ба аҳолӣ Ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамчун самти муҳими фаъолияти худ 
дониста, ба раванди ислоҳоти соҳаи тиб, истифодаи мақсадноку 
самарабахши маблағҳои давлативу лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва пешгирии 
ҳодисаҳои коррупсионӣ суръату сифати тоза мебахшад. Ҳамзамон баробари 
соҳаи маориф тандурустӣ ба соҳаҳои дорои хавфи баландтарини коррупсия 
гирифтор аст, ки аз ин маълумоти нишондодҳои расмии дар боло зикргардида 
ва тадқиқотҳои сотсиологӣ шаҳодат медиҳанд. Ин ду соҳаи дурнамои муҳим 
мавриди диққати махсуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта, 
ҳамарўза маҷмўи тадбирҳои зарурӣ дар самти пешгирии коррупсия 
пайгирона татбиқ мегарданд.  

133. Ин соҳаҳо мавриди буҷетикунонии барномавӣ қарор гирифта 
мешаванд, яъне қисмати дахлдори хароҷоти буҷети давлатӣ барои ҳар сол аз 
тарафи вазоратҳои маориф ва тандурустӣ аз ҳисоби лоиҳаҳои барномавӣ ва 
грантӣ, ки қисман аз ҷониби буҷети давлатӣ, қисман аз ҳисоби воситаҳои 
молиявии шартномавии муассисаҳои таҳсилотӣ ва муолиҷавӣ ва қисман аз 
ҳисоби маблағҳои созмонҳои байналмилалӣ ва хазинаҳои молиявии 
байналмилалӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. Дар ин самт аз тарафи давлат 
ҳама гуна ташаббусҳо баҳри рушди ҳамкориҳо ва муносибатҳои 
байналмилалӣ ва омўзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ ҷонибдорӣ карда 
мешавад. 

134. Аз ин рў ҷиҳати беҳтар гардонидани сатҳу сифати хизматрасонии 
тиббӣ ва бо ин васила бартараф намудани омилҳои коррупсионӣ татбиқи 
тадбирҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

-васеъ намудани салоҳияти воҳидҳои аудити дохилӣ ҷиҳати вусъат 
додани фаъолияти онҳо ва баҳри таҳлили пурра ва ҳаматарафаи хавфҳои 
коррупсия; 

-ба роҳ мондани низоми самараноки лоиҳаи маблағгузорӣ ва 
идоракунӣ, инчунин методологияи ҳамоҳангсозии суғуртакунонии тиббии 
мақсаднок аз буҷети давлатӣ; 

-таҷдиди назар намудани низоми марказонидашудаи хизматрасонии 
давлатӣ ва додани афзалият ба методологияи хизматрасонии 
марказонидашуда аз рўи таъинот бо нархҳои муқарраргардида. 

 
 

Боби 3. Ҳамкории ҳуқуқии байналмилалӣ 
  

135. Муборизаи босамар бар зидди коррупсия  рушди иқтидори 
миллиро тавассути коркардҳои босуръату асосноки меъёрию ташкилии 
тадбирҳои зиддикоррупсионӣ дар асоси ҳамкории фаъоли байналмилалӣ 
оид ба мубодилаи таҷриба байни институтҳои зиддикоррупсионӣ ва 
коршиносон талаб мекунад.  
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  136. Аз ин рў бояд ба имплементатсияи ҳамаи талаботи Конвенсияи 
СММ зидди коррупсия, ки айни замон ҳамчун стандарти универсалии 
байналмилалии зиддикоррупсионӣ дар тамоми ҷаҳон эътироф шудааст, 
инчунин дигар санадҳои байналмилалии ҳуқуқие, ки дар ин самт Тоҷикистон 

онҳоро эътироф кардааст аҳамияти махсус дода шавад. Дар ин раванд кўмаки 
техникӣ ва махсусгардонидашуда, ки тавассути лоиҳаҳои гуногуни 
байналмилалӣ пешбинӣ карда шудааст, бояд ба таври бештар самаранок 
(ҳадди аксар) истифода карда шавад. 

137. Дар тамоми давраи амали Стратегия гузаронидани чорабиниҳои 
гуногун оид ба ҳамкории байналмилалӣ аз рўи самтҳои зерин пешбинӣ 
карда мешавад: 

-такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти муқовимат бо коррупсия 
бо дарназардошти уҳдадориҳои байналмилалӣ; 

-гузаронидани тадқиқотҳои муштараки илмию амалӣ ва экспертизаи 
зиддикорупсионии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо ҷалби коршиносон ва 
мутахассисони соҳа; 

-омўзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами хориҷӣ дар самти 
муқовимат бо коррупсия; 

-таҳияи амалиётҳои муштарак оид ба пешгирӣ ва мубориза бо 
коррупсия; 

-бастани созишномаҳои дутарафа ва бисертарафа дар самти муқовимат 
бо коррупсия. 
 

Боби 4. Натиҷаҳои татбиқи Стратегия, мониторинг  
ва арзебии самарабахши он 

 
138. Натиҷаҳои асосии татбиқи Стратегия бояд аз беҳтар намудани 

вазъи пешгирии коррупсия, саривақт ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти 
коррупсионидошта ва афзоиши ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар пешгирӣ, 
мубориза ва кам намудани миқдори қонуншиканиҳои коррупсионӣ бошад. 

139. Бо мақсади таъмини иҷрои муваффақонаи Стратегия ташкил ва 
амалинамоии Мониторинги он нақши муҳимро иҷро менамояд. 
Мониторинги Стратегия – ин маҷмўи чораҳои назоратӣ, санҷишӣ, таҳлилӣ, 
ахборотӣ ва арзёбиии иҷрои тадбирҳои Стратегия, нақшаи чорабиниҳои он 
вобаста ба вазъияти воқеъӣ ва пешравиҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии 
ҷомеа ва давлатро дар бар мегирад.  

140. Арзебӣ аз рўи нишондодҳои асосии татбиқи Стратегия амалӣ карда 
мешавад: 

-фароҳам овардани шарту шароитҳои пешгирии коррупсия; 
-саривақт ва босифат анҷом додани тафтишоти ҷиноятҳои хусусияти 

коррупсионидошта; 
-таъмини иштироки фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди муқовимат 

бо коррупсия; 
-ба вуҷуд овардани ҳолатҳои тоқатнопазир ба коррупсия дар миқъёси 

ҷумҳурӣ; 



34 
 

-баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа ва эҳтирому риояи 
талаботи қонунгузорӣ дар самти муқовимат бо коррупсия; 

-таъмини фаъолияти самараноки субъектони муборизабаранда бар 
зидди коррупсия ва дигар мақомоти давлатие, ки дар самти муқовимат бо 
коррупсия иштирок менамоянд.  
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Замима ба Стратегия 
 

НАҚШАИ ЧОРАБИНИҲОИ СТРАТЕГИЯ БАРОИ СОЛҲОИ 2013-2020 
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С О Л
Ҳ

О И
 

2
0

1
3

-

2
0

2
0
 

  
№

 

а
ф

за
л

и
я
т
 

Чорабинӣ Мақсад 
(натиҷаи 

маъмул)-и дар 
назар дошта 

шуда 

Муҳ
лати 
иҷро 

Иҷрокунандаҳо Маҳаки 
баҳогузории 
ҳолати иҷро 

(индикаторҳо) 

Маблағгузорӣ 
(бо сомонӣ) 

№
 б

а
н

д
 

Буҷети 
мақомо-
ти 
дахлдор 

Шарико
н (соз-
мон, 
таш-
килот) 

Сиёсати миллии зиддикоррупсионӣ 

1
. 

 

3
 Ҳангоми амалӣ намудани  

талаботи моддаи 19 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи низоми мақомоти 
идоракунии давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» оид ба пешгирии 
коррупсия дар мақомоти давлатӣ 
сохтори назорати дохилӣ ва 
воҳиди корӣ муайян карда 
шавад. 

Таъмини асос-
ҳои ташкилии 
таҳлили хавф-
ҳои коррупсия, 
мониторинги 
Барномаи идо-
равӣ ва Нақшаи 
чорабиниҳои 
соҳавии зидди-
коррупсионӣ ва 
бархўрди 
манфиатҳо  

Сол
и 
2014 

Вазорату идораҳо, 
макомоти иҷроияи 
ҳокимияти маҳал-
лӣ ва муассисаҳои 
давлатӣ 

Амалишавии 
Барномаи идо-
равӣ ва бо  ма-
қомоти НДМ ва 
МК мувофиқаи 
нишондиҳанда-
ҳои фаъолияти 
во-ҳиди таҳлил-
кунандаи ҷа-
раёнҳои корӣ1 

Бинобар 
дар дои-
раи во-
ҳидҳои 
кории 
мавҷуда 
анҷом 
додан 
хароҷоти 
иловаги-
ро талаб 
намеку-
над 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
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2
. 

 

2
 

Таҳияи барномаи идоравии 
(соҳавии) зиддикоррупсионӣ ва 
нақшаи чорабиниҳои он 

Иҷрои боси-
фати Стратегия 

Сол
и 
2013 

Вазорату идораҳо, 
макомоти иҷроияи 
ҳокимияти 
маҳаллӣ 

Таҳияи Нақшаи 
чорабиниҳои 
навбатии 
мукаммал тибқи 
Стратегия 

Дар 
доираи 
буҷети 
идоравӣ 
(Восита-
ҳои 
идоравӣ) 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байналм
и-лалӣ 

3
. 

 

1
 

Назоратбарӣ ва баррасии даврии 
рафти иҷрои Нақшаи 
чорабиниҳои Стратегия, 
барнома ва нақшаҳои 
чорабиниҳои идоравӣ, санҷишу 
таҳлили иҷрои онҳо, дар асоси 
ахбороти соҳавӣ пешниҳод 
намудани ҷамъбасти солона 
 
 
 
 
 

Назоратбарӣ ва 
таъмини мони- 
торинги Стра-
тегия баҳри 
истифодаи нати-
ҷагирии даврии 
таҷрибаи бар-
номаҳои миллӣ 
ва идоравӣ, 
муҳокимаи 
назоратбарии 
ҷамъбасти 
марҳила 

Ҳар 

сол 

Шўрои миллии 
муқовимат ба кор-
рупсия, мақомоти 
НДМ ва МК  

Пайдарҳамӣ ва 
ҳамоҳангсозии 
кўшишҳои 
истифодаи 
таҷри-баи 
амалии соҳавии 
зиддикоррупси-
онӣ дар му-
каммалгардонии 
Нақшаи 
чорабиниҳои 
Стратегия 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налмила
лӣ ва 
ташкило
тҳои 
ҷамъия-
тӣ 
 

Криминализатсияи коррупсия ва фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 



37 
 

4
. 

 

1
 

Омўхтани масъалаи ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод 
намудани лоиҳаи қонун 
дар бораи ворид 
намудани тағйиру 
иловаҳои дахлдор ба 
Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вобаста ба «талаб 
намудан ва ё дархост»-и 
пора дар сурати ги-
рифтани пора ва барои 
«таклиф», «ваъда», низ 
«додани» пора (ба 
фоидаи ашхоси сеюми 
бовиҷдон) дар сурати 
додани пора, инчунин ба 
Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи мубориза 
бар зидди коррупсия» ва 
«Дар бораи хизмати 
давлатӣ» 

Ҷорӣ намудани: мафҳуми 
ягонаи «шахси мансабдор», 
«афзалияти ғайриқонунӣ» 
чун предмети пора, муайян 
намудани арзиши ҳадди 
аққали тўҳфа, ки ҳангоми 
зиёда аз миқдори муайян 
гирифтани он хизматчии 
давлатӣ ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашида мешавад, 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
«талаб намудан ва ё 
дархост»-и пора дар сурати 
ги-рифтани пора ва барои 
«таклиф», «ваъда», низ 
«додани» пора (ба фоидаи 
ашхоси сеюми бовиҷдон) 
дар сурати додани пора.  

Сол
и 
2014 

Мақомот
и НДМ ва МК 
якҷо бо гурўҳи 
корӣ оид ба 
мутобиқ гардо-
нидани қонун-
гузории миллӣ 
ба меъёрҳои 
Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия ва 
тавсияҳои 
FATF   
 

Гузаронидани 
таҳлили амиқ ва 
муқоисавии 
санадҳои меъ-
ёрии ҳуқуқии 
марбута ва му-
тобиқ намуда-ни 
мафҳумҳои онҳо 
ба стандартҳои 
байналмилалӣ, 
аз ҷумла ба му-
қаррароти 
Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия 1 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 
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5
. 

 

2
  

Таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудани 
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон «Дар бораи ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» оид ба навъҳои 
ҷиноятҳо вобаста ба қонуни-
гардонии (расмикунонии) даро-
мадҳои бо роҳи ҷиноят бадаст-
овардашуда 

Такмили 
Кодекси 
ҷиноятии 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
мутобиқ 
гардонидани 
меъёрҳои он ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ 

Сол
и 
2014
-
2015 
 
 
 
 
 
 
 

Мақомоти 
НДМ ва МК, 
Департаменти 
мониторинги моли-
явиӣ, Маркази мил-
лии қонунгузорӣ, 
Прокуратураи гене-
ралӣ, Суди Олӣ, 
Шўрои адлия, вазо-
ратҳои адлия ва 
корҳои дохилӣ, 
КДАМ, АНМН, 
Кумитаи  андоз, 
Хадамоти гумрук  

Бо истифода аз 
таҷрибаи пешқа-
дами давлатҳои 
хориҷӣ, мутоби-
қи Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия ва 
тавсияҳои FATF 
дар КҶ ҶТ пеш-
бинӣ карда шуд  
1 

Хароҷо-
ти 
иловаги-
ро талаб 
намеку-
над 

 
6
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3
 

Таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод намудани 
лоиҳаҳои қонунҳо дар 
бораи ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба 
кодексҳои ҷиноятӣ, 
гражданӣ ва мурофиавии 
граждании Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо 
мақсади мутобиқ 
гардонидани онҳо ба 
тавсияҳои ФАТФ 

Самаранок гардони-
дани таъқиботи ҷи-
ноятии коррупсия бо 
пешбинӣ намудани 
мусодираи амвол ва 
дороиҳои дигари дар 
натиҷаи коррупсия ба 
даст оварда шуда, 
ҳамчун намуди ҷазои 
асосӣ ва ҷарима ҳам-
чун ҷазои алтерна-
тивӣ дар кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба 
ҳамаи намуди ҷино-
ятҳои коррупсионӣ. 

Со 
ли 
20 
14-
201
5 

Мақомоти НДМ 
ва МК, Проку-
ратураи ге-
нералӣ, ва-
зоратҳои адлия 
ва корҳои до-
хилӣ, Шў-рои 
адлия, Суди Олӣ, 
Суди Олии 
иқтисодӣ, 
Хадамоти 
гумрук, Кумитаи 
андоз, Маркази 
миллии қонун-
гузорӣ 

Бо истифода аз 
таҷрибаи пешқа-
дами давлатҳои 
хориҷӣ, мутоби-қи 
моддаи 31 
Конвенсияи СММ 
зидди кор-рупсия 
ва тавсияҳои нави 
2.4. ва 2.5 (11-и 
асо-сӣ)-и СҲИР ва 
FATF дар КҶ ҶТ 
пеш-бинӣ карда 
шуд  1 

Хароҷо-
ти илова-
гиро 
талаб 
намеку-
над 
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7
. 

 

8
 

Таҳия ва қабул намудани 
Дастурамал оид ба  ташкили 
ҳамкорӣ дар бораи табодули 
маълумот байни Департаменти 
мониторинги молиявии Бонки 
миллии Тоҷикистон бо ма-
қомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
субъектҳои дигари муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм 

Такмили низо-
ми назоратба-
рии амалиётҳои 
молиявӣ ва аҳд-
ҳои молумулкии 
шубҳанок, ки бо 
Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон 
«Дар бораи му-
қовимат ба қо-
нунигардонии 
(расмикунонии) 
бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва 
маблағгузории 
терроризм» 
пешбинӣ гарди-
дааст    

Сол
и 

2014 
 

Мақомоти 
НДМ ва МК якҷоя  
бо Департаменти 
мониторинги мо-
лиявии Бонки 
миллӣ,  КДАМ, 
АНМН, Маркази 
миллии қо-
нунгузорӣ, 
вазоратҳои адлия, 
корҳои дохилӣ, 
молия,  рушди 
иқтисод ва савдо, 
Суди Олӣ, Шўрои 
адлия, Агентии 
омор, Про-
куратураи 
генералӣ, Кумитаи 
андоз, Хадамоти 
гумрук, муҳо-
ҷират ва алоқа 

Мутобиқати 
ташкилию 
амалӣ ба 
талаботи 
меъёрҳои FATF 
ва ташаккули 
системаи 
дохилидавла-
тии мукам-мал 
оид ба 
муқовимат ба 
расмикуно-нии 
дорои-ҳои бо 
роҳи ҷиноят ба-
дастоварда ва 
маблағгу-зории 
тер-роризм   

Хароҷо-
ти илова-
гиро 
талаб 
намеку-
над 
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8
. 

 

9
 

Таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод намудани 
лоиҳаи Қонуни конс-
титутсионии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон  «Дар 
бораи судҳои Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон». 
Ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба 
«Низомнома дар бо-
раи комиссияи имти-
ҳонию тахассусии Шў-
рои адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикисон» 
Таҳия ва пешниҳоди 
лоиҳаи Кодекси одоби 
судяҳо дар таҳрири 
нав 

Мукаммал намудани  
меъёрҳои ба вазифа таъин ва аз 
вазифа озод кардани судяҳо. 
Такмил додани механизми ба 
омма дастрас шудани иттилоот 
на танҳо оид ба қонунҳо ва 
тағйирот ба қонунгузорӣ, бал-
ки инчунин оид ба мурофиаҳои 
судӣ, қарорҳои судӣ, ман-
сабҳои холӣ, қоидаҳои қабул ба 
кор, расмиёти интихоб ва 
асоснок кардани  таъини судя-
ҳо, истиснои имконияти тақси-
моти тасодуфии парвандаҳои 
судӣ байни судяҳо. 
Таҷдиди назар намудани 
меъёрҳои мавҷудаи ахлоқ 
барои мақомоти судӣ ва 
таъмини татбиқи онҳо 
 

Сол
и 
2014
-
2015 
 
 
 
 
 

Шўрои адлия, 
Суди олӣ, Суди кон-
ститутсионӣ, Суди 
Олии иқтисодӣ, Ас-
сосиатсияи судяҳои 
Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон,  вазоратҳои 
адлия, молия, руш-
ди иқтисод ва савдо, 
Маркази миллии 
қонунгузорӣ 

Пешгирии кор-
рупсия дар низо-
ми судӣ, вусъат 
додани самара-
нокии барнома-
ҳои давлатӣ дар 
соҳаи фаъолияти 
суд ва натиҷаҳои 
мониторингҳои 
байналмилалӣ  

Восита
ҳои 
идора-
вӣ 

Дар 
дои-
раи 
лои-
ҳаҳои 
соз-
мон-
ҳои 
бай-
нал-
мила
лӣ ва 
таш-
ки-
лот-
ҳои 
ҷамъ
иятӣ 
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9
. 

 

7
 

Андешидани чораҳои му-
шаххас оид ба таъмини во-
лоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳо ва манфиатҳои 
инсон ва шаҳрванд, 
таъмини дастрасӣ ба 
иттилоот дар мақомоти 
судӣ, хифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои ҳарбӣ, ҷойгир 
намудани маълумоти дахл-
дор дар сомонаҳои 
мақомоти марбута 

Таъмини волоияти 
қонун, ҳифзи ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсон, 
дастрасӣ ба иттилоот 
ва пурзур намудани 
боварии мардум ба 
сохторҳои ҳокимия-
ти давлатӣ, ҷорӣ 
намудани таҷрибаи 
пешқадами байнал-
милалӣ 

Дои
мӣ 

Прокуратураи 
генералӣ, Суди 
Олӣ, Шўрои адлия, 
Раёсати хизмати 
давлатӣ, Вазорати 
адлия, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои ҳарбӣ 

Баланд бар-
доштани бо-
варии ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва 
баҳогузории 
рейтингҳои 
байналмилалии 
Тоҷикистон 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва таш-
килотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

1
0

. 
 

8
 

Таҳкими заминаи моддию 
техникии мақомоти судӣ ва 
ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ бо мақсади 
беҳтар намудани шароити корӣ, 
ҷорӣ намудани стандартҳои 
байналмилалӣ, технология ва 
таҷҳизоти нав, таъмини 
шаффофияти ҷараёни фаъолияти 
онҳо 

Таъмини 
амнияти 
ниҳодҳои 
давлатдорӣ 
тибқи муқар-
рароти 
қонунгузорӣ, 
баланд 
бардоштани 
самаранокии 
фаъолият ва 
нуфузи 
мақомоти судӣ 
ва ҳифзи ҳуқуқ 
ва ҳарбӣ 

Дои
мӣ 

Вазорати молия, 
Мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва ҳарбӣ, 
мақомоти иҷроияи 
маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ 

Хароҷоти 
маблағҳои 
муайян, 
ташкили воқеии 
таҳкурсии моддӣ 
техникӣ ва 
мониторинги 
самаранокии 
фаъолияти 
мақомоти судӣ 
ва ҳифзи ҳуқуқ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Дар ҳолати зарурият дар асоси 
қарордод ҷалб намудани 
собиқадорони ба синни нафақа 
расидаи соҳа ба сифати 
мутахассис-машваратчӣ 
 

Ҷалби кадрҳои 
баландихтисоси 
масъул ва 
пешгирии 
«бурунрафти 
иқтидори зеҳнӣ» 

Дои
мӣ 

Вазорати молия, 
вазорату идораҳо, 
мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳо-
кимияти давлатӣ 
ва худидоракунии 
шаҳрак ва деҳот    

Таъмини 
идоракуни
и муносиб 
тавассути 
истифодаи 
муваффақи 
иқтидори 
таҷрибавии 
собиқадоро
ни соҳавӣ 

Маблағгузо-
рии буҷетӣ бо 
тартиби мах-
сус барои муз-
ди меҳнат 
пешбинишуда
, аз ҷумла аз 
ҳисоби 
ихтисори 
кадрҳо, сар-
фаи хароҷот 
барои таъми-
ноти моддӣ-
техникии ма-
қомот, ки аз 
ҳисоби лоиҳа-
ҳои шарикӣ 
таъмин 
мегарданд 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налмила
лӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

1
2

. 
 

5
 

Омўзиш ва экспертизаи 
зиддикоррупсионии заминавии 
қонунгузории ҷиноятӣ, маъмурӣ, 
интизомӣ ва мурофиавӣ, 
танзимкунандаи соҳаи 
фаъолияти мақомоти судӣ, 
ошкори норасоиҳо, пешниҳоди 
таклиф ва хулоса 
 

Бартараф наму-
дани нуқсонҳо 
ва мухолифатҳо 
дар қонунгузорӣ 
ва иҷрои 
уҳдадориҳои 
байналмилалӣ, 
ки аз Конвен-
сияи СММ 
зидди корруп-
сия бармеоянд 

Дои
мӣ 

Шўрои адлия, 
Судҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, вазо-
рату идораҳои 
дахлдор 

Ворид шу- 
дани тағйи- 
ру иловаҳо 
ба қонунҳо 
кодексҳо 1 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад  

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Ба омўзиши масоили коррупсия, 
идоракунии муносиби давлатӣ, 
поктинатӣ дар хизмати давлатӣ, 
ахлоқ ва одоби хизматчиёни 
давлатӣ, таҳлили сабабҳои 
ҷойдории коррупсия фаро 
гирифтани кормандони мақо-
моти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, мун-
тазам гузаронидани тадқи-
қотҳои илмӣ-амалии масоили 
муҳими мубориза бо коррупсия 
ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид 
ба тафтишот ва пешгирии 
коррупсия, ташкили таҷриба-
омўзиши онҳо дар мақомоти 
зиддикоррупсионии хориҷии 
дорои таҷрибаи пешқадам ва 
омўзиши забонҳои хориҷӣ, кор 
бо техникаи махсус 

Баланд бардош- 
тани фарҳанги 
зиддикоррупсио
-нии 
кормандони 
соҳа ва 
пешгирии 
бархўрди 
манфиат-ҳо, 
осон гардони-
дани фаъолияти 
касбии 
кормандо-ни 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва судяҳо 
тавассути 
таҳлили 
шароитҳои корӣ 

Дои
мӣ 

Шўрои адлия, 
вазорати адлия, 
Суди Олӣ, Суди 
Олии иқтисодӣ, 
мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ 
 

Миқдори курс, 
семи-нар, конф-
ронсҳо ва 
иштирокчиён, 
тадқиқотҳои 
илмӣ-амалӣ, 
мукаммалгардо
нии мар-казҳои 
так-мили ихти-
соси корман-дон 
бо таш-кили 
таҷрибаомузии 
кормандон 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Тақвияти дастгирии иҷтимоии 
кормандони мақомоти судӣ, 
ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомии кишвар, фароҳам 
овардани шароитҳои мусоиди 
манзилию маишӣ аз ҷумла 
таъмини онҳо бо хонаҳои 
истиқоматии хизматӣ ва ҷудо 
намудани қитъаҳои замини 
наздиҳавлигӣ барои сохтмони 
манзил ва дарёфти сарчашмаҳои 
хароҷоти онҳо аз ҳисоби кумаки 
созмонҳои байналмилалӣ. 

Таъмини кафо-
лати ҳуқуқии 
ҳифзи иҷтимоии 
кормандони ма-
қомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва ҳарбӣ, 
аъзои оилаи 
онҳо, амнияти 
миллӣ, ҳифзи 
ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои инсон 
ва ҷомеа, адола-
ти судӣ 

Сол-
ҳои 
2014
-
2016 

Вазорату идораҳои 
дахлдор, мақомоти 
судӣ, ҳифзи ҳуқуқ 
ва сохторҳои 
низомӣ ва 
мақомоти 
маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ 

Обру ва 
эътибори 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва 
сохторҳои 
низомӣ баланд 
бардошта шуд 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
грантҳо, 
лоиҳаҳои 
созмонҳо
и 
байналм
илалию 
минтақав
ӣ 

1
5

. 
 

1
5
 

Дар асоси «Дастурамали баҳи-
собгирии омории ҷиноятҳои  
хусусияти коррупсионидошта  ва 
феҳристи  чунин ҷиноятҳо»,  
«Тартиби пешбурди баҳисобги-
рӣ ва бақайдгирии ягонаи ҷино-
ятҳо ва шахсони ҷиноят содир-
намуда» таҳия намудани методо-
логияи усулҳои ягонаи таҳлилу 
арзёбии вазъи коррупсия дар 
вазорату идораҳо 

Тавсеаи имко-
ниятҳои таҳли-
лӣ, мониторин-
ги омории да-
лелҳои корруп-
сия ва ҳуқуқвай-
ронкуниҳои бо 
коррупсия ало-
қаманд дар ҳа-
маи соҳаҳои 
хизмати дав-
латӣ, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, 
прокуратура ва 
судҳо 

Сол
и 
2014 

Прокуратураи ге-
нералӣ, Шўрои 
адлия, Вазорати 
корҳои дохилӣ,  
Кумитаи давлатии 
амнияти миллӣ, 
Раёсати хизмати 
давлатӣ ва Мар-
кази тадқиқоти 
стратегӣ 

Таҳияи методо-
логияи мувофи-
қашуда, ки ба-
рои муқоиса на-
мудани вазъият 
дар мақомоти 
гуногун имко-
ният медиҳад 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налми-
лалӣ 
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Бастани созишномаҳои 
байналмилалӣ дар бораи 
кумакрасонӣ ба мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи бар зидди коррупсия 
муборизабаранда оид ба 
омўзиши таҷрибаи 
байналмилалии мубориза бо 
коррупсия 

Такмили ихти-
соси кормандо-
ни мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи 
бар зидди 
коррупсия му-
боризабаранда 
ва ҳавасманд 
кардани онҳо 

Дои
мӣ 

Мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи бар зидди 
коррупсия мубори-
забаранда 

Теъдоди курс, 
семинар, конф-
ронсхо ва ишти-
рокчиён, тадқи-
қотҳои илмӣ-
амалӣ 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 

 

Дар дои-
раи гран-
тҳо, лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налми-
лалӣ 
 

1
7

. 
 

1
8
 

Таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудани 
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи Агентии назорати 
давлатии молиявӣ ва мубориза 
бо коррупсия» 

Тавсеаи 
функсияҳои 
Мақомоти 
махсусгардони
дашудаи 
щиддикорруп-
сионӣ дар 
самти 
пешгирии 
коррупсия 

Сол
и 
2014 

Мақомоти НД-
М ва МК якҷо 
бо Вазорати 
адлия, Маркази 
миллии қонун-
гузорӣ, Проку-
ратураи гене-
ралӣ ва дар 
мувофиқа бо 
мақомоти   да-
хлдори давлатӣ 

Идома додани такмили 
функсияҳои мақомоти  
НДМ ва МК дар самти 
пешгирии коррупсия, бо 
дар   назардошти тала-
боти афзалиятноки То-
ҷикистон, Конвенсияи 
СММ зидди коррупсия 
ва амалияи беҳтарини 
дигар кишварҳо дар ин 
соҳа ва таъмини иҷрои 
самарабахши онҳо 

Восита
ҳои 
идора-
вӣ 

Дар 
доираи 
лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои 
бай-
налми-
лалӣ 

1
8

. 
 

1
6
 

Дар заминаи Донишкадаи 
такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатии Раёсати хизмати 
давлатӣ таъсиси Маркази 
такмили ихтисоси кормандони 
мақомоти муборизабаранда бар 
зидди коррупсия ва судӣ дар 
назди  

Сайқал додани 
донишҳои касбӣ 

Со-
ли 
2014 

Раёсати хизмати 
давлатӣ, 
Донишгоҳи 
миллии 
Тоҷикистон 

Фароҳам 
овардани ша-
роит барои 
бунёди фаъо-
лияти тадқи-
қоти илмии 
масъалаҳои 
амалии 
муқовимат ба 
коррупсия 

Восита
ҳои 
идора-
вӣ 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байналми-
лалӣ ва 
ташкилот-
ҳои 
ҷамъиятӣ 
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Ворид намудани тағйиру 
иловаҳои дахлдор ба Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба мақсади пешбинӣ намудани 
ҷавобгарии ҷиноятӣ барои 
ришвахўрӣ (порахўрӣ) аз тарафи 
шахсони мансабдори хориҷӣ ва 
ташкилотҳои байналмилалӣ (ба 
истиснои дорои масуният)  бо 
роҳи аниқ намудан ва васеъ 
гардонидани  мафҳуми «шахси 
мансабдор» 

Иҷрои талаботи 
стандартҳои 
байналмилалӣ 

Сол
и 
2013 

Мақомоти 
назорати давлатии 
молиявӣ ва 
мубориза бо 
коррупсия,  
Вазорати адлия, 
Прокуратураи 
генералӣ, Маркази 
миллии 
қонунгузорӣ 

Натиҷаҳои 
раунди 3-ми 
мониторинги 
байналмилалии 
Тоҷикистон оид 
ба иҷрои 
тавсияҳои СҲИР 

Хароҷо
ти 
илова-
гиро 
талаб 
намеку
над 

 

 

 
Пешгирии коррупсия 

2
0

. 
 

1
 

Омўзиши таҷрибаи муваффақи 
давлатҳои пешқадам оид ба 
пешгирии коррупсия ва ҷорӣ 
намудани ҳукумати электронӣ, 
инчунин оид ба танзими ҳуқуқии 
хизмати давлатӣ (бо роҳи баланд 
бардоштани маош ва нуфузи 
хизмати давлатӣ) ва низоми 
пешгирии бархўрди манфиатҳо. 

Ташаккули зами-
наҳои зарурӣ барои 
ҷорӣ намудани 
механизми маҷмўии 
миллии огоҳсозии 
коррупсия, амали-
шавии Консепсияи 
ташаккули ҳукума-
ти электронӣ, низо-
ми пешгирии бар-
хурди манфиатҳо 

Со-
ли 
2014
-
2015 

Шўрои 
миллии 
муқовимат 
ба 
коррупсия, 
Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
мақомоти 
бар зидди 
коррупсия 
мубориза-
баранда 

Усулҳои сама-
раноки пешгирии 
коррупсия дар 
кишвар дар асоси 
омўзиш ва ҷорӣ 
намудани таҷрибаи 
пешқадами 
кишварҳои хориҷӣ: 
муайянии соҳаҳои 
хавфҳо 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
ва 
лоиҳаву 
грантҳо 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налми-
лалӣ ва 
ташкило
тҳои 
ҷамъ-
иятӣ 
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Амалисозии талаботи қонун, ки 
асосҳои ҳуҳуқӣ ва ташкилии экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии 
ҳуқуқиро бо мақсади дар онҳо ошкор ва 
бартараф намудани омилҳои мусоидат-
кунанда ба коррупсия муайян менамояд. 
Дар ҳамин замина таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод наму-
дани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ», дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии дахлдор ва таҳияи 
“Тартиби гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ” 

Ҷорӣ 
намудани 
механизми 
гузаронида
ни экспер-
тизаи зид-
дикорруп-
сионии 
санадҳои 
меъёрии 
ҳуқуқӣ ва 
лоиҳаҳои 
санадҳои 
меъёрии 
ҳуқуқӣ 

Сол
и 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, Мар-
кази мил-
лии қонун-
гузорӣ, 
Вазорати 
адлия дар 
мувофиқа 
ба дигар 
мақомоти 
дахлдори 
давлатӣ 

Миқдори санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ ва 
лоиҳаҳои санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ 
мавриди гузарони-
дани экспертиза 
қарор дода шуд 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташкило
тҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ соҳаҳои маориф 
ва тандурустӣ, андоз, гумрук ва 
иҷозатдиҳӣ, дар асоси хулосаҳои 
таҳлилҳои соҳавии хавфи 
коррупсия, пешгирии бархўрди 
манфиатҳо, соддагардонии 
расмиёти маъмурӣ ва 
хизматрасонии давлатӣ  

Таҷдиди назар 
кардани 
соҳаҳои бештар 
ба хавфҳои 
коррупсия 
гирифтор, паст 
кардани 
рейтинги 
корруп-сионии 
ин соҳаҳо, 
мукаммал 
намудани тар-
тиби 
хизматрасонӣ 

Соли 
2014-
2016 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорату 
идораҳои 
дахлдор 

Ба манзури ҷомеаи 
шаҳр-вандӣ пешни-
ҳоди натиҷаҳои 
такмили танзи-ми 
ҳуқуқии идоракунии 
соҳаҳои афза-
лиятнок  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
ва 
лоиҳаву 
грантҳо 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 

2
3

. 
 

4
 

Пешгирии вайронкунии инти-
зоми молиявӣ (суйистифодаҳои 
молиявӣ) дар ҳамаи сатҳҳо 
мувофиқи муқаррароти дахлдо-
ри Стратегияи миллии рушд то 
соли 2015 ва барномаҳои рушди 
низоми бонкӣ, масъалагузории 
пешгирии коррупсия дар соҳаи 
молия ҳамчун яке аз самтҳои 
афзалиятноки пешгирии корруп-
сия 

Гузариши 
низоми молиявӣ 
ва андозбандии 
кишвар ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ, 
ҳамо-ҳангсозӣ 
бо барномаҳои 
миллии рушди 
иқтисодӣ ва 
молия 

Солҳои 
2014-
2016 

Вазорати 
молия, руш-
ди иқтисод 
ва савдо, 
Кумитаи 
андоз, мо-
лия, вазо-
рату идора-
ҳо ва таш-
килотҳои 
манфиатдор 

Таъмини  шаф-
фофият дар 
масъалаҳои на-
зорати давлатию 
ҷамъиятии гардиши 
молия-вӣ ва 
амалишавии 
лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
(дар 
доираи 
барнома
ҳо ва 
лоиҳаҳои 
миллӣ) 

Дар дои-
раи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байналм
илалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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2
4

. 
 

5
 

Амалӣ намудани «Консеп-
сияи ташаккули ҳукумати 
электронӣ» такмили низоми 
ғайринақдии пардохтҳо дар 
муносибатҳои молиявии 
ҳамаи сатҳҳо; ҷалби 
ташкилотҳои ҷомеаи шаҳр-
вандӣ дар раванди қабули 
қарорҳо, санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ, барномаҳо,  назо-
ратбарӣ ва мониторинги 
амалишавии онҳо  

Ҳамоҳангсозӣ бо 
Барномаи рушди  
ҳукумати электронӣ, аз 
ҷумла дарёфти сарчаш-
маҳои маблағгузории 
амалишавии он, исти-
фодаи васеъи имко-
ниятҳои ҳукумати 
электронӣ дар пеш-
гирии маҷмўии кор-
рупсия, таъмини шаф-
фофият, назоратбарии 
ҷамъиятии идоракунии 
давлатӣ ва намоянда-
гии ҷамъиятӣ дар 
ҷараёни ҳуқуқэҷодкунӣ 

Сол-
ҳои 
2014-
2016 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорату 
идораҳо ва 
ташкилотҳо
и 
манфиатдор 

Такмили танзими 
ҳуқуқии идоракунии 
соҳаҳои афзалият-
нок, гузариши акса-
рияти аҳли ҷомеа ба 
ҳисоббаробаркуни-
ҳои молиявии ғай-
ринақдӣ (бо корт-
ҳои пластикӣ), ву-
съатдиҳии иштиро-
ки ҷомеаи шаҳрван-
дӣ, бахши хусусӣ, 
шаҳрвандон ва даст-
расӣ ба иттилоот 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
ва 
лоиҳаву 
грантҳо 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

Иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди миллии муқовимат ба коррупсия 

2
5

. 
 

1
 

Ташкил ва баргузории 
чорабиниҳо оид ба муайян 
намудани омилҳои пайдоиш ва 
оқибатҳои номатлуби коррупсия 
бо кормандони мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва дар ҳамкорӣ бо 
ташкилотҳои ғайридавлатӣ 
мунтазам гузаронидани 
вохўриҳо (бо истифода аз 
воситаҳои ахбори омма ва 
интернет) 

Ташаккули 
мафкураи зид-
дикоррупсионӣ 
дар байни таба-
қаҳои гуногуни 
ҷомеа ва баланд 
бардоштани 
сатҳи фаъолно-
кии шаҳрвандон 
дар ҷараёни му-
бориза бо кор-
рупсия 

Дои
мӣ 

Вазорату 
идораҳо, 
мақомоти 
иҷроияи 
ҳокимияти 
давлатӣ дар 
вилоятҳо, 
шаҳру ноҳияҳо, 
ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ 

Тадқиқотҳои 
иҷтимоии боварии 
мардум ба 
мақомоти давлатӣ 
ва дар заминаи онҳо 
ташкил намудани 
курсҳои таълими 
зиддикор-рупсионӣ1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налмила
лӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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2
6
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9
 

Бо истифода аз таҷрибаи 
пешқадами дигар давлатҳо, 
таҳия ва барои тасдиқ ба Шўрои 
миллии муқовимат ба 
коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудани 
лоиҳаи Низомномаи намунавии 
фаъолияти комиссияҳои 
ҷамъиятӣ оид ба пешгирии 
коррупсия дар назди мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти  давлатӣ 

Таъмин 
намудани 
фаъолияти 
самарабахши 
комиссияҳои 
ҷамъиятӣ оид ба 
пешгирии 
коррупсия дар 
назди тамоми 
мақомоти 
маҳаллии 
ҳокимияти 
давлатӣ 

С
оли 
2013 
 

Мақомоти 
НДМ ва МК, 
вазоратҳои 
адлия, корҳои 
дохилӣ, Проку-
ратураи гене-
ралӣ, ҳизбҳои 
сиёсӣ ва соз-
монҳои ғайри-
давлатии аъзои  
Шўрои мил-
лии муқови-
мат   ба кор-
рупсияи  
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

Иштироки васеи 
ҷомеа ва ташкили 
гуфтушуниди муфид 
бо доираи васеи 
намояндаго-ни 
ҷомеаи шаҳрвандӣ 
дар сатҳи маҳаллӣ 
ва иштирок дар 
Шўрои миллии 
муқовимат ба 
коррупсия 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
 

2
7

. 
 

2
 

Истифодаи васеи воситаҳои 
ахбори омма дар самти тарғибу 
ташвиқи зиддикоррупсионӣ, 
ҳамчунин интишор ва 
муҳокимаи лоиҳаҳои санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ марбут ба 
коррупсия  
 
 
 
 
 
 

Ташаккули 
фазои 
тоқатнопазирӣ 
ба коррупсия ва 
иштироки васеи 
ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар 
идоракунии 
давлатӣ 

Дои
мӣ 

Мақомоти бар зидди 
коррупсия мубориза-
баранда, Вазоратҳои 
фар-ҳанг,  маориф, 
куми-таҳои кор бо 
ҷавонон, варзиш ва 
сайёҳӣ, кор бо занон ва 
оила, телевизион ва 
радио, Агентии “Хо-
вар», Иттифоқи жур-
налистони Тоҷикистон 
ташкилот-ҳои ҷамъия-
тӣ 

Тадқиқот-
ҳои иҷти-
моии 
коррупсия 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
(дар 
доираи 
имкония
т) 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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2
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Табъу нашри адабиёти оммавӣ 
дар мавзуҳои зиддикоррупсионӣ 

Баланд 
бардоштани 
сатҳи 
маърифати 
зиддикоррупсио
нӣ 

Дои
мӣ 

Вазоратҳои 
фарҳанг,  
мао-риф, 
кумита-ҳои 
кор бо 
ҷавонон, вар-
зиш ва 
сайёҳӣ, кор бо 
занон ва 
оила, теле-
визион ва 
радио, Аген-
тии “Ховар», 
мақомоти бар 
зидди корруп-
сия мубори-
забаранда, 
ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ 

Мутахассисони  соҳавӣ, 
олимони ҳуқуқшинос, 
равоншиносону иқтисод-
чиён, сиёсатшиносон, 
рузноманигорон, корман-
дони мақомоти бар зидди 
коррупсия муборизаба-
ранда ҷалб карда меша-
ванд, ҳамчунин муҳақ-
қиқони таъриху адаби-ёти 
форсу тоҷику ҷаҳон, 
руҳониёни  дар байни ҷо-
меа нуфузу эътибордош-
та, собиқадо-рони 
мақомоти давлатӣ ва 
ташкилотҳои ғайридавла-
тию  байналмилалӣ 
даъват карда мешаванд 

Воси
та-
ҳои 
идор
авӣ, 
(дар 
дои-
раи 
им-
ко-
ният
) 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
 

2
9

. 
 

4
 Ҷалби ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

дар таҳияи барномаҳои 
идоравии (соҳавии) 
зиддикоррупсионӣ 

Фароҳам 
овардани 
заминаҳои 
мусоид барои 
шаффофият ва 
роҳ надодан ба 
манфиатҳои 
гурўҳӣ ҳангоми 
таҳияи 
лоиҳаҳои 
санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ  

Дои
мӣ 

Вазорату 
идораҳо ва 
мақомоти 
маҳаллии 
ҳокимияти 
давлатӣ 

Сифати санад-ҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ ва 
иҷрошавии онҳо 
беҳтар мегар-дад, 
интишори ахборот 
дар воситаҳои 
ахбори омма 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
(дар 
доираи 
имкония
т) 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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3
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Такмили Кодекси расмиёти 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мутобиқ ба талаботи санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ ва 
қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

Таъмини 
шаффофияти 
раванди қабули 
қарорҳои 
мақомоти 
ҳокимияти 
давлатӣ  

Сол
и 
2015 

Мақомоти 
НДМ ва МК, 
вазора-ту 
идораҳои 
дахлдор 

Рейтингҳои 
мониторинги 
байналмилалӣ 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

3
1

. 
 

6
 

Таҳияи саҳнаҳои мазҳакавӣ оид 
ба оқибатҳои зараровари 
коррупсия  
 

Ташаккули 
мафкураи 
зиддикоррупсио
нӣ дар ҷомеа 
 

Дои
мӣ 

Кумитаи 
телевизион ва 
радио, 
Вазорати 
фарҳанг, 
Иттифоқи 
нависандагон 

Тадқиқотҳои 
иҷтимоӣ ва 
мониторинги 
ҳолати коррупсия 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Такмили тартиби қабул ва 
баррасии муроҷиати 
шаҳрвандон оид ба ҳолатҳои 
воқеъии коррупсия 

Таъмини иҷрои 
талаботи 
Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия    

Сол
и 
2016
-
2017 

Мақомоти 
НДМ ва МК, 
мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи 
мубориза-
баранда бар 
зидди 
коррупсия 

Устувор гарди-дани 
робитаҳо бо аҳли 
ҷомеа ва рейтингҳо 
оид ба таъмини 
ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налмила
лӣ 

3
3

. 
 

7
 

Таҳкими густариши робитаҳо бо 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 
созмонҳои байналмилалӣ ва 
ВАО дар самти муқовимат ба 
коррупсия дар асоси 
созишномаҳои тарафайн 
 

Тавсеаи ҳамко-
рӣ ҷиҳати  ба-
ланд бардошта-
ни сатҳи маъри-
фатнокии зид-
дикоррупсио-
нии аҳолӣ, 
иштироки 
фаъоли аҳли ҷо-
меаи шаҳрвандӣ 
дар пешгирӣ ва 
мубориза бо 
коррупсия 

Ҳар 
сол 

Мақомоти бар зидди 
коррупсионӣ 
мубаризаба-ранда, 
Шўрои адлия, Суди 
Олӣ, Суди Олии 
иқтисо-дӣ, Маркази 
миллии қонун-
гузорӣ, раисо-ни 
шаҳру но-ҳияҳо, 
Феде-ратсияи итти-
фоқҳои касаба, 
Иттифоқи  на-
висандагон, 
Иттифоқи жур-
налистон, 
Ассотсиатсияи 
соҳибкорон  

Мониторинги 
ҳо-лати 
амалишавии 
Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
 

Мукаммалгардонии идоракунии давлатӣ, механизми таҳлили соҳавии хавфҳои коррупсия, 
поктинатӣ ва шаффофият, ташаккули ҳукумати электронӣ ва дастрасӣ ба иттилоот 
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0
 

Мониторинги ислоҳоти 
дастгирии иҷтимоӣ ва музди 
меҳнати хизматчиёни давлатӣ, ба 
самъи онҳо расонидани натиҷаҳо 
ва мавриди муҳокимаи васеъ 
қарор додани тақвияти ислоҳот 
байни вазорату идораҳо 

Таъмини сатҳи 
зиндагии 
арзандаи 
кормандони 
соҳаи буҷетӣ ва 
пешгирии 
коррупсия  

Солҳои 
2014-
2016 

Вазорати 
меҳнат ва 
ҳифзи 
иҷтимоии 
аҳолӣ, 
Маркази 
тадқиқоти 
стратегӣ, 
Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Таҳия, қабул ва 
амалишавии 
методикаи омўзиш 
ва таҳлили шароити 
маишии хизматчи-
ёни давлатӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташкило
т--ҳои 
ҷамъиятӣ 

3
5

. 
 

9
 

Такмили механизми ҳуқуқии 
эъломиякунии даромадҳои 
шахсони мансабдори шохаҳои 
ҳокимияти давлатӣ, ки тартиби 
расман эълон доштани даромад 
ва амволи шахсони ба мансабҳои 
давлатӣ таъиншавандаро танзим 
менамояд, аъзои оилаи онҳо 
 
 

Такмил ва 
таъмини иҷрои 
талаботи 
санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ 
вобаста ба 
пешниҳод на-
мудани эъломия 

Соли 
2015 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
Вазорати 
молия, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Кумитаи 
андоз 

Мукаммалгардонии 
низоми 
эъломиякунӣ 
мутобиқ ба 
уҳдадориҳои 
байналмилалӣ оид 
ба пешгирии 
бархўрди 
манфиатҳо 1 

Хароҷо-
ти илова-
гиро 
талаб 
намеку-
над 

Дар дои-
раи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налмила
лӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 



55 
 

3
6

. 
 

4
 

Мукаммал сохтани 
қонунгузории танзимкунандаи 
ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ ва бойгонӣ 
ва гузариш ба шаклҳои 
электронии нигоҳдории онҳо, 
барои ин хариди махсуси 
техникаи сканерӣ, ки тавассути 
он дар бойгониҳои идоравӣ ва 
ҷумҳуриявӣ (маҳаллӣ) ҳуҷҷатҳои 
барои нигоҳдорӣ супоридашуда 
нусхабардорӣ гардида ба 
каталоги ягонаи электронӣ 
ворид карда мешаванд  

Таъмини беосеб 
нигоҳ доштани 
ки-тобҳои 
бухгалтерӣ, 
ведомостҳои 
моли-явӣ ё 
дигар ма-водҳо, 
роҳ надодан ба 
сохтакории он-
ҳо ва давра ба 
давра гузаштан 
ба стандартҳои 
байналмилалии 
ҳисоби 
бухгалтерӣ 

2015-
2017 

Вазорати 
молия, 
Саридораи 
бойгонӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Мутобиқгардонии 
талаботи санадҳои 
меъё-рии дахлдор 
бо Консепсияи 
ташаккули 
ҳукумати электронӣ, 
мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ 1  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
(дар 
доираи 
имкония
т) 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
 

3
7

. 
 

 5
 

Пешбинӣ намудани низоми 
электронии пешниҳоди ҳуҷҷатҳо 
ба мансабҳои холӣ, такмили 
механизми назорати риояи 
талаботи тахассусӣ, такмили 
Низомномаи тартиби 
гузаронидани озмун барои 
ишғоли мансабҳои холии 
маъмурии хизмати давлатӣ ва 
муқаррароти ягонаи қабул ба 
хизмати давлатӣ ва ротатсия 

Ба хизмати дав-
латӣ ҷалб наму-
дани 
мутахассисо-ни 
кордону боисте-
дод мувофиқи 
лаё-қат ва 
омодагии 
тахассусӣ, 
мувофи-қати 
собиқаи корӣ  

Соли 
2014 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Ба хизмати дав-латӣ 
қабул шу-дани 
мутахас-сисони 
касбӣ  

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Мониторинги натиҷаҳои иҷрои 
Қоидаҳои баҳодиҳии фаъолияти 
хизматчиёни давлатӣ, 
кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва ҳарбӣ 
 
 
 
 
 

Мавриди таҳлил 
қарор додани 
фаъолияти 
самараноки 
хизматчии 
давлатӣ  

Семоҳа
и якуми 
ҳар сол 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ 

Ташаккули 
механизми тадқиқот 
ва роҳҳои вусъат 
додани 
самаранокии 
фаъолият  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Таъмини иҷрои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи низоми идоракунии 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Таъмин 
намудани 
муқаррароти 
Қонуни мазкур 
бо мақсади аз 
байн бурдани 
бархўрди 
манфиатҳо ва 
дигар ҳолатҳои 
ба коррупсия 
мусоидаткунанд
а 

Солҳои 
2014-
2015 

Дастгоҳи 
иҷроияи 
Президенти 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон
Раёсати 
хизмати 
давлатии 
назди 
Президенти 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 
вазоратҳои 
молия, 
адлия ва 
рушди 
иқтисод ва 
савдо  

Пешгири намудани 
коррупсия, фароҳам 
овардани шароит 
бар зидди 
коррупсия ва 
таъмини 
шаффофият дар 
фаъолияти 
мақомоти давлатӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Таҷдиди назар намудани 
консепсияи музди меҳнат дар 
низоми хизмати давлатӣ 

Ҳавасмандгардо
нии 
хизматчиёни 
давлатӣ ва 
кормандони 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва беҳтар 
намудани адои 
вазифа дар 
хизмати давлатӣ 

Соли 
2015 

Дастгоҳи 
иҷроияи 
Президенти 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон
Раёсати 
хизмати 
давлатии 
назди 
Президенти 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 
вазоратҳои 
молия, 
адлия ва 
рушди 
иқтисод ва 
савдо 

Таъмини фаъолияти 
самаранок ва 
натиҷабахш дар 
низоми хизмати 
давлатӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Ба роҳ мондани омўзиши 
иловагии қонунгузории 
зиддикоррупсионӣ, ташкили 
курсҳои таълимӣ барои 
хизматчиёни давлатӣ оид ба 
риояи одоби хизматӣ бартараф 
намудани бархўрди манфиатҳо 
ва муқовимат ба коррупсия 

Пешгирии 
коррупсия 
миёни 
хизматчиёни 
давлатӣ 

Доимӣ Раёсати 
хизмати 
давлатии 
назди 
Президенти 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 
вазорату 
идораҳои 
дахлдор 

Баланд бардоштани 
маърифати ҳуқуқии 
хизматчиёни 
давлатӣ дар самти 
пешгирии 
коррупсия 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

4
2

. 
 

2
 

Бо истифода аз таҷрибаи 
пешқадами дигар давлатҳо таҳия 
намудани методологияи 
гузаронидани тадқиқоти 
сотсиологии коррупсия ва 
пешниҳоди он ба Шўрои миллии 
муқовимат ба коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Иҷрошавии 
тавсияи нави 
1.3-и СҲИР 
вобаста ба 
таҳия шудани 
методологияи 
мазкур 

С
оли 
2014 
 

Марка
зи 
тадқиқоти 
стратегӣ, 
мақомоти 
НДМ ва 
МК, Проку-
ратураи ге-
нералӣ,  
Маркази 
миллии қо-
нунгузорӣ, 
Академияи 
илмҳо, До-
нишгоҳи 
миллии То-
ҷикистон 

Баррасӣ аз 
ҷониби Шў-рои 
миллии муқовимат 
ба коррупсия, 
гузаронидани 
тадқиқоти маҷмўии 
илмию ама-лӣ, ки 
дар амалишавии 
сиёсати 
коррупсионӣ 
самаранок истифода 
мешавад                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Хароҷо-
ти илова-
гиро 
талаб 
намеку-
над 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
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Мунтазам (на камтар аз як 
маротиба дар се сол) гузаро-
нидани тадқиқоти маҷмўии 
сотсиологӣ оид ба падидаи 
коррупсия ва сатҳи он дар ҳамаи 
шохаҳои ҳокимият ва мақомоти 
идоракунии давлатӣ дар ҳамкорӣ 
бо намояндагии созмонҳои  бай-
налмилалӣ, бо ҷалби мақомоти 
давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъия-
тӣ ва истифодаи минбаъда дар 
мониторинг ва амалӣ намудани 
сиёсати зиддикоррупсионӣ  

Ба самъи умум 
расонидани 
натиҷаҳо ва 
истифода дар 
тарҳрезӣ ва 
амалигардонии 
сиёсати 
зиддикоррупсио
нӣ, барномаҳо, 
таҳияи санадҳои 
меъёрии 
ҳуқуқии дахлдор 

Солҳои 
2014-
2015  

Маркази  
тадқиқоти 
стратегӣ, 
мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Муайян намудани 
сабаб ва шароитҳои 
бавуҷудоварандаи 
омилҳои 
коррупсионӣ ва 
дарёфти роҳҳои 
босамари бартараф 
намудани онҳо 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

4
4

. 
 

8
 Ҷорӣ намудани сервери ҳукумати 

электронӣ ва ба роҳ мондани 
мубодилаи иттилоот байни 
мақомоти давлатӣ 

Содагардонии 
мубодилаи 
фаврии 
иттилоот байни 
мақомоти 
ҳокимияти 
давлатӣ   

Соли 
2013-
2015 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
вазорату 
идораҳо  

Таъмини мубодилаи 
фаврии иттилоот 
байни мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи 
мубориза ба коррупсия” ва дар 
ин асос таҳия ва пешниҳоди 
“Тартиб ва методикаи 
гузаронидани таҳлили фаъолият 
(хавфҳои коррупсионӣ)” ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҷорӣ намудани 
ме-ханизми 
таҳлили 
хавфҳои 
коррупсия дар 
мақомоту 
муассисаҳои 
давлатӣ 

Соли 
2014 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Мавриди амал 
қарор доштани 
фаъолияти во-
ҳидҳои вазорату 
идораҳо оид ба 
пешгирии 
коррупсия мутобиқ 
ба тартиби 
гузаронидани 
таҳлили хавфҳои 
коррупсия  
ва миқдори 
хулосаҳои таҳли-
лҳои махсуси хавфи 
коррупсия 
 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

4
6

. 
 

1
2
 

Муайян кардани механизми дар 
амал татбиқ намудани 
муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи имзои 
электронии рақамӣ” 

Иҷрои 
муқаррароти 
қонун 

Солҳои 
2014-
2015 

Саридораи 
ҳифзи сирри 
давлатӣ, 
Хадамоти 
алоқа 

Таъмини дастрасии 
хизматрасонии 
давлатӣ ба 
шаҳрвандон ва 
истисно намудани 
робитаи шахсӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Пешбинӣ намудани вазифаи 
ҷамъоварии маълумоти зарурӣ 
зимни баррасии муроҷиати 
шаҳрвандон аз ҷониби шахсони 
масъули мақомоти давлатӣ  
 

Таъмини 
муқаррароти 
“Консепсияи 
ҳукумати 
электронӣ” 

Солҳои 
2015-
2016 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорату 
идораҳои 
дахлдор 

Ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии дахлдор  

Дар до-
ираи бу-
ҷети бар-
номаи  
давлатӣ 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 

4
8

. 
 

1
4
 Ҷорӣ намудани кори доимии 

видеокамераҳо (видеорегист-
раторҳо) дар нуқтаҳои ҷамъиятӣ 
(роҳҳо, хиёбонҳо, истгоҳҳои 
нақлиётӣ ва ғайраҳо), толорҳои 
баргузории озмунҳо ва 
имтиҳонҳои қабули довталабон 
ба муассисаҳои таҳсилоти 
касбии миёна ва олӣ, барои 
ишғоли мансабҳои хизмати 
давлатӣ, тендерҳо ва ауксионҳо 
ва пахши ин ҷараёнҳо ба омма 

Таъмини шаф-
фофият ва исти-
фодаи имкония-
тҳои ҳукумати 
электронӣ ба-
рои пешгирии 
коррупсия дар 
соҳаҳои ба хав-
фҳои коррупсия 
бештар гириф-
тор ва амнияти 
ҷамъиятӣ  

Соли 
2014-
2015 

Вазорати 
корҳои до-
хилӣ, Хада-
моти алоқа 
ва дигар ва-
зорату идо-
раҳои дахл-
дор, мақо-
моти иҷро-
ияи маҳал-
лии ҳокими-
яти давлатӣ 

Паст шудани 
хавфҳои коррупсия 
дар со-ҳаҳои дорои 
хавфи корруп-
сионии эҳтимолан 
баланд ва баҳои 
мус-бии шаҳрван-
дон дар ВАО  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

4
9

. 
 

1
6
 

Пурзўр намудани салоҳияти 
Шўрои куҳансолон ҳамчун 
ҳаракати ҷамъиятии миллӣ ва 
шомил намудани Шўро ба 
ҳайати Шўрои миллии рушди 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Шўрои миллии 
муқовимат ба коррупсия  

Истифодаи 
иқтидори 
Шўрои 
куҳансолон 
ҳамчун мақоми 
машваратӣ ва 
хиради миллӣ 

Соли 
2013 

Шўрои 
миллии 
муқови-мат 
ба кор-
рупсия 

Эътимоднокии 
қарорҳои оммавӣ 
дар идораку-нии 
давлатӣ 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

Пешгирии коррупсияи сиёсӣ ва нақши Парламент дар низоми миллии муқовимат ба коррупсия 
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Мавриди омўзиш 
қарор додани қонунҳои 
конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
интихоботи  Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
«Дар бораи интихоботи 
вакилон ба Маҷлисҳои 
маҳаллии  вакилони халқ» 
«Дар бораи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
ҷиҳати мутобиқати  онҳо ба 
ҳамдигар ва ҷорӣ намудани 
низоми ошкори ҷалби 
маблағҳо   барои 
гузаронидани интихобот ва 
пешниҳоди ҳисобот  
 

Дар самти пешгирии 
коррупсияи сиёсӣ, 
масъалаи ташаккули 
фондҳои ҳизбҳои сиёсӣ, 
номзадҳо, таъмини 
шаффофият ва 
ҳисоботи молиявии 
онҳо, табъу нашри 
ҳисобот оид ба 
манбаъҳои таъсис ва 
истифодабарии онҳо 
ворид намудани 
тағйироту иловаҳо ба 
қонунгузории дахлдор 

Сол
и 
2015 

Комисси
яи марказӣ 
оид ба 
интихобот ва 
райъпурсӣ 
Маркази 
миллии 
қонунгузорӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва МК, 
Прокуратураи 
генералӣ,  
вазоратҳои 
молия, рушди 
иқтисод ва 
савдо, адлия, 
Кумитаи 
андоз, Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Таъмини 
шаффофият дар 
фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ, 
мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ оид 
ба пешгирии 
коррупсияи сиёсӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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5
1

. 
  

Мавриди омўзиш 
қарор додани Қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи ҳизбҳои сиёсӣ» ва 
«Дар бораи ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ» бо мақсади ҷорӣ 
намудани низоми ошкори 
ҷалби маблағҳо   барои 
гузаронидани интихобот ва 
пешниҳоди ҳисобот 

Дар самти пешгирии 
коррупсияи сиёсӣ, 
масъалаи ташаккули 
фондҳои ҳизбҳои сиёсӣ, 
номзадҳо, таъмини 
шаффофият ва 
ҳисоботи молиявии 
онҳо, табъу нашри 
ҳисобот оид ба 
манбаъҳои таъсис ва 
истифодабарии онҳо 
ворид намудани 
тағйироту иловаҳо ба 
қонунгузории дахлдор 

Сол
и 
2014 

Вазорати 
адлия, 
Комиссияи 
марказӣ оид 
ба интихобот 
ва райъпурсӣ 
Маркази 
миллии 
қонунгузорӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва МК, 
Прокуратураи 
генералӣ,  

вазоратҳ
ои молия, 
рушди 
иқтисод ва 
савдо, адлия, 
Кумитаи 
андоз, Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Таъмини 
шаффофият дар 
фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ, 
мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ оид 
ба пешгирии 
коррупсияи сиёсӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
  

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

Фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ (поктинатӣ дар бахши хусусӣ) 
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Тақвият додани ҳамкориҳои 
мақомоти давлатӣ бо 
ассотсиатсияҳои соҳибкорон дар 
идоракунии давлатӣ 

Ҷиҳати иҷрои 
нақшаҳои 
дурнамои 
(стратегии) 
давлатӣ ҷалб 
намудани бахши 
хусусӣ 

Соли 
2014 

Кумитаи 
давлатии 
сармоягузо
рӣ ва идо-
раи амволи 
давлатӣ, ва-
зорати руш-
ди иқтисод 
ва савдо 

Мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи лои-
ҳаҳои 
созмон-
ҳои бай-
налми-
лалӣ 

5
3

. 
 

1
 

Андешидани маҷмуи тадбирҳои 
ҳавасмандгардонии 
сармоягузориҳои хориҷию 
ватанӣ ба истеҳсолоти ватанӣ, 
интишори ахборот аз ҷараёни 
иҷрои қарордодҳо оид ба 
сармоягузорӣ 

Ҷалби бошид-
дати сармоягу-
зориҳо ба иқти-
содиёти миллӣ 
ва таъмини 
шаффофияти 
бастани қарор-
додҳо бо шир-
катҳои хориҷӣ 

Доимӣ Кумитаҳои 
давлатии 
сармоягузо
рӣ ва идо-
раи амволи 
давлатӣ ва 
Хадамоти 
зиддинҳисо
рӣ 

Ҳамоҳангӣ бо 
барномаҳои 
давлатии рушди 
сармоягузорӣ ва 
соҳибкорӣ  

Хароҷоти 
иловаги-
ро талаб 
намеку-
над 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байналм
илалӣ 

5
4

. 
 

2
 

Гузаронидани санҷишҳои риояи 
қонунгузории зиддикоррупсио-
нӣ, оид ба муроҷиатҳои 
шаҳрвандон ва таҳлили хавфҳои 
коррупсия дар сафоратхонаҳо ва 
муассисаҳои консулгарии 
Тоҷикистон, намояндагиҳои 
вазорату идораҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давлатҳои ИДМ, 
тақвият бахшидан ба таъсис ва 
фаъо-лияти онҳо 

Тамини ҳимояи 
ҳуқуқҳои муҳо-
ҷирони меҳнатӣ дар 
хориҷи кишвар ва 
баланд бардоштани 
вазъи ҳуқуқии онҳо, 
татбиқи Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия ҷиҳати 
бастани сози-
шномаҳои ҳамкорӣ 

Сол
и 
2015
-
2020 

Мақомоти 
бар зидди 
коррупсия 
муборизабар
анда, 
Вазорати 
корҳои 
хориҷӣ, 
Хадамоти 
муҳоҷират 

Интиқоли 
маблағҳои 
пулии 
муҳоҷирони 
меҳнатӣ афзуда, 
қисми аз онҳо 
дар хориҷи 
кишвар тахас-
суси худро 
замонавӣ гар-
донида ба ватан 
бармегарданд   

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 



66 
 

5
5

. 
 

3
 

Бо ҷалби Ассотсиатсияи 
соҳиб-корони Тоҷикистон 
мавриди омўзиш ва таҳлил қарор 
додани кодексҳои андоз ва 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 
соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон дар соҳаи сармоягузорӣ ва 
таҷдиди назар намудани Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳамкории давлат бо бахши 
хусусӣ» бо мақсади бунёди 
шароитҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки 
ба кам шудани «иқтисодиёти 
махуф», расидан ба шаффофияти 
ҳадди аксар ва батанзимдарории 
вазифаҳои назоратии мақомоти 
ваколатдори давлатӣ, баратараф 
намудани сабабҳои бурунрафти 
дороиҳо ва сармоягузориҳо ва 
фароҳам овардани шароити 
зарурӣ барои баргардонидани 
онҳо ба бахши воқеъии 
иқтисодиёти миллӣ, баланд 
бардоштани қобилияти 
рақобатнокии махсулоти ватанӣ 
дар бозори дохилӣ, 
ҳавасмандкунии сармоягузориҳо, 
аз ҷумла сармояи ватанӣ ба соҳаи 
истеҳсолии иқтисодиёти кишвар; 

Дар ин замина ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон манзур 
намудани пешни-
ҳодҳои мушаххас 
ҷиҳати такмил 
додани онҳо.  
 
 
 
 
Пешниҳоди он ба 
Шўрои машваратӣ 
оид ба беҳтар 
намудани фазои 
сармоягузории наз-
ди Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон 

Сол
ҳои 
2015
-
2016 

Кумитаи 
давлатии 
сармоягузорӣ ва 
идораи амволи 
давлатӣ, 
мақомоти НДМ 
ва МК, 
вазоратҳои 
рушди иқтисод 
ва савдо, молия, 
адлия, Маркази 
миллии 
қонунгузорӣ, 
Кумитаи андоз 
ва Хадамоти 
гумрук, 
Хадамоти 
зиддиинҳисорӣ 

Дастгирии 
давлатии 
соҳибкорӣ ва 
вусъат 
додани 
ҳамкории 
давлат ва 
бахши хусусӣ 

Хароҷоти 
иловаги-
ро талаб 
намеку-
над 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байналм
илалӣ 



67 
 

5
6

. 
 

6
 

Ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба қонунгузории 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оиди “ширкатҳои якруза” 
вобаста ба масъалаи 
ғайриқонунӣ ташкил, таъсис ва  
азнавташкилдиҳии шахсони 
ҳуқуқӣ 

Пешгирӣ 
намудани нақдӣ 
кунонидани 
маблағҳо 
тавассути шахси 
ҳуқуқии 
муваққатӣ ва 
ғайриқонунӣ 
истифодабарии 
ҳуҷҷатҳои 
таъсисӣ  

Соли 
2014 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК ва 
Кумитаи 
андоз 

Рафъи амалҳои 
коррупсионӣ дар 
фаъолияти 
ширкатҳои хусусӣ 

Хароҷоти 
иловаги-
ро талаб 
намеку-
над 

 
5

7
. 
 

7
 

Такмили қонунгузории тан-
зимкунандаи савдо ва 
хизматрасонии маишии аҳолӣ, 
манъ кардани савдои бевосита 
барои шаҳрвандони давлатҳои 
хориҷӣ, тибқи талаботи Созмони 
Умумиҷаҳонии Савдо 

Риояи 
муқаррароти 
қонунгузорӣ дар 
мавриди 
хизматрасонӣ, 
ҳифзи 
маъмурияти 
бозорҳо аз 
санҷишҳои 
беасос ва ға-
разнок 

2014-
2015 

Вазорати 
рушди 
иқтисод ва 
савдо, 
Кумитаи 
давлатии 
сармоягузо
рӣ ва 
идораи 
амволи 
давлатӣ, 
Хадамоти 
зиддиинҳис
орӣ, 
Хадамоти 
муҳоҷират 

Баланд 
бардоштани сатҳи 
хизматрасонӣ, 
ҳифзи солимӣ ва 
некуаҳволии аҳолӣ 

Хароҷоти 
иловаги-
ро талаб 
наменамо
яд 

Дар дои-
раи 
лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 
ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии дахлдор 

Пешгирии ҳодисаҳои 
коррупсионӣ дар фаъо-
лияти шахсони ҳуқуқи, ки 
шакли фаъолияташон ғай-
ридавлатӣ мебошад (аз 
ҷумла ташкилотҳои ғайри-
давлатӣ, ташкилотҳои бай-
налмилалӣ (ба истиснои 
дорои маснуият), ки  дар 
қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолият 
мекунанд 

2018  Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорати 
адлия, 
Кумитаи 
андоз ва 
Маркази 
миллии  
қонунгузорӣ
Палатаи 
ҳисоб 

Пешгирии 
коррупсия ва 
фаъолияти 
инҳисорӣ дар 
бахши хусусӣ, 
тавассути 
мониторинги 
амалишавии 
муваффақи 
барномаҳои 
давлатии дахлдор 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 
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Таҳлили санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ ва пешниҳод намудани 
тағйиру  иловаҳои дахлдор ба 
Кодекси замини Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар  бораи 
заминсозӣ», «Дар бораи  
сарватҳои зеризаминӣ», «Дар 
бораи созишномаҳо оид  ба 
тақсими  маҳсулот»,  «Дар бораи 
хусусигардонии моликияти 
давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», «Дар бора иҷора», 
«Дар бораи  ипотека», «Дар  
бораи  бақайдгирии  давлатии  
молу  мулки ғайриманқул ва 
ҳуқуқҳо  ба он» 

Муқаррар 
кардани 
назорати аниқ 
ва таъмини 
шаффофият дар 
масъалаҳои 
замин, аҳдҳо бо 
амволи 
ғайриманқул, 
хусусигардонӣ,  
иҷораи 
моликияти 
давлатӣ, 
захираҳои 
давлатӣ 

Солҳ
ои 
2015-
2018 

Вазорати 
молия, рушди 
иқтисод ва 
савдо, 
энергетика ва 
саноат, 
кумитаҳои 
давлатии 
сармоягузорӣ 
ва идораи 
амволи 
давлатӣ, 
заминсозӣ ва 
геодезӣ, 
мақомоти 
НДМ ва МК, 
Маркази 
миллии қонун-
гузорӣ, 
Саридораи 
геология, 
Бонки миллӣ 

Устувор намудани 
боварии мардум ба 
ҳокимияти давлатӣ 
тибқи рейтингҳои 
тадқиқотҳои иҷти-
моии муносибати 
аҳолӣ ба амалҳои 
коррупсионӣ 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
ташки-
лотҳои 
ҷамъия-
тӣ 

Пешгирии коррупсия дар хизмати давлатӣ 
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Такмили кодексҳои одоби касбӣ 
барои кормандони соҳаҳое, ки 
бештар ба хавфи баланди 
коррупсия гирифтор мебошанд, 
таҳияи кодекси намунавии одоби 
касбӣ ва Тафсири илмӣ-амалии 
Кодекси одоби хизматчии 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дар сомонаҳои мақомоти 
давлатӣ ҷойгир кардани матнҳои 
онҳо 

Қабули 
барномаи 
идоравии 
таҳкими 
интизоми 
хизматӣ, 
пешгирии 
коррупсия ва 
одоби касбӣ 

Соли 
2014 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорату 
идораҳо, 
Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Баланд бар-
доштани фар-ҳанги 
касбии 
зиддикорруп-сионӣ 
ва пешги-рии 
коррупсия 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб нам-
екунад 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмонҳо
и 
байналми
лалию 
минтақав
ӣ 

6
1

. 
 

3
 

Тариқи пилотӣ ба хизматчиёни 
давлатӣ ҳуқуқ ва имконияти 
воқеӣ дода мешавад барои 
машғул шудан аз руйи ихтисос 
(тахассус ва ҳунар) ба кори 
дигари музднок, дар асоси 
қарордод ва берун аз вақти кори 
асосӣ, дар ҳолати набудани 
бархўрди манфиатҳо бо роҳи 
ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба қонунгузории 
дахлдор. 
 
 
 
 
 

Дарёфти роҳҳои 
ҳавасмандгардо
-нии моддӣ ва 
дарёфти 
имкониятҳои 
даромадҳои 
иловагии 
қонунии 
кормандони 
мақо-моту 
муассисаҳои 
давлатӣ баҳри 
пешгирии тарки 
вазифаҳо ва 
афзоиши 
эътиборнокии 
касбҳои муҳим 

Соли 
2015 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Муқаррар шу-дани 
нишон-диҳандаи 
кори мусбии 
роҳбари мақомоту 
муас-сисаи давлатӣ 
дар мавриди 
таъмин будани 
кормандони 
эҳтиёҷманд бо 
касбу кори иловагӣ  

Хароҷот
и 
иловагир
о талаб 
намекуна
д 
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Таҳия ва барои тасдиқ 
пешниҳод намудани лоиҳаи 
Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “ Дар 
бораи ворид намудани 
тағйиру иловаҳо ба Кодекси 
одоби хизматчии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Такмил додани 
механизмҳои назорати 
риояи одоби 
хизматчиёни давлатӣ. 
Таҳия ва такмили 
кодексҳои махсуси 
одоб (рафтор) барои 
кормандони соҳаҳое, 
ки ба хавфи баланди 
коррупсия гирифтор 
мебошанд 

С
оли 
2014 

Раёсати 
хизма-ти 
давлатӣ, 
мақомоти НДМ 
ва МК, 
Прокуратураи 
генералӣ, 
Шўрои  адлия, 
Вазорати 
мудофиа 

Пешбинӣ на-
мудани тавзеҳи 
принсипҳои хи-
змати давлатӣ, 
ба таври дақиқ 
муайян намуда-
ни стандартҳои 
пешбинишаван
даи рафтори 
хизматчиёни 
давлатӣ 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 
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Таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш-
ниҳод намудани лоиҳаи 
қонунҳо оид ба ворид 
намудани тағйиру иловаҳои 
дахлдор ба қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар 
бораи милитсия”, “Дар 
бораи мақомоти амнияти 
давлатӣ”, қонунҳои  консти-
тутсионии  Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон  “Дар бораи судҳои 
Ҷумҳури Тоҷикистон”, “Дар 
бораи мақомоти  прокурату-
раи  Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
кодексҳои мурофиаи ҷиноя-
тӣ, мурофиаи гражданӣ, 
мурофиаи     иктисодӣ 

Ташкаккули 
низоми мукаммали 
пешгирии бархўрди 
манфиатҳо, курсҳои 
алоҳидаи махсуси 
таълимӣ оид ба одоби 
хизматӣ ва танзими 
бархўрди манфиатҳо 
барои сиё-сатмадорон, 
судяҳо ва роҳбарони 
мақомоти давлатӣ. 
Таҳия ва так-мили 
дастурамалҳои 
маҷмўии амалӣ барои 
хизматчиёни давлатӣ 
дар бораи масъалаҳои 
коррупсия, бархўрди 
манфиатҳо, меъёрҳои 
одоб, муҷозот ва 
хабар додан оид ба 
ҳолатҳои коррупсионӣ 

С
оли 
2014
-
2015 

Мақомоти 
НДМ ва МК, 
Маркази миллии 
қонунгу-зорӣ, 
Прокура-тураи 
генералӣ, Шўрои 
адлия, Суди Олӣ, 
Суди Олии 
иқтисодӣ, 
Шўрои адлия, 
вазоратҳои 
адлия, корҳои 
дохилӣ, молия, 
тандурустӣ, меҳ-
нат ва ҳифзи 
иҷимоии аҳолӣ, 
рушди иқтисод 
ва савдо, КДАМ, 
Раёсати  хизмати 
давлатӣ, Куми-
таи андоз, Хада-
моти гумрук 

Мустаҳкам 
намудани 
заминаҳои 
ҳуқуқии 
муқовимат ба 
коррупсия 1 

Хароҷо-
ти илова-
гиро та-
лаб на-
мекунад 
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Ташкил намудани марказҳои 
байниидоравии илмию 
тадқиқотӣ дар  назди 
Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,  Донишкадаи 
такмили ихтисоси 
кормандони мақомоти  
Прокуратураи генералӣ, 
Донишкадаи такмили  
ихтисоси кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
мақомоти адлия ва хадамоти 
ҳуқуқии корхонаҳо, 
муассисаҳо ва ташкилотҳои 
Вазорати адлия, дигар 
мақомоти дахлдори давлатӣ. 

Таҳияи 
барномаҳо ва 
ташкили курсҳои 
зиддикоррупсионӣ 
барои гурўҳҳои ало-
ҳидаи хизматчиёни 
давлатӣ бо мақсади 
такмили маърифати 
зиддикоррупсионии 
хизматчиёни давла-
тие, ки ба хавфи 
коррупсия бештар 
гирифтор мебошанд. 
 

С
оли 

2
014 
 

Раёсати 
хиз-мати 
давлатӣ, 

Прокурат
ураи генералӣ, 
вазоратҳои 
адлия, корҳои 
дохилӣ, мақо-
моти НДМ ва 
МК, Маркази 
миллии  қо-
нунгузорӣ бо 
ҷалби дигар 
мақомоти дахл-
дори давлатӣ 

Гузаронидани  
семинар-трени-
нгҳо ҷиҳати  
бозомўзии кад-
рҳо ва баланд 
бардоштани 
малакаи кас-
бии кормандон, 
ба роҳ мондани 
нашри китоб-
ҳои илмию таъ-
лимӣ оид ба 
муқовимат ба 
коррупсия 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмон-
ҳои 
байналми
-лалӣ 
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Таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод намудани 
лоиҳаи қонунҳо оид ба 
ворид намудани тағйиру 
иловаҳои дахлдор ба 
қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
хизмати давлатӣ», «Дар 
бораи мубориза бар зидди 
коррупсия», «Дар бораи 
муроҷиати шаҳрвандон», 
кодексҳои андоз, гумрук, 
меҳнат ва ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
таҳияи лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи муқовимат ба 
коррупсия» 

Дар Қонун 
пешбинӣ намудани 
эъломияи манфиатҳои 
шахсӣ аз ҷониби ҳамаи 
шахсони мансабдор, аз 
ҷумла хизматчиёни 
давлатии сиёсӣ, инчунин 
ҷорӣ намудани  тартиби 
мушаххас барои истисно 
намудани манфиати 
шахсӣ дар ҷараёни 
қабули қарорҳо ва 
муайян намудани 
тартиби ҳалли ҳолатҳои 
ба вуҷуд омадани 
бархўрди манфиатҳо ё 
айбдор донистан дар 
содир намудани 
бархўрди манфиатҳо. 
Дар Кодекси одоби 
хизматчии давлатӣ 
пешбинӣ намудани 
тавзеҳи принсипҳои 
хизмати давлатӣ, 
инчунин ба таври дақиқ 
муайян намудани 
стандартҳои 
пешбинишавандаи 
рафтори хизматчиёни 
давлатӣ.   

Со-
ли 
2013
-
2016 

Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, Про-
куратураи 
генералӣ, 
вазоратҳои 
адлия, мо-
лия, рушди 
иқтисод ва 
савдо, 
Маркази 
миллии 
қонунгузо-
рӣ, Куми-
таи давл-
атии сар-
моягузорӣ 
ва идораи 
амволи 
давлатӣ, 
КДАМ, 
Кумитаи 
андоз, Ха-
дамоти гу-
мрук, Су-
ди Олӣ, 
Суди Олии 
иқтисодӣ, 
Шўрои  
адлия 

Мустаҳкам намудани 
заминаҳои ҳуқуқии 
муқовимат ба коррупсия 
ва ҷорӣ намудани 
механизми мо-
ниторинги давлатӣ дар 
соҳаи мазкур, Ҳангоми 
гузаронидани озмун 
барои қабул ба хизмати 
давлатӣ пешбинӣ 
намудани расмиёте, ки 
холисӣ ва беғаразиро 
дар ҷараёни 
баҳогузории номзадҳо 
таъмин менамоянд. 
Васеъ намудани 
имкониятҳои 
муассисаҳои таълимӣ ва 
дар заминаи онҳо 
ташкил намудани 
таълимоти амалӣ барои 
хизматчиёни давлатӣ 
дар ҷойҳои кори онҳо. 
Беҳтар намудани низоми 
таълим оид ба одоби 
хизматӣ ва ба танзим 
даровардани бархўрди 
манфиатҳои 
хизматчиёни давлатӣ ва 
ташкил намудани 
таҳсилоти дорои 
хусусияти доимӣ ва 
даврӣ. 

Хароҷо
ти ило-
вагиро 
талаб 
намеку-
над 
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Такмили қонунгузории 
танзимкунандаи хизмати давлатӣ 
оид ба масъалаҳои бархўрди 
манфиатҳо ва тақвият 
бахшидани механизми иҷрои он 
 

Ҷорӣ намудани 
низоми 
бақайдгирии 
ҳолатҳои 
бархўрди 
манфиатҳо 

Соли 
2014-
2018 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Раёсати 
хизмати 
давлатӣ 

Ҷорӣ шудани 
механизми 
мониторинги 
давлатӣ дар соҳаи 
мазкур 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 

6
7

. 
 

2
 

Гузаронидани таҳлили 
интихобии хавфи коррупсия дар 
соҳаҳои идоракунии давлатии 
дорои эҳтимолияти афзоиши 
хавфи коррупсия  
 
 

Таҳияи тавсияҳо 
барои бартараф 
кардани 
зуҳуроти 
амалҳои 
коррупсионӣ  

Доимӣ Маркази 
тадқиқоти 
стратегӣ, 
мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
вазорату 
идо-раҳои 
дахлдор 

Амалӣ шудани 
механизми таҳлили 
хавфи коррупсия  

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 

Такмили низоми хариди давлатӣ 
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Таҳия ва ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод намудани 
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи хариди 
давлатии мол, кор ва 
хизматрасонӣ» 

Хариди ҳамаи молҳо 
ва хизматрасониҳо аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва мақомоту 
муассисаҳои (ниҳодҳои ) 
давлатӣ дар асоси қоидаҳое, 
ки дар қонун пешбинӣ 
шудаанд, меъёрҳои воқеӣ, 
шаффофият ва 
рақобатпазирӣ амалӣ 
гардида, ҳама гуна 
истисноҳо бояд дар қонун 
пешбинӣ карда шаванд 
 

С
оли 
2014 
 

Агентии 
хариди 
давлатии мол, 
кор ва хиз-
матрасонӣ, ва-
зоратҳои рушди 
иқтисод ва сав-
до, молия, 
адлия, Мақомо-
ти НДМ ва МК,  
Кумитаи давла-
тии сармоягузо-
рӣ ва идораи 
амволи давла-
тӣ, Кумитаи 
андоз ва Хада-
моти зиддиин-
ҳисорӣ 

Таъмини таълими 
мунтазами корма-
ндони Агентии 
хариди давлатии 
мол, кор ва 
хизматрасонӣ, на-
мояндагони 
ашхоси  харидор, 
бахши хусусӣ ва 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ оид ба 
масъалаи қонун-
гузории амалку-
нанда дар соҳаи 
хариди давлатӣ ва  
риояи меъёрҳои 
одоб. 

Хароҷо-
ти илова-
гиро 
талаб 
намеку-
над  
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Таҳия ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намудани 
лоиҳаи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ворид намудани тағйиру иловаҳо 
ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 02.10.2010, №500 
«Дар бораи тасдиқи қоидаҳо оид 
ба кушодани дархостҳои тендерӣ 
барои хариди мол, кор ва 
хизматрасонӣ тибқи лоиҳаҳои 
давлатии сармоягузорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

Такмили 
тартиби 
баргузории 
тендерҳо ва 
пешгирии 
коррупсия 
дар хариди 
давлатӣ 
мавриди 
амалишави
и лоиҳаҳои 
сармоягузо
рӣ 

Сол
и 
2014 

Кумитаи 
давлатии 
сармоягузорӣ ва 
идораи амволи 
давлатӣ, вазорат-
ҳои рушди иқтисод 
ва савдо, молия, 
адлия, Агентии ха-
риди давлатии мол, 
кор ва хизматрасо-
нӣ, Мақомоти НД 
М ва МК, Кумитаи 
андоз ва Хадамоти 
зиддиинҳисорӣ 

Мутобиқати 
тарти-би хариди 
давлатӣ мавриди 
баргузо-рии 
тендерҳо во-баста 
ба лоиҳаҳои 
сармоягузориҳо ба 
талаботи Тавсияи 
нави 3.5 (19-и 
асосӣ)-и СҲИР 

Хароҷо
ти ило-
вагиро 
талаб 
намеку-
над 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалӣ 

7
0

. 
 

3
 

Таҳлили қонунгузорӣ оид ба 
соҳаи хариди давлатӣ, тақвияти 
низоми хариди электронии 
давлатии мол, кор ва 
хизматрасонӣ, мутамарказони-
дани ҷараёни мазкур 
 

Баланд 
бардоштани 
шаффофият дар 
ҷараёни хариди 
давлатии мол, 
кор ва 
хизматрасонӣ, 
истифодаи 
самарабахши 
маблағҳои 
буҷетӣ, таъмини 
иштироки 
баробари 
субъектҳо дар 
тендер ва 
музояда 

Солҳои  
-2014, 
2016, 
2018, 
2020 

Агентии 
хариди 
давлатии 
мол, кор ва 
хизматра-
сонӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Кумитаи 
давлатии 
сармоя-
гузорӣ ва 
идо-раи 
амволи 
давлатӣ 

Ҷорӣ шудани 
механизми 
мониторинги 
давлатӣ ва 
шаффофияти 
усулҳои хариди 
давлатӣ 

Восита-
ҳои 
идора-
вӣ  

Дар 
доираи 
грантҳо, 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалию 
минтақавӣ 
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Мукаммал намудани ҳифзи 
ҳуқуқии рақобати озод, баррасии 
зарурати ташкил ва пешбурди 
махзани маълумотҳои 
субъектҳои хоҷагидори қаблан 
амалҳои коррупсионӣ 
содирнамуда 
 
 
 
 
 
 

Ҷонибдорӣ ва 
таъмини 
меъёрҳои 
маҳдудсозандаи 
мақбул ҷиҳати 
иштироки 
баробари 
субъектҳо дар 
тендеру 
музоядаҳо 

Соли 
2014-
2020 

Агентии 
хариди 
давла-тии 
мол, кор ва 
хизматра-
сонӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Кумитаи 
дав-латии 
сармоя-
гузорӣ ва 
идораи 
амволи 
давлатӣ 

Ҷорӣ шудани 
механизми 
мониторинги 
давлатӣ дар соҳаи 
мазкур 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 
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Баланд бардоштани сифати 
низоми интишори иттилоот оид 
ба тендерҳо барои хариди 
давлатӣ, дар веб-сайти Агентии 
хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонӣ.  
Нашри иттилооти муфассал оид 
ба харид ва фаъолияти 
комиссияҳои тендерӣ. 
 

Таъмини 
шаффофияти 
хариди 
давлатии мол, 
кор ва 
хизматрасонӣ 

Доимӣ Агентии 
хариди 
давла-тии 
мол, кор ва 
хизматра-
сонӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Кумитаи 
дав-латии 
сармоя-
гузорӣ ва 
идо-раи 
амволи 
давлатӣ 

Ҷорӣ шудани 
механизми 
мониторинги 
давлатӣ дар соҳаи 
мазкур 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаи 
сомонааи 
Ассотсиатс
ияи 
соҳибкоро
н ва 
истеҳсолку
нандагон 
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4
 

Ташкили курсҳои махсуси 
такмили ихтисоси кормандони 
Агентии хариди давлатии мол, 
кор ва хизматрасонӣ, 
намояндагони ашхоси  харидор, 
бахши хусусӣ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ҷиҳати амалӣ кардани  
омўзиши  талаботи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
хариди давлатӣ ва риояи 
меъёрҳои одоб дар ин соҳа 

Таъмини 
таълими 
мунтазами 
кормандони 
Агентии хариди 
давлатии мол, 
кор ва 
хизматрасонӣ, 
намояндагони 
ашхоси  
харидор, бахши 
хусусӣ ва 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ оид ба 
масъалаи 
қонунгузории 
амалкунанда 
дар соҳаи 
хариди давлатӣ 
ва  риояи 
меъёрҳои одоб. 

Соли 
2013 

Агент
ии хариди 
давлатии 
мол, кор ва 
хизматрасо
нӣ, Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
Донишкада
и такмили 
ихтисоси 
Вазорати 
адлия  
 

Рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Восита-
ҳои 
идора-
вӣ  

Дар 
доираи 
грантҳо, 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалию 
минтақавӣ 

Такмили низоми назорати давлатии молиявӣ, пешгирии коррупсия дар соҳаи молия ва аудит 
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7
4
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1
 

Нашри ҳисобот оид ба иҷрои 
буҷетҳои тамоми сатҳҳо ва 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ҷорӣ 
намудани шакли ғайринақдии 
ҳисоббаробаркуниҳои пардохтҳо 
тавассути терминалҳои 
электронии пардохти 
хизматрасониҳо  

Таъмини 
шаффофияти 
хароҷоти 
маблағҳои 
буҷетӣ ва амалӣ 
намудани 
лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ 

Доимӣ Вазорати 
молия, 
мақомоти 
иҷроияи 
ҳокимияти 
давлатӣ, 
НДМ ва 
МК 

Рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Восита-
ҳои 
идора-
вӣ 

Дар 
доираи 
грантҳо, 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалию 
минтақавӣ 

7
5

. 
 

2
 

Таъмини фаъолияти мақоми 
аудити беруна мутобиқ ба 
стандартҳои байналмилалӣ, 
ҷиҳати назоратбарӣ ва 
истифодаи самараноки 
маблағҳои буҷетӣ ва амволи 
давлатӣ 
 

Мутобиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ 

Соли 
2014 

Вазорати 
молия, 
Палатаи 
ҳисоб,  
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Восита-
ҳои 
идора-
вӣ 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ 

7
6

. 
 

4
 

Мукаммалгардонии механизми 
идоракунии молияи давлат бо 
роҳи ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар  самтҳои идоракунии молияи 
давлат, назоратбарии давлатии 
молиявӣ ва аудити дохилӣ, 
муҳосибот, буҷети давлатӣ, 
хароҷоти мақсадноки маблағҳои 
буҷетӣ ва танзимкунандаи 
амволи давлатӣ 

Мутобиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ 

Соли 
2014 

Вазоратҳои 
молия, 
адлия, 
Палатаи 
ҳисоб, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Хароҷо
ти 
иловаги
ро 
талаб 
намеку
над 
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Манзур намудани пешниҳодҳо 
ҷиҳати такмили фаъолияти 
аудити дохилии вазоратҳои 
молия, маориф тандурустӣ, 
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
кишоварзӣ, нақлиёт,  энергетика 
ва саноат, Кумитаи андоз, 
Хадамоти гумрук, баланд 
бардоштаи савияи дониши 
мутахассисони пешбарандаи 
ҳисоботи молиявию хоҷагидорӣ 
дар доираи стандартҳои  байнал-
милалии молиявӣ, дар самти 
қабул ва ҷобаҷогузории онҳо 

Такмил додани 
маводи таҳлилӣ 
ва тавсияҳо, ки 
ба Президент 
ҷиҳати барта-
раф намудани 
сабабу омилҳои 
мавҷудаи ба 
рушди корруп-
сия ва тасарруф 
дар соҳаи 
идоракунии мо-
лияи давлатӣ 
мусоидаткунан-
да, пешниҳод 
карда мешаванд 

Соли 
2013 
 
 
 
 
 
 

Вазорати 
молия, 
вазоратҳои 
маориф, 
тандуристӣ, 
меҳнат ва 
ҳифзи 
иҷтимоӣ, 
кишоварзӣ 
ва нақлиёт, 
энергетика 
ва саноат 
Кумитаи 
андоз, 
Хадамоти 
гумрук 

Рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Хароҷо
ти 
иловаги
ро 
талаб 
намеку
над 
 

 
7

8
. 

 

7
 

Ташкили курсҳо, семинарҳо 
барои кормандони мақомоти 
давлатии дахлдор оид ба 
масъалаҳои аудити беруна ва 
дохилӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ 
ва ҳисоботи молиявӣ 

Баланд 
бардоштани 
савияи 
донишҳои касбӣ  

Доимӣ Раёсати 
хизмати 
давлатӣ, 
Вазорати 
молия, 
Палатаи 
ҳисоб, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Омўзиши таҷрибаи 
пешқадами 
байналмилалӣ, 
рейтингҳои 
байналмилалӣ 1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 
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8
 Ҷорӣ намудани тадбирҳои ҳуқуқӣ 

ва молиявию иқтисодии 
ҳавасмандгардонӣ барои 
андозсупорандагони бовиҷдон 
 
 

Пардохти 
саривақтӣ ва 
самаранокии 
андозҳо 

Доимӣ Вазорати 
молия, 
Кумитаи 
андоз, Ха-
дамоти 
гумрук  

Ҳавасмандгардонии 
андозсупорандагон 
ва ғанӣ 
гардонидани 
буҷети давлатӣ    

Восита-
ҳои 
идора-
вӣ 

 

Пешгирии коррупсия дар соҳаи маориф ва тандурустӣ 

8
0

. 
 

3
 

Дар дарсҳои кураторӣ оид ба 
ҳолатҳои пешгирии коррупсия 
сўҳбат ва баҳсу мунозираҳо 
ташкил кардан ва таҳияи 
барномаи омўзишӣ ва 
дастурамалу маводи ташвиқотӣ 
барои падару модарон ва 
мактаббачагон оид ба 
масъалаҳои зиддикоррупсионӣ; 
 

Баланд 
бардоштани 
маърифати 
ҳуқуқии 
зиддикоррупсио
нӣ, тақвият до-
дан ба таҳсило-
ти миёнаи мах-
сус мувофиқи 
талаботи 
бозори меҳнат  

Доимӣ Вазорати 
маориф, 
Хадамоти 
муҳоҷират, 
вазорату 
идораҳо 

Фароҳам овардани 
фа-зои тоқатно-
пазирӣ ба 
коррупсия, ҷорӣ 
шудани маълумоти 
миёнаи кас-бии 
ҳатмӣ мавриди ис-
лоҳоти мак-таби 
миёна   

Восита-
ҳои 
идоравӣ 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 
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4
 

Бастани шартномаҳои ҳамкории 
илмию амалӣ ва истеҳсолӣ аз 
ҷониби вазорату идораҳо, 
ташкилотҳо, муассисаҳо ва 
корхонаҳо бо муассисаҳои 
таълимӣ 
 
 
 
 
 

Мутобиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ, 
пайвастани 
илму таҳси-лот 
бо амалия ва 
истеҳсолот, 
ҳамкорӣ ва 
кумаки мута-
қобила байни 
воҳиди давлат 
ва му-ассисаҳои 
таълимӣ 

Ҳар сол Вазорати 
маориф, 
вазорату 
идораҳо 

Омодагии кадрҳои 
баландих-тисоси 
барои кор дар 
шароити кунунӣ аз 
ҷиҳати амалӣ 
тайёршуда ва 
хариди дипломи 
муассисаҳои олӣ  1 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
байналмил
алӣ ва 
ташкилотҳ
о  

8
2

. 
 

5
 

Таҳия ва тасдиқи методологияи 
ҳамоҳангсозии буҷети 
мақсадноки суғуртакунонии 
тиббӣ бо буҷети давлатӣ, 
Барномаи суғуртакунонии 
хизматрасонии тиббӣ, 
стандартҳои марказонидашуда 
муқарраргаштаи ташхисӣ ва 
нигоҳбинии беморон, такмили 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи суғуртаи тиббӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҷиҳати 
рушди танзими барномавӣ ва 
нақшавӣ. 
 

Пешгирии 
коррупсия дар 
соҳаи 
тандурустӣ дар 
муқоиса бо 
таҷрибаи 
муваффақи 
хориҷӣ мавриди 
таҳлили 
зиддикоррупсио
нӣ  

Соли 
2013-
2016 

Вазоратҳои 
тандурустӣ, 
молия 
 

Мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ ва 
мониторинги 
ҳолати коррупсия 
дар соҳаи 
тандурустӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 
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Такмил додани “Тартиби 
хизматрасонии тиббию сани-
тарӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар муассисаҳои 
системаи давлатии тандурустӣ”, 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 2 декабри соли 
2008, №600 тасдиқ шудааст   
 

Пешгирии 
коррупсия дар 
соҳаи 
тандурустӣ дар 
муқоиса бо 
дарназардошти 
таҷрибаи 
кишварҳои 
хориҷӣ  

Соли 
2013-
2016 

Вазорати 
тандурустӣ, 
Хадамоти 
зиддиинҳис
орӣ 

Пешбинӣ шудани 
муқаррарот ҷиҳати 
иттилоотонии 
ҳатмии беморон 
дар бораи пардохти 
хизматрасониҳои 
тиббӣ ва 
нархномаҳо дар 
бораи арзиши 
чунин хизматҳо 

Хароҷо
ти 
иловаги
ро 
талаб 
намеку
над 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 

8
4

. 
 

7
 

Мутобиқ намудани санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии 
танзимкунандаи муносибатҳои 
соҳаи тандурустӣ ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи ҳимояи ҳуқуқҳои 
истеъмолкунандагон”  

Ҳифзи 
генофонди 
миллат ва 
консепсияи 
амнияти 
озуқаворӣ 

Соли 
2015 

Вазорати 
тандурустӣ 

Мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ ва 
мониторинги 
ҳолати коррупсия 
дар соҳаи 
тандурустӣ 

Хароҷо
ти 
иловаги
ро 
талаб 
намеку
над 
 

 

8
5

. 
 

8
 

Таҳлили фаъолияти муассисаҳои 
фармасевтӣ бо мақсади 
беҳтарсозии дастрасии 
иқтисодии маводи доруворӣ ва 
молҳои тиббӣ мувофиқ ба 
стандарҳои байналмилалӣ  
 

Манъи 
тестикунонии 
такрории 
маводҳои 
дорувории 
воридотӣ 

Соли 
2013-
2015 

Вазорати 
тандурустӣ, 
Тоҷикстанд
арт 

Мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ ва 
мониторинги 
ҳолати коррупсия 
дар соҳаи 
тандурустӣ 

Хароҷо
ти 
иловаги
ро 
талаб 
намеку
над 
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Таҳияи “Феҳристи давлатии 
маводи доруворӣ ва молҳои 
тиббӣ” 

Таҳияи методо-
логияи ҷуброни 
хароҷоти 
хизматрасонии 
тиббӣ 

Соли 
2013-
2015 

Вазорати 
тандурустӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК 

Мувофиқат ба 
стандартҳои 
байналмилалӣ ва 
мониторинги 
ҳолати коррупсия 
дар соҳаи 
тандурустӣ 

Восита-
ҳои 
идоравӣ 
 

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 

Ҳамкории ҳуқуқии байналмилалӣ 
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Таҳияи пешниҳоди зарурӣ ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба такмил додани 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, шартномаҳо ва 
созишномаҳои байналмилалӣ 

Муқаррар 
намудани 
меъёрҳои 
баргардонидани 
дороиҳои бо 
роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва 
кам намудани 
мўҳлати иҷрои 
дархостҳои бай-
налмилалии 
мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ 

Соли 
2014 

Вазорати 
корҳои хо-
риҷӣ, Де-
партаменти 
мониторин-
ги молиявӣ, 
Мақомоти 
НДМ ва 
МК, Проку-
ратураи ге-
нералӣ, 
вазоратҳои 
адлия, кор-
ҳои дохилӣ, 
АНМН, 
ММҚ, КД-
АМ, Куми-
таи  андоз 
ва Хадамо-
ти гумрук 

Татбиқшавии 
тадбирҳои 
мушаххас 
ҷиҳати таъ-мин 
наму-дани 
ёрии ҳуқуқии 
му-тақобилаи 
байналмила-лӣ 
1 

Восита-
ҳои идора-
вӣ 

Дар 
доираи 
грантҳо ва 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалӣ 

8
8

. 
 

3
 

Тақвияти ҳамкориҳои 
байналмилалӣ дар самти 
пешгирии коррупсия ва ба роҳ 
мондани таҷрибаомўзии 
мутақобила 

Такмили 
ихтисоси 
кормандон 

Доимӣ Вазорати 
корҳои 
хориҷӣ, 
вазорату 
идораҳо 

Мониторинги 
иҷрои барно-
маҳои рушди 
сармоягузорӣ 
ва соҳибкорӣ 

Восита-
ҳои идора-
вӣ 

Дар 
доираи 
грантҳо ва 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалӣ 
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Аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
гузаронидани мониторинги 
иҷрои уҳдадориҳои 
байналмилалии бо Конвенсияи 
СММ зидди коррупсия, 
тавсияҳои СҲИР ва дигар 
иқдомҳои минтақавӣ 
пешбинишуда ва оид ба 
натиҷаҳои он додани иттилоъ ба 
ҷомеаи байналмилалӣ 

Иҷрои 
уҳдадориҳои 
байналмила-лии 
Тоҷикистон дар 
соҳаи муқови-
мат ба 
коррупсия, 
бастани 
созишно-маҳо 
бо мақомоти 
зиддикоррупсио
-нии давлатҳои 
му-тараққӣ дар 
асоси 
муқаррароти м. 
62 Конвенсияи 
СММ зидди 
коррупсия  

Давра 
ба 
давра 

Мақомоти 
НДМ ва 
МК, 
Прокуратур
аи генералӣ, 
Вазорати 
корҳои 
хориҷӣ 
 

Тақвияти 
эътибори 
Тоҷи-кистон 
дар 
рейтингҳои 
байналмилалӣ 
1  

Дар 
доираи 
буҷети 
идоравӣ 
ва лоиҳаву 
грантҳо  

Дар дои-
раи лоиҳа-
ҳои соз-
монҳои 
байнал-
милалӣ ва 
ташки-
лотҳои 
ҷамъиятӣ 

Мониторинги амалишавии Стратегия 
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Мониторинги иҷрои Стратегия 
ва баррасии натиҷаҳои он дар 
гурўҳи кории байниидоравӣ ва 
пешниҳод намудани ҳисобот ба 
Шўрои миллии муқовимат ба 
коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқ 
гардонидани қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
меъёрҳои Конвенсияи Созмони 
Милали Муттаҳид зидди 
коррупсия ва тавсияҳои 
Ташкилоти Гурўҳи татбиқи 
чораҳои молиявии муқовимат ба 
шустани пул (ФАТФ) 

Самаранокии 
иҷрои Страте-
гия ва ба ҷомеаи 
шаҳрвандӣ 
расонидани 
натиҷаҳо 

Ҳар сол 
як 
мароти
ба 

Мақомоти 
АНДМ ва 
МК, 
ташкилотҳо
и ҷамъиятӣ, 
ТҶҶ 
«Маркази 
тарғиб ва 
ташаккули 
маърифати 
зиддикорру
псионӣ» 

Рейтингҳои 
ҷамъиятӣ 

Воситаҳои 
идоравӣ, 
грантҳо 

Дар 
доираи 
лоиҳаҳои 
созмонҳои 
байналми-
лалӣ ва 
ташкилотҳ
ои 
ҷамъиятӣ 

 
 

 
 
                                           
1 Эзоҳ: барои ин бандҳо маҳаки умумии нишондиҳандаи амалишавии чорабинии онҳо рейтинги Тоҷикистон дар натиҷаи 
гузаронидани давраи сеюми мониторинги қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ аз ҷониби гурўҳи экспертии СҲИР, инчунин 
гурўҳи экспертии иборат аз намояндагони Котиботи Идораи СММ оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ва экспертҳои ҳукуматии 
ду кишвари минтақаи (низоми ҳуқуқии) дигари ҷаҳон аз охири соли 2013 сар карда доир мегарданд, инчунин рейтингҳои дигари 
умумиҷаҳонӣ ва минтақавии Бонки ҷаҳонӣ, Трансперенси интермиллӣ ва созмонҳои дигари байналмилалӣ ва минтақаҳои ИДМ ва 
Осиё, низ тадқиқотҳои сотсиологии байналмилалӣ ва ватанӣ мебошад. 
Ҳамзамон натиҷаҳои маъмул, индикаторҳо, масъулин ва умуман тафсири муқаррароти чорабиниҳои дахлдор ва мақсаду моҳияти 
онҳо мутобиқи Нақша оид ба таъмини иҷрои тавсияҳои Созмони  ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР) барои Тоҷикистон дар доираи 
Шабакаи мубориза бо коррупсия барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, ки бо қарори Шўрои миллии муқовимат ба 
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2012  №2 тасдиқ карда шудааст, дар назар аст 


