
Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2013 – 2020 

Бо Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон аз 30.08  соли 2013 № 1504 

тасдиқ карда шудааст.  

Муқаддима 

1. Муқовимат ба коррупсия - мафцуми ин ҷаражн асосан аз унсурцои 

мубориза бар зидди коррупсия ва пешгирии коррупсия иборат буда, қисми 

таркибии сижсати дохилк ва хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон мацсуб жфта, тация ва 

амалишавии он аз иродаи олии сижсии роцбарияти давлат оғоз гардида, 

самаранокии муқовимат ба он аз иштироки фаъоли тамоми шохацои цокимияти 

давлатк ва ҷомеаи шацрвандк дар раванди амалигардии он вобастагии зич дорад. 

        2. Асосан мафцуми муқовимат ба коррупсия фаъолияти тамоми мақомоти 

цокимияти давлатк ҷицати ошкор, пешгирк ва бартараф намудани сабабу 

шароитцои  ба коррупсия мусоидаткунанда, ошкор ва мубориза бо ҷиноятцои 

коррупсионк, инчунин кам намудани содиршавии чунин қонуншиканицо ва 

баратарафсозии оқибатцои онро дар бар мегирад. 

3. Коррупсия яке аз зуцуроти хавфноки ҷомеа буда, дар миқжси ҷацонк 

цамчун ҷинояти вазнин ва яке аз унсурцои тацдидкунанда ба амнияти миллии як 

қатор давлатцо ва халалдоркунандаи рушду суботи иҷтимоию иқтисодии онцо 

эътироф гаштааст. 

4. Рфзмарра ва мубрам будани масъалаи баррасишавандаро ба инобат 

гирифта, Ҷумцурии Тоҷикистон иштирокчии фаъоли раванди ҷацонии 

муқовимат ба коррупсия гардид ва дар сатци миллию байналмилалк чорацои 

дахлдори ташкилию цуқуқиро андешид. 

5. Дар сатци байналмилалк яке аз цуҷҷатцои асоск ва муцими цуқуқк ин аз 

ҷониби Ҷумцурии Тоҷикистон  25 сентябри соли 2006 ба имзо расонидани 

Конвенсияи Созмони Милали Муттацид бар зидди коррупсия ба шумор меравад. 

6. Бо мақсади ташкили мубориза бар зидди коррупсия ва андешидани 

чорацои зарурк дар сатци миллк маҷмфи санадцои меъжрии цуқуқк қабул 

гардида, доктринаи миллии цуқуқк дар ин соца ташаккул дода шуд. 

7. Бо тасвиб расидани Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон аз 21 

июли соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирцои иловагии пурзур намудани 

мубориза бар зидди ҷинояткорк дар соцаи иқтисод ва коррупсия (ришватхурк)», 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 10 

декабри соли 1999 қабул гардид ва баъдан 25 июли соли 2005 Қонуни мазкур бо 

дарназардошти уцдадорицои байналмилалк дар тацрири нав қабул карда шуд. 



8. Инчунин бо мақсади иҷрои фцдадорицои байналмилалк ва ислоцоти 

идораи давлатк, ташаккули низоми шаффофи фаъолияти мақомоти идоракунк, 

сарфа ва истифодаи самараноки маблағцои буҷетк ва таъмини рушди устувори 

иқтисодк, иҷтимок ва фарцангии Ҷумцурии Тоҷикистон  бо Фармони Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз 10 январи соли 2007 №143 Агентии назорати давлатии 

молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд - Агентк)  

таъсис дода шуд. 

9. Ҷицати ба танзим даровардани фаъолияти Агентк ва мансубияти 

ҷиноятцои дорои хусусияти коррупсионидошта 20 марти соли 2008 Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявк ва 

мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон» ва бо қарори Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2007 №414 “Дастурамали бацисобгирии 

омории ҷиноятцои хусусияти коррупсионидошта ва фецристи чунин  ҷиноятцо” 

қабул гардида, ба як қатор санадцои қонунгузории соцавк бо мақсади мутобиқ 

гардонидани онцо ба санадцои меъжрии цуқуқии соцаи мубориза бар зидди 

коррупсия тағйиру иловацои дахлдор ворид карда шуданд. 

10. Бо мақсади андешидани чорацои маҷмфии ташкилк, иҷтимоию 

иқтисодк, цамоцангсозии фаъолияти мақомоти давлатк ва иштироки ҷомеаи 

шацрвандк дар раванди мубориза бар зидди коррупсия бо қарори Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2008, №34 Стратегияи мубориза бо 

коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2008-2012 тасдиқ гардид. 

11. Стратегияи мазкур цамчун цуҷҷати муцими давлатк бацри тақвияти 

мубориза ва пешгирии ҷиноятцои коррупсионк заминаи мустацкам гузошта, дар 

доираи он аксари масъалацо дар самти мубориза бо коррупсия бо дарназардошти 

 тадқиқотцои сотсиологк, таҷрибаи  мақомоти цифзи цуқуқи кишварцои дигар ва 

тацлили омории вазъи коррупсия тайи давраи сипаригашта дар ҷумцурк цалли 

худро жфтанд. 

12. Дар доираи Стратегияи зикргардида масъалацои самарабахшии 

мубориза бо коррупсия ва оғози саривақтк ва гузаронидани тацқиқу тафтишоти 

парвандацои ҷиноятцои коррупсионк, мансубияти цуқуқвайронкуницои 

маъмурии хусусияти коррупсионидошта, механизми муносиби идоракунк ва 

таъмини шаффофият дар фаъолияти мақомоти давлатк, бацисобгирии муцосибк 

ва цисоботдиции молиявк, ба таври электронк ва ба воситаи бонк ҷорк намудани 

пардохти хизматрасоницои муассисацои давлатк ва дигар тадбирцои дар 

Стратегия пешбинигардида дар кодексцои мурофиавии ҷиноятк, 

цуқуқвайронкунии маъмурк ва андоз танзими худро жфтаанд. 

13. Ғайр аз ин қабули Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007 

№233 «Дар бораи хизмати давлатк», аз 20 марти соли 2008 №374 «Дар бораи 

Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии 



Тоҷикистон», аз 21 июли соли 2010 №631 «Дар бораи аудити дохилк дар бахши 

давлатк», аз 21 июли соли 2010 №626 «Дар бораи идоракунии молиявк ва 

назорати дохилк дар бахши давлатк», аз 29 декабри соли 2010 №644 «Дар бораи 

цимояи давлатии иштирокчижни мурофиаи судии ҷиноятк», аз 25 марти соли 

2011 №86 «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои 

бо роци ҷиноят ба даст оварда ва маблағгузории терроризм», аз 25 марти соли 

2011 №702 «Дар бораи бацисобгирии муцосибк ва цисоботи молиявк», аз 25 марти 

соли 2011 №687 «Дар бораи фаъолияти оперативк–ҷустуҷук», аз 28 июни соли 

2011 №723 «Дар бораи молияи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон»,  аз  28 июни 

соли 2011 №749 «Дар бораи Палати цисоби Ҷумцурии Тоҷикистон», аз 28 июни 

соли 2011 №720 «Дар бораи тартиб ва шароити дар цабс нигоц доштани 

гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда», аз 28 июни соли 2011 №721 «Дар 

бораи амният», аз 2 августи соли 2011 №751 «Дар бораи низоми иҷозатдицк», аз 16 

апрели соли 2012 №828 «Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон», аз 10 майи соли 2012 №46 «Дар бораи цимоя ва дастгирии 

давлатии социбкорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон», аз 1 августи соли 2012 №895 

«Дар бораи тайжр намудани мутахассисон бо дарназардошти талаботи бозори 

мецнат» низ аз талаботцои Стратегияи мазкур бармеоянд. 

14. Цамзамон қабули Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон аз 30 

апрели соли 2010 №864 «Дар бораи  тадбирцои  иловагии тақвияти муқовимат ба 

коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон» ва Қарори Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010 №431 «Дар бораи тасдиқи Нақшаи 

чорабиницо оид ба таъмини иҷрои Тадбирцои иловагии тақвияти муқовимат ба 

коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2010 – 2012» цамчун цуҷҷати 

кфтоцмуддати давлатк дар радифи Стратегия цамчун идомаи мантиқии 

муқаррароти асосии он, ҷицати мукаммалгардонии сижсати зиддикоррупсионк 

такони ҷиддк бахшид. 

15. Бо мақсади  ташкил  ва  амалк  намудани  чорацои маҷмфии  пешгирк  

ва муқовимат  ба  коррупсия  дар  Ҷумцурии Тоҷикистон,  бартараф намудани 

сабабу шароитцои ба коррупсия мусоидаткунанда ва ҷалби васеи  иштироки 

ҷомеаи шацрвандк дар мубориза бо коррупсия бо Фармони Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2010 Шфрои миллии муқовимат ба 

коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун мақоми умумимиллии машваратк, 

мутобиқсозандаи фаъолияти мақомоти давлатк ва ҷалби ҷомеаи шацрвандк 

ҷицати амалигардонии чорацои пешгирк ва муқовимат бо коррупсия таъсис дода 

шуд. 

16. Мутобиқи банди 63 Консепсияи пешгуии инкишофи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумцурии 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 царакати 



муттасил дар соцаи муқовимати  маҷмфк  бар зидди коррупсия Стратегияи 

муқовимат ба коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013 – 2020 

тация гардид. 

17. Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои 

солцои 2013 – 2020  цамчун санади барномавии дурнамои мижнамуцлати сижсати 

Ҷумцурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия, бацри паст кардани 

шиддат ва сатци коррупсия дар кишвар равона гардида, дар цамкории мижни 

мақомоти давлатк ва ҷомеаи шацрвандк мутобиқ ба стандартцои байналмилалк 

ва цамкорк бо созмонцои бонуфузи ҷацонк ва минтақавк амалк карда мешавад. 

18. Мақсаду мароми Стратегияи мазкур ҷицати паст кардани сатци 

коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон, мунтазам бартараф намудани монеацо, 

фароцам овардани шароит барои рушди иқтисодижт, инкишофи арзишцои 

демократк, баланд бардоштани некуацволии мардум равона карда шудааст. 

 19. Дар ҷаражни татбиқи талаботцои Стратегия  цадафцои зерин амалк 

мегарданд: 

-  мусоидати бевосита дар амалк намудани Стратегияи миллии Рушд; 

- татбиқи давра ба давраи мукаммалгардонии сижсати зиддикоррупсионк; 

 - таъмини рушди соцацои иқтисодию иҷтимок ва суботи сижск; 

- ташкил ва таъмини идоракунии муносиб дар мақомоти давлатк ва 

соцацои гуногуни цажти ҷамъиятк; 

- ташкил ва амалигардонии идоракунии электронк дар цама соцацои цажти 

иқтисодию иҷтимок дар доираи Консепсияи ташаккули цукумати электронк дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон; 

- устувор намудани боварии мардум ба давлат, иштироки васеи ҷомеа дар 

идоракунии давлатк цамчун ҷонибдории ислоцоти давлатк; 

- баланд бардоштани эътимоднокии 

шацрвандон ба фаъолияти сохторцои давлатк. 

20. Барои расидан ба цадафцои Стратегия пайгирона вазифацои зерин бояд 

амалк гарданд: 

- мукаммалгардонии заминаи цуқуқк ва институтсионалк оид ба пешгирк, 

ошкор ва садди роц шудани цуқуқвайронкуницои коррупсионк, мукаммал 

гардонидани шаклцо, усулцо, воситацои муқовимат ба коррупсия; 



- ташкили иҷрои санадцои меъжрии цуқуқк ва қарорцои идоракунанда дар 

соцаи муқовимат ба коррупсия, фароцам овардани шароит бо мақсади 

мушкилгардонидани рафтори коррупсионк ва пастшавии сатци коррупсияро 

таъминкунанда; 

- вусъатдицк ва фаъолгардонии цамкории байналмилалии Тоҷикистон дар 

соцаи муқовимат ба коррупсия; 

- цамкорк бо сохторцои ҷомеаи шацрвандк; 

- таъмини иҷрои меъжрцои рафтори зиддикоррупсионк аз тарафи ацли 

ҷомеа, аз ҷумла дар мавридцои зарурк татбиқ намудани чорацои маҷбурсозк 

мувофиқи қонунгузории амалкунанда; 

- муомилоти молиявк, ацдцои тиҷоратк, сармоягузорицо ва корцои оммавк 

бояд танзим ва идоракунанда бошанд, яъне зери назорати қатъии давлатию 

ҷамъиятк ва шаффоф бошанд, расмижти танзимкунандаи онцо содда 

гардонидашуда, фароцам овардани шароити мусоид ва имтижзнок барои ба 

Тоҷикистон ворид шудани сармояву амалижтцои молиявк, дороицо ва 

таҷцизотцои муосир. 

21. Принсипцои асосии ҷорк намудани Стратегия инцо мебошанд: 

- волоияти қонун, баробарии цама дар назди қонун, дебюрократизатсия; 

- таъмини цифзи цуқуқу озодицои конститутсионк ва манфиатцои қонунии 

инсон ва шацрванд, инчунин манфиатцои давлат аз ифшои коррупсия; 

- поктинатк, шаффофият ва цисоботдицк – Стратегия ба манфиат ва 

фоидаи умумии цамаи шацрвандон, муассисацо ва ташкилотцо ҷорк карда шавад 

ва амалисозии он бояд дар цамаи марцилацо шаффоф ва цисоботдицанда бошад; 

- коррупсия цамчун яке аз тацдидцо ба амнияти Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

монеа ба рушди нумфи иқтисодижти давлат эътироф карда шавад; 

- озодии сухан; 

- цамкории (шарикии) давлат ва бахши хусуск ва «баровардани тиҷорат аз 

иқтисодижти махуф», бо ҷомеаи шацрвандк, аз ҷумла ташкилотцои 

ғайрицукуматк ва иттицодияцои ҷамъиятк; 

- муттасилият ва воқеъият – паст кардани коррупсия шиддати коррупсия 

танцо тавассути тадбирцои муттасил ва мунтазам ва бо дарназардошти вазъияти 

воқек амалк карда шавад ва барои ноил шудан ба натиҷацои назаррас асос гардад; 



- амалцое, ки бар зидди коррупсия равона гардидаанд, танцо бо шарти 

муқаррар намудани афзалиятцои воқеък ва мфцлатцои иҷрои онцо самаранок 

мегарданд; 

- натиҷацои маъмул ва мацаки бацогузории цолати иҷрои муваффақи 

бандцои мушаххаси Нақшаи чорабиницои Стратегия бояд нишондицандацои 

натиҷацои амалишавии Стратегия цамчун механизми воқек гарданд;  

- пайдарцамк ва цамоцангсозии кфшишцо – аз принсипцои дар боло 

овардашуда ва мавҷудияти мониторинги мунтазами вазъияти ҷорк бармеоянд; 

- соддагардонидани тартиби мурофиавии тафтишоти коррупсия ва 

муқаррар намудани ҷазои ҷаримавк ба миқдори мутаносиб ба цаҷми ғараз 

(дорошавии ғайриқонунк) ж зарари молиявк ва мусодираи амвол цамчун намуди 

асосии ҷазои ҷиноятк; 

- цамкорк бо ҷомеаи шацрвандк ва созмонцои байналмилалк – мавриди 

ҷорк намудани Стратегия фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк бояд 

шаффоф, амиқ ва ба дараҷаи ницок самаранок бо ҷомеаи шацрвандк ва 

созмонцои байналмилалк бошад. 

22. Маҷмфи чорабиницои дар Стратегия пешбинишуда ба принсип ва 

меъжрцои қонунгузории дохилк,  цуқуқи байналмилалк,  тацлили вазъи  ҷиноятк  

ва пешгфии рушди он, натиҷаи тадқиқотцои илмии амалияи муқовимат ба 

коррупсия,  аз он  ҷумла,  таҷрибаи  амалцои муштарак,  пешницоди 

коршиносони  байналмилалк,  намояндагони  мақомоти давлатк  ва ҷомеаи 

шацрвандк асос межбад. 

23. Муцлатцои амалк намудани Стратегия ва нақшаи чорабиницои он барои 

солцои 2013-2020 пешбинк шудааст. 

24. Манбаъцои маблағгузории тадбирцои Стратегия ва чорабиницои 

мушаххаси иҷрои онцо аз маблағцои буҷети ҷумцуриявк ва мацаллк, захирацои 

шарикон - созмонцои байналмилалк ва кишварцо-донорцо, инчунин ташкилотцои 

ҷомеаи шацрвандк ва бахши хусуск иборат мебошад. 

  

Боби 1. Самтцои асосии Стартегияи муқовимат ба коррупсия дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013-2020 

  

§ 1. Сижсати миллии зиддикоррупсионк 



  

25. Сижсати миллии зиддикоррупсионк дар самтцои зерин таъмин мегардад: 

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти марказк ва мацалии 

цокимияти давлатк, мақомоти худидоракунии шацрак ва децот, тавассути тация, 

мунтазам мукаммал ва амалк намудани барномацои идоравии 

зиддикоррупсионк дар самти фаъолияти онцо; 

- дар фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк ҷорк намудани 

технологияцои инноватсионк, ки айният ва шаффофиятро мавриди қабули 

санадцои меъжрии цуқуқк ва қарорцои идоравк, инчунин цамкории 

байниидоравии электронии мақомоти зикршуда бо шацрвандон ва ташкилотцо 

дар доираи низоми цукумати электронк, расонидани хизматрасонии давлатк; 

- имплементатсияи муқаррароти санадцои цуқуқии байналмилалии аз 

тарафи Тоҷикистон эътирофгардида ва уцдадорицои дигари байналмилалк, аз 

ҷумла дар доираи иштироки намояндагони ваколатдори Тоҷикистон дар 

иқдомцои минтақавии зиддикоррупсионк дар шакли тавсияцои мониторингк ва 

рейтингк дода шуда, бо роци цуқуқэҷодкунк ва гузаронидани экспертизаи 

зиддикоррупсионии санадцои меъжрии цуқуқк ва лоицацои санадцои меъжрии 

цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон; 

 - криминализатсияи талаботи цатмк ва иловагии Конвенсияи Созмони 

Миллали Муттацид зидди коррупсия бо пешбинк намудани пацлуцои асосии ин 

самт цамчун тадбирцои цуқуқэҷодкунанда дар Стратегия; 

-  тацияи механизми иҷрои талаботи меъжрцои Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” оид ба низоми 

пешгирии коррупсия ва такмили минбаъдаи ин низом дар Қонуни зикршуда; 

- такмили низоми назорати давлатии молиявк ва аудит оид ба хароҷоти 

мақсадноки маблағцои буҷетк; 

- тацлили соцавии хавфцои коррупсия дар мақомоту муассисацои давлатк; 

- такмили шароит, расмижт ва механизмцои хариди давлатк, аз ҷумла бо 

роци васеъ намудани амалияи гузаронидани музоядацо дар шакли электронк, 

инчунин такмили расмижти дахлдор; 

- баланд бардоштани ацамиятнокии мақомоти маъмурк ва дохилиидоравк 

оид ба риояи талабот нисбат ба рафтори хизматии хизматчижни давлатк ва 

батанзимдарории бархурди манфиатцо; 

- вусъат додани низоми маърифати цуқуқии ҷомеа; 



- такмили кори воцидцои хадамоти кадрцо ва аудити дохилии мақомоти 

цокимияти давлатк ва ҷорк намудани масъулият ва мацаки нишондицандацои 

натиҷаи фаъолияти хизматии онцо оид ба пешгирии коррупсия ва 

цуқуқвайронкуницои маъмурк; 

- тадқиқоти даврии маҷмфии цолати коррупсия ва самаранокии тадбирцо 

оид ба пешгирк ва мубориза бо коррупсия дар миқжси ҷумцуриявк ва минтақавк 

бо истифодаи усулцои махсуси тафтишот ва кумаки техникк; 

- таҷдиди назар кардани қонунгузории мурофиавии судии гражданк ва 

иқтисодк; 

-  баланд бардоштани самаранокии иҷрои қарорцои судк; 

- тацияи асосцои ташкилк ва цуқуқии мониторинги цуқуқтатбиқкунк бо 

мақсади таъмини қабули саривақтии қарорцо дар цолатцои бо санадцои меъжрии 

цуқуқк пешбинишуда; 

- такмили асосцои ташкилию методии экспертизаи зиддикоррупсионии 

санадцои меъжрии цуқуқк ва лоицацои санадцои меъжрии цуқуқк, муқаррар 

намудани натиҷацои мусбии баррасии хулосацои он дар таносуби дарсад ба 

сифати нишондицандаи натиҷаи фаъолияти мақомоти цуқуқэҷодкунанда; 

- татбиқи босамар ва мақсадноки мацдудиятцо, манъкуницо ва уцдадорицо, ки 

бо санадцои меъжрии цуқуқк бо мақсади пешгирии коррупсия муқаррар карда 

шудаанд доир ба шахсоне, ки мансабцои давлатиро ишғол менамоянд, аз ҷумла 

шахсони мансабдорони  цокимияти давлатк; 

- баланд бардоштани сифати омодагии касбии мутахассисон дар соцаи 

ташкили пешгирк ва мубориза бар зидди коррупсия; 

- такмили низоми бацисобгирии молиявк ва цисоботдицк мувофиқ ба 

талаботи стандартцои байналмилалк; 

- вусъат додани иштироки Тоҷикистон дар цамкории байналмилалии 

зиддикоррупсионии цуқуқк, аз ҷумла коркарди асосцои ташкилии ташаббусцои 

минтақавии зиддикоррупсионк, мубодилаи таҷриба бо давлатцои дигар дар 

ҷаражни таълими мутахассисон бо роци ташкили таҷрибаомузии онцо, тадқиқоти 

сабаб ва оқибатцои коррупсия цангоми тайжр кардани кадрцо, иштирок дар 

семинарцо, конференсияцо ва мизцои мудаввар; 

-  бартараф намудани цама гуна омилцои тавлидкунандаи коррупсия, ки ба 

фароцам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорицо монеагк 

мекунанд; 



-  омфзиши амалия ва ҷорк намудани таҷрибаи пешқадами хориҷк оид ба 

муқовимат ба коррупсия; 

- таъмини иштироки манфиатдори ницодцои ҷомеаи шацрвандк ва бахши 

хусуск дар ҷаражни муқовимат ба коррупсия. 

  

  

  

§ 2. Криминализатсияи коррупсия ва фаъолияти цифзи цуқуқ 

  

  

26. Криминализатсия аз нуқтаи назари илмк на танцо мустацкам намудани 

намудани аломатцои нави таркиби ҷиноят, цамчунин баланд бардоштани 

санксияцо дар доираи таркибцои мавҷудаи ҷиноят, истифодабарии мацдудиятцо 

дар институти озод намудан аз ҷавобгарии ҷиноятк ва ҷазо фацмида мешавад. 

27. Криминализатсия бояд дар ду ҷанба барраск карда шавад, цамчун ҷаражн 

ва натиҷа. Ҷаражни криминализатсия ин ошкор намудани шаклцои ба ҷамъият 

хавфнокии кирдорцои инсонк ва эътирофи имконпазирк ва мақсаднокии 

муборизаи ҷиноятк - цуқуқк бо он мебошад. Натиҷаи криминализатсия ин пайдо 

шудани меъжрцои нав дар қонунгузории ҷиноятк мебошад. 

28. Дар бахши криминализатсияи коррупсионк (муқаррар намудани 

ҷавобгарии ҷиноятк барои ҷиноятцои коррупсионк) тағйир додани муқаррароти 

дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади мувофиқ ж 

мутобиқ овардани меъжрцои қонунгузории ҷиноятк ба муқаррароти Конвенсия 

Созмони Миллали Муттацид зидди коррупсия мебошад. Чунончи фарқияти 

амиқи ҷавобгарии маъмурк ва ҷиноятк, аз ҷумла бо роци муқаррар намудани 

цадди аққали арзиши туцфа, ки баъди гирифтани он ҷавобгарии ҷиноятк пеш 

меояд, бояд муайян карда шавад. 

29. Мутобиқи талаботи стандартцои байналмилалк бояд муайянсозии баъзе 

ҷиноятцои дорои хусусияти коррупсионк гузаронида шавад (Конвенсияи 

Созмони Миллали Муттацид бар зидди коррупсия, Конвенсияи Шфрои Аврупо 

дар бораи ҷавобгарк барои коррупсия ва Конвенсияи Созмони Цамкории 

Иқтисодк ва Рушд (СЦИР) дар бораи мубориза ҷицати ба шахсони мансабдори 

давлатцои хориҷк додани пора (ришва) цангоми гузаронидани амалижти кории 

байналмилалк). 



30. Дар ин ҷаражн криминализатсия цамчун мукаммалгардонии 

қонунгузории ҷиноятк бо истифода аз дастовардцои таҷрибаи бомуваффақи 

таъқиботи ҷиноятии амалцои коррупсионк ва бо ин васила густариши огоцисозии 

ҷинояткорк, ки дар замони муосир аз коррупсия реша мегирад, дар асоси ҷорк 

намудани тарзу усулцои амалияи пешқадами хориҷк, ки дар стандартцои 

байналмилалии зиддикоррупсионк пешбинк гардиданд, хеле муцим аст. Ницоят, 

аз ин нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалк цамчун давлати цуқуқбунжд ва 

демократк вобастагии калон дорад. Қобили зикр аст, ки айни замон заминацои 

зарурк фароцам гардидаанд. 

31. Барои Тоҷикистон стандартцои байналмилалии зиддикоррупсионк пеш 

аз цама талаботи Конвенсияи Созмони Миллали Муттацид зидди коррупсия, 

тавсияцои Нақшаи амалижти Истамбулии Шабакаи зиддикоррупсионии 

кишварцои Аврупои Шарқк ва Осижи Марказк (иқдоми минтақавии СЦИР), 

созишномацо ва иқдомцои минтақавии Иттицоди Давлатцои Мустақил, 

Ташкилоти Гурфци татбиқи чорацои молиявии муқовимат ба шустани пул, 

Созмони цамкории иқтисодк пешбинишуда дар мадди аввал бояд барраск 

гарданд. 

32. Ба масоили криминализатсияи шаклцои гуногуни зоциржбии коррупсия, 

порахурк ва цар гуна кфшишцо барои моил кардан ж моилшавии шахсони 

мансабдори оммавк, ки дар низоми навини давлатдорк вазъи муайянсозандаи 

батанзимдарории муносибатцои муцими ҷиноятк доро гардидааст, муқобилияти 

баъзе гуруццои манфиатдор ба ин ҷаражн хос мебошад. Баробари ин, мунтазирии 

ҷомеа аз истифодаи имкониятцои давлатдорк ва низоми цуқуқии Ҷумцурии 

Тоҷикистон талаботи рушди воқеъии муносибатцои дурнаморо тақозо менамояд. 

Бинобар цамин сижсати зиддикоррупсионии давлат аз криминализатсия сар 

карда чунин эцтижҷотро дар назар доштааст. 

32. Яке аз шаклцои криминализатсия – дар Кодекси ҷиноятк такмил додани 

механизми ба ҷавобгарк кашидан ва пешгирикунии амалцо оид ба харида 

гирифтани (моил кардани) шахсони мансабдор, ки дар қасди мақсаднок ва 

ғаразнок ифода мегардад. 

33. Комиссияи кории байниидоравк, ки бо Амри Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон таъсис дода шудааст, имплементатсияи муқаррароти Конвенсияи 

Созмони Миллали Муттацид зидди коррупсия ва тавсияцои FATF-ро дар тули 

соли аввали амалишавии Стратегия амалк намуда, дар цамкорк бо ҷомеаи 

шацрвандк ва дар асоси омфзиши таҷрибаи муваффақи хориҷк то оғози 

мониторинги Тоҷикистон оид ба Механизми шарци ҷаражни амалишавии 

Конвенсияи Созмони Миллали Муттацид зидди коррупсия (иқдоми 

умумиҷацонии Конференсияи давлатцо-аъзожни Созмони Миллали Муттацид), 

маърузаи муфассалро омода менамояд. 



34. Мувофиқи Цисоботи СЦИР оид ба мониторинги Тоҷикистон дар доираи 

Нақшаи амалижти Истамбулк, ҷицати иҷрои тавсияцои дахлдор алалхусус 

номувофиқатицо ба талаботи стандартцои байналмилалии зиддикоррупсионк 

дар Кодекси ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда шуданд ва вобаста ба 

ин ва мутобиқ ба талаботи Конвенсияи Созмони Миллали Муттацид зидди 

коррупсия, дар фасли «Криминализатсияи коррупсия» цисоботу тавсияцои нав 

дода шуданд. 

35. Барои мувофиқат бо стандартцои байналмилалии зиддикоррупсионк 

омфхтани имконпазирии ворид намудани  тағйиротцо ба моддацои Кодекси 

ҷиноятк дар бораи порахфрии фаъол ва ғайрифаъол, алалхусус – ҷавобгарии 

ҷиноятк барои «талаб, дархостан»-и пора», «розк шудан ба таклифи пора ж қабул 

намудани таклиф ва ж ваъдаи пора» дар цолати порахурии ғайрифаъол ва барои 

«таклиф» ва «ваъда»-и пора дар цолати порахурии фаъол омфхта шаванд. Бояд 

мафцумцои «амвол, дороицо, неъматцои ғайримоддк ва бартариятцо, имтижзцои 

дигар” ва доираи предмети пора муайян карда шуда, «бартарияти ғайриқонунк» 

бе мацдудсозии «фоидаи моддк» фацмида шавад. Цамчунин мижнаравк ва 

иштироки шахсони сеюм муайян карда шуда, дар ин асос бояд ҷавобгарии 

ҷиноятк барои таъсири номатлуб дар амалк гаштани мақсадцои ғаразнок ҷорк 

карда шавад. Ба ғайр аз ин, миқдори цадди аққали туцфа, ки баъди гирифтани 

миқдори зиждтари он шахси масанбдор ба ҷавобгарии ҷиноятк кашида мешавад, 

барраск карда шавад. 

36. Алалхусус, ворид намудани тағйиру иловацои дахлдор ба Кодекси 

ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақсади пешбинк намудани ҷавобгарии 

ҷиноятк барои ришвахфрк (порахфрк) аз тарафи шахсони мансабдори давлати 

хориҷк ва ташкилотцои байналмилалк (ба истиснои дорои масуният)  бо роци 

аниқ намудан ва васеъ гардонидани  мафцуми «шахси мансабдор» амалк карда 

мешавад. 

37. Механизми зерқонунии муқовимат ба расмикунонии дороицои (амвол, 

воситацои молиявк ва даромадцо) бо роци ҷиноят бадастоварда аз ҷониби 

Департаменти мониторинги молиявк дар назди Бонки миллии Тоҷикистон, 

тамоми субъектцои дигари бақайдгирандаи гардиши чунин дороицо бо 

дастурамали цукуматии танзимкунандаи тартиби пешницоди иттилооти дахлдор 

дар бораи амалижтцои шубцанок бо дороицо ба миқдори аз цадди аққали бо 

қонун муайян шуда зижд буда, шахсони ба гардиши чунин дороицо алоқаманд ва 

ирсол намудани маводцои дахлдори тацлилк ва санҷишу тафтишцои молиявк ва 

аудитк бо мақсади назоратбарии гардиши дороицо дар кишвар тация карда 

мешавад. 

38. Тартиби мавҷудаи мусодираи дороицое, ки цангоми содир намудани 

ҷиноятцои коррупсионк ба даст оварда шудаанд, кофк намебошад. Аз ин лицоз 

зарур аст, ки ба тартиби мусодираи цамаи воситацо ва даромадцое, ки дар 



натиҷаи ҷиноятцои гуногуни хусусияти коррупсионидошта ба даст оварда 

шуданд, сарфи назар аз дараҷаи вазнинии онцо, инчунин мусодираи амвол ва ж 

эквиваленти пулии даромадцои дар натиҷаи содир намудани ҷиноятцои 

коррупсионк ба даст овардашуда, тағйиру иловацо ворид карда шаванд. Яке аз 

усулцои самарнок оид ба пешбинк намудани мусодираи амвол ва дороицои 

дигари дар натиҷаи коррупсия ба даст оварда шуда, цамчун намуди ҷазои асоск ва 

ҷарима цамчун намуди ҷазои алтернативк дар Кодекси ҷиноятии Ҷумцурии 

Тоҷикистон барои содир намудани цамаи намудцои ҷиноятцои коррупсионк 

мебошад. 

39. Мукамалгардонк ва тацкими фаъолияти судцо, мақомоти цифзи цуқуқ ва 

сохторцои царбк. Баамалбарории маҷмуи тадбирцо оид ба таъмини кафолатцои 

иҷтимок ва цуқуқк барои кормандони мақомоти цифзи цуқуқ, царбк ва судцо 

цамчун тадбирцои мушаххас бацри устувор намудани самаранокии фаъолияти 

кормандони мақомоти зикршуда ва таъмини амният мувофиқи талаботи Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи амният”, ки соли 2011 қабул гардид, равона 

мегардад. Тацлилцо нишон медицанд, ки суботи сижск, боздоштани шаклцои ба 

ҷамъият хавфноки ҷинояткорк ва боварии мардум ба ислоцоти цукуматк аз 

муносибати содиқонаи кормандони мақомоти цифзи цуқуқ ва царбк, поктинатк 

дар фаъолияти онцо, тацкими интизоми хизматк, риояи цуқуқ ва озодицои 

шацрвандон ва роц надодан ба цуқуқвайронкуницои коррупсионк дар фаъолияти 

цар як корманд вобаста буда нақши цалкунанда дорад. 

40. Боиси таассуф аст, ки дар байни кормандони мақомоти цифзи цуқуқи 

ҷумцурк, ки онцо худ цомк ва татбиқкунандаи қонун ва цифзи цуқуқу озодицои 

инсон ва шацрванд мебошанд, кормандоне ҷой гирифтаанд, ки даст ба ҷиноятцои 

коррупсионк мезананд. 

41. Дар давоми солцои 2007-2012 аз ҷониби мақомоти назорати давлатии 

молиявк ва мубориза бо коррупсия 857 ҷиноятцои коррупсионк ва иқтисодии 

хусусияти коррупсионидошта нисбати 593 нафар кормандони мақомоти цифзи 

цуқуқ ва царбк ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. 

42. Чунин нишондицандацо моро водор месозад, ки дар ин самт корцои зерин 

ба анҷом расонида шавад: 

- тацлили самаранокии фаъолияти мутахассисон, такмили низоми 

ҷобаҷогузорк, омодагк ва бозомфзии кадрцо; 

- таъмини баланд бардоштани сатци моддк-техникии мақомоти цифзи цуқуқ, 

ҷорк намудани технологияцои иттилоотии замонавк; 

- таъмини устувории институтсионалк цамчун шарти муқобилият ҷицати аз 

мақомоти цифзи цуқуқ ба кори дигар рафтани кадрцои омодашуда, ки 



ташаккулжбк ва мустацкамкунии сутуни қобили амал ва касбиро таъмин 

менамояд; 

- бинобар ин ба мақомоти назорати давлатии молиявк ва мубориза бо 

коррупсия мансуб будани ваколатцои цамоцангсозии фаъолияти тамоми 

мақомоти цокимияти давлатк дар самти пешгирии коррупсия, дархост, додани 

дастури хаттк оид ба бартараф намудани вайронкунии қонунгузории 

зиддикоррупсионк, цуқуқцои шацрвандон, шахсони цуқуқк ва манфиатцои давлат 

дар асоси муроҷиати боэътимод, тацлили хавфцои коррупсия ж омилцои 

коррупсионии ошкоршуда, дар гуруццои тафтишоти молиявк (тафтишцо, 

санҷишцои молиявк ва аудит) ва санҷишцои риояи қонунгузории 

зиддикоррупсионк, ки нақшавк мебошанд, роцбарк кардан ва тасдиқу 

назоратбарии иҷрои нақшацои методии тафтишу санҷишцои муштарак бо 

додани дастурцо оид ба пешгирии коррупсия ва суйистифодацои молиявк, 

тацлили хавфцои коррупсия ба аъзожни чунин гуруццо дар асоси қонун дода 

шавад; 

- мунтазам гузаронидани тадқиқотцои илмк-амалии масоили муцими 

мубориза бо коррупсия ҷицати тацияи тавсияцои методк оид ба ошкор кардан ва 

тафтишоти ҷиноятцои коррупсионк бо мақсади осон гардонидани кори душвори 

кормандони мақомоти цифзи цуқуқ ва судяцо; 

43. Дар ин ҷаражн ташкили таҷрибаомузии кормандони зикршуда дар 

мақомоти зиддикоррупсионии дорои таҷрибаи пешқадам дар кишварцое, ки 

барномацои зиддикоррупсионк бомувафаққият амалк шуданд, баробари омили 

муцими цавасманд гардонидан ва тариқи муқоисавк ба сифати баланд 

бардоштани муносибат ба иҷрои вазифацои хизматии худ барои азхуднамоии 

амалии истилоцоти касбии забонцои хориҷк ва истифодаи техникаи компютерк 

ва технологияцои дигари замонавк ба таври ҷиддк мусоидат менамояд. Аз ин ру 

ин самт цадафи афзалиятноки фаъолияти марказцои такмили ихтисоси 

кормандон шуда барои манфиатовар намудани фаъолияти босамари онцо замина 

мегардад. 

44. Тадбирцо ҷицати тахассусмандк ва дар дурнамои наздик ҷудо кардани 

судцои (ж судяцои) зиддикоррупсионк, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрцои соца, 

таъмини касбият, поктинатк ва беғаразк, риояи Кодекси одоби судяцо, ба омфзиш 

фаро гирифтани судяцо ва кормандони дастгоци судк ба цолатцои бархурди 

манфиатцо, баланд бардоштани сатци дониши касбк ва пешгирии 

қонуншиканицо, аз ҷумла коррупсия, чорацои мушаххаси ташкилию цуқуқк, 

маъмурк ва механизми баамалбарории онцо, устувор сохтани заминаи моддию 

техникк ва ҷалби ҷомеаи шацрвандк дар фаъолияти онцо тарцрезк ва амалк 

намоянд, андешида мешаванд. 



45. Бацогузории сацми цар як судя дар баланд бардоштани эътибори 

цокимияти судк цамчун тадбирцои муцими Стратегия дар ин самт доир ба 

чорабиницои даврк пешбинк гардида, мувофиқ ба принсипцои Бангалории 

рафтори судяцо, ки 26 ноябри соли 2002 дар шацри Гаага қабул гардидааст, дар 

Барномаи ислоцоти судк-цуқуқк ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии дахлдор 

пешбинк карда мешаванд. 

46. Дар назди кормандони мақомоти цифзи цуқуқ бацри дар назди ҷомеа дар 

симои худ баланд бардоштани эътибор ва обрф, боварии мардум ва қаноатмандии 

цар як шацрванди алоцида, ки мунтазирона ба онцо муроҷиат мекунад, вазифацои 

ҷиддк гузошта мешаванд ва цамзамон шароити бештари ташкилию-цуқуқк ва 

моддию техникк фароцам оварда шуда, барои ин масъулияти роцбарони мақомот 

ва сохторцои молиявию хоҷагк оид ба таъминоти мақомоти цифзи цуқуқ пурзур 

карда мешавад. Назорати самаранокии амалишавии ин тадбир ба зиммаи 

мақомоти прокуратура ва назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсия 

вогузошта мешавад. 

47. Аз ҷумла такмили фаъолияти хизматчии давлатк, поктинатк ва 

ватандустк, ки муқаррароти конститутсионии арзиши олк будани цуқуқу озодицо 

ва худи инсонро дар назар доштааст, ба роц мондани муносибати софдилона ба 

вазифацои худ цамчун нишондицандаи натиҷаи фаъолияти хизматк муқаррар 

карда мешавад. 

48. Бо шарти риояи бечунучарои ин талабот аз ҷониби давлат цама гуна 

шаклцои цавасмандкунк ва имтижзцои қонунк дар доираи имкониятцои мавҷуда 

ва инчунин вобаста аз сатци пешрафти иқтисодк ва ғанк гардонидани буҷети 

давлатк, ки бевосита бо сацми воқеъии цар як корманди мақомоти давлатк мансуб 

дониста шуда, таъминоти цадди баланди маоши онцо цисоббарорк карда 

мешавад. 

49. Аз буҷети давлат ҷицати мукаммалгардонии асосцои цуқуқк, иқтисодк, 

заминаи моддию техникии мақомоти цифзи цуқуқ ва царбк, механизми 

идоракунк, баланд бардоштани музди мецнат ва нафақаи кормандони онцо 

мунтазам маблағцои муайян ҷудо карда мешавад. Воцидцои молиявию хоҷагии 

мақомоту муассисацои давлатк минбаъд вазифадор карда мешаванд, ки 

цисоббарорицои эцтижҷоти хароҷоти воцидцои сохторк ва кормандонро бо 

инвентаризатсия цар семоца гузаронида, аввали цар моц хароҷоти маводцои 

канселярк ва дигари барои шароити мусоиди кор зарурро бе гузоришцои воцидцо 

таъмин намоянд. 

50. Баланд бардоштани музди мецнати кормандони мақомоти судк, цифзи 

цуқуқ ва дар асоси қарордод бо шартцои имтижзнок ҷалб намудани собиқадорони 

ба сини нафақа расидаи соца, ки дорои таҷрибаи ғанк мебошанд, ба сифати 

мутахассис-машваратчк ва ворид намудани тағйиру иловацо ба қонунгузории 



мецнат, буҷети давлатк ва танзимкунандаи вазъи цуқуқии онцо (аз ҷумла аз 

цисоби ихтисори кадрцо, сарфаи хароҷот барои таъминоти моддк-техникии 

мақомот, ки аз цисоби лоицацои шарикк таъмин мегарданд) бо тацлили 

ҷамъбастии мунтазам цамчун тадбири аввалиндараҷаи самарабахшии пешгирии 

коррупсия пешбинк карда мешавад. Яъне тамоми хароҷоти идоравк мавриди 

тацлили мунтазам дар шакли санҷишцои маҷмфии нозиротк ва аудити дохилк, аз 

ҷумла хадамоти амнияти дохилк ва дигар воситацо бо муцокимаи цатмии 

натиҷацо дар цайати мушовараи идора гузаронида мешавад ва дар ин асос 

тадбирцои дахлдор тация мегарданд. 

51. Чунин тадбирцо аз зарурати ҷалби кадрцои баландихтисоси масъул ва роц 

надодан ба «бурунрафти иқтидори зецнк», цавасмандгардонии цайати шахск, 

бецтар намудани шароитцои иҷтимоию маишии онцо бо мақсади пешгирии 

содиршавии (моилшавк) коррупсия (ба ҷинояткорк) бармеояд. 

52. Сарчашмацои хароҷоти ин тадбир аз цисоби маблағгузории буҷетк бо 

тартиби махсус барои музди мецнат, пардохти мукофотпулицо, ҷубронпулицо 

барои кори зижда аз вақти муқаррарк, аз ҷумла аз хисоби маблағцои 

барқароршудаи зарари молиявк ба давлат, ки ба суратцисоби махсуси мақомоти 

цифзи цуқуқ тибқи моддаи 30 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети 

давлатк» барои солцои давраи амали Стратегия қисман гузаронида мешавад, дар 

назар аст. 

53. Такмили минбаъдаи мақомоти судк бо роци мукамалгардонии  санадцои 

меъжрии цуқуқии ба танзимдарорандаи тартиботи дохилк ва реҷаи кории 

фаъолияти судцо (кормандони дастгоццои судк), интихоб ва таъини судяцо, 

мацаки тақсимоти парвандацои ҷиноятк дар байни судяцо, Кодекси касбии одоби 

судяцо ва механизми амалии назоратбарии фаъолият ҷицати пешгирии 

коррупсия ва қонуншиканицо дар мақомоти судк тадбири муцими ислоцоти 

зиддикоррупионк мегардад. 

54. Мақоми цамоцангсоз оид ба муқовимати расмикунонии даромадцои 

ҷинок дар давлатцои хориҷк мақомоти прокуратура буда, бинобар талаботи 

қонунгузории танзимкунандаи ин самти мубориза бо ҷинояткории коррупсионк 

ва бо дастрасии моддаи 5 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза 

бар зидди коррупсия” дар Прокуратураи генералии Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

мақсад мувофиқ аст, ки шуъбаи мониторинг ва цамоцангсозии низоми муқовимат 

ба қонунигардонии  (расмикунонии)  даромадцои бо роци ҷиноят бадастоварда 

ташкил карда шавад. 

55. Ҷицати бехтар намудани фаъолияти мақомоти корцои дохилк, такмили 

сохтори онцо ва дар доираи Барномаи ислоцоти политсия пешбинк намудани 

чорабиницои вобаста ба мукаммалгардонии идоракунии муносиб, омфзиш, дарк 



ва пешгирии коррупсия, сижсати зиддикоррупсионии давлат,  поктинатк дар 

хизмати давлатк, одоби корманди мақомоти корцои дохилк анҷом дода шавад 

56. Дар ҷаражни фаъолият, амалисозии вазифацо ва цадафцои мақомоти 

хифзи цуқуқ, царбк ва судк бояд бо ҷалби бештари ницодцои ҷомеаи шацрвандк, 

созмонцои байналмилалк ва цамкорицои тарафайн бо онцо ба роц монда шуда, 

барои таъмини цадафу тадбирцои зиддикоррупсионк пайваста чорацои 

таъхирнопазир андешид. 

         

         §3. Пешгирии коррупсия цамчун усули самаранок ва натиҷабахши 

муқовимат ба коррупсия 

  

57. Пешгирии коррупсия аз маҷмуи чорабиницои таъсирнок иборат буда, 

ҷанбацои мухталифро дар бар мегирад. Пеш аз цама дар натиҷаи ба ҷавобгарии 

ҷиноятк, маъмурк ва интизомк кашидани шахсоне, ки ба коррупсия даст 

мезананд, тацлил ва бартарафкунии сабаб, шароити мусоид ба содиршавии 

цуқуқвайронкунии коррупсионк ба роц монда шавад. Дар асоси таҷрибаи 

бадастоварда, дар давраи амалишавии Стратегия шаклцои зерини пешгирии 

коррупсия мавриди истифода қарор дода мешаванд: 

- пешгирии коррупсия цамчун воситаи самаранок эътирофгардида, хароҷоти 

камтарро нисбат ба тафтишоти коррупсия талаб мекунад ва дар маҷмуъ 

масъалацои ислоцоти идоракунии давлатк (поктинатк ва шаффофият, 

цисоботдиции институтцои давлатк дар назди ҷомеаи шацрвандк), тацлили 

хавфцои коррупсия, аз ҷумла аудити фаъолият цамчун худбацогузории идоравк, 

санҷишцои махсуси (интихобии) вазорату идорацо ҷицати аз тарафи онцо иҷро 

намудани барномацои миллк ва идоравк-соцавии зиддикоррупсионк, ошкор 

намудани соцацои бештар ба хавфцои коррупсия гирифтор шуда, сабаб ва 

шароитцои ба коррупсия цамчун цодисаи низомнок мусоидаткунанда ва 

андешидани тадбирцои дахлдори эътиноиро фаро мегирад; 

- дар сатци мақомоти цокимияти давлатк ин мониторинги цолати муқовимат 

ба коррупсия аз ҷониби мақомоти назорати давлатии молиявк ва мубориза бо 

коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, тацлили хавфцои коррупсия дар соцацое, ки 

бештар ба хавфцои коррупсионк гирифторшуда ва шарци раванди амалишавии 

стандартцои байналмилалии зиддикоррупсионк, стратегияи миллии 

зиддикоррупсионк ва барномацои идоравии зиддикоррупсионк; 

- дар сатци ҷумцурк бошад пешгирии коррупсия ин мониторинги коррупсия 

аз ҷониби шфроцо ва комиссияцои миллк ва ҷамъиятк оид ба муқовимат ба 

коррупсия; 



- бацогузории зиддикоррупсионии қоидацо ва расмижти (тартиби) цуқуқк 

дар қонунгузорк ва лоицацои санадцои меъжрии цуқуқк, тадқиқотцои сотсилогк, 

илмию цуқуқк ва иқтисодии коррупсия, пешгирии бархурди манфиатцо дар 

хизмати давлатк, назорати ҷаражни расмикунонии маблағцо ва маблағгузории 

терроризм, инчунин цизбцои сижск ва чорабиницои интихоботк; 

- принсипи афзалияти тадбирцо оид ба пешгирии коррупсия барои 

бартараф ж барцам додани сабаб ва шароитцои барои бавуҷудок ва ж мусоидат ба 

цодисацои коррупсионк равона гардидаанд. 

58. Роццои цалли масъалацо ва усулцои самараноки пешгирии коррупсия 

дар кишвар бояд дар асоси омфзиш ва ҷорк намудани таҷрибаи пешқадами 

кишварцои хориҷк анҷом дода шавад. Пеш аз цама, чунин технологияцои 

кишварцои пешқадам бояд мавриди омфзиш ва ҷорк намудани онцо бо 

дарназардошти хусусияти миллк ва амалияи мавҷуда қарор дода шуда, таҷрибаи 

кишварцои пешқадам бо мақсадцои зерин тарцрезк карда шаванд: 

- мубодилаи иттилоот дар бораи масъалацо ва тамоилцои ба мижн омада 

дар фаъолияти худ; 

- ба созиш расидан дар хусуси муқовимат ба коррупсия ва доир намудани 

чоранибицои муштараки судманд; 

-  дар доираи чунин цамкорк ба роц мондани мубодилаи таҷриба 

ва захирацо, бацри тацлили хавфцо, иҷрои чорабиницои нақшацои худ, 

таълим, интишори маводцои ахборотк ва методк. 

          59. Таҷрибаи бадастоварда нишон медицад, ки чунин цамкорк босамар ва 

натиҷанок буда мувофиқи мақсад аст, ки дар мақомоти давлатк воцидцои 

алоцидаи дахлдор барои таъмини ин кор вобаста ва вазифадор карда шаванд, ки 

созишномацо (шартномацо)-ро дар бораи цамкорк, ташкили конференсияцо, 

гурфццои кории байниидоравк ва сафарцои хизматии бурунмарзк ва дар 

минтақацои кишвар барои мутахассисони мақомот имкониятцоро даржфт намуда, 

бо созмонцои байналмилалк, ҷомеаи шацрвандк ва бахши хусуск тация ва барои 

созиш пешницод намоянд. 

60. Тацияи консепсияи таълимдицанда. Цамаи институтцо, ки ба таълими 

мансабдорон машғуланд, пеш аз цама он категорияцо, ки хизматрасонии 

давлатиро барои ацолк таъмин менамоянд, бояд мафцуми бавуҷудок ва 

манбаъцои коррупсияро шарц дода, роццои босамари муқовиматро цангоми 

таълим дар малакаи онцо густариш дицанд. 

61. Муносибати педагогк. Ақидаи муносибати педагогк дар он аст, ки 

инсонро фақат он вақт жд додан мумкин аст, агар ф худ дар ҷаражни таълим 



иштирок намояд. Мустацкам шудани иттилоот тавассути риояи қоидаи 

истифодаи усулцои таълимгирифтаро дар кори цамарфза имконпазир аст. Барои 

цамин иштирокчижни семинарцо бояд ба ҷаражни таълим амалан ҷалб карда 

шаванд. 

62. Натиҷа: даъват (ташвиқ) ба амал. Пешгирисозии коррупсия 

кфшишцои бардавомро талаб менамояд. Амалцои муваққатии нопайваста ба 

натиҷаи дилхоц намеоварад. Ташвиқ ба амал дар он ифода мегардад, ки 

муносибати низомнок, ж стратегия ва ж нақша тация карда шавад. Ба он чун қоида, 

чк тавре таҷрибаи пешқадами муваффақи ҷацонк нишон медицад, дохил 

мешаванд: 

- қабули кодекси умумии одоб (ж дастури амали зиддикоррупсионк) барои 

цамаи шахсони дар хизмати давлатк ва низоми судк адои вазифа менамоянд; 

- таълимоти бардавом ва ҷорк намудани омодагии кадрцо; 

- тацлили хавфцои коррупсия дар дохили мақомот ва муассисацои давлатк; 

- муқаррар намудани механизми дохилии назоратк (аз ҷумла воциди аудити 

фаъолият ва ҷаражнцои корк); 

- муайян намудани зарурат дар таълимоти минбаъда; 

- омодагк ва амалк намудани нақшацои муштарак оид ба пешгиринамоии 

коррупсия байни мақомоти зиддикоррупсионк ва дигари давлатк. 

 63. Низоми эъломияи расмии даромадцо ислоцоти ҷиддиро талаб менамояд, 

масалан, онцо бояд барои омма интишор гарданд, механизми санҷиши онцо 

муқаррар гардида, доираи шахсон, ки бояд онцоро пешницод намоянд, васеъ 

гардонида шавад. 

  64. Дар соцаи назорати давлатии молиявк ва аудит ба сифати мақоми олии 

аудит Палатаи цисоб таъсис дода шуд ва мустақилият ва цисоботдициии он 

пешбинк гардидааст. 

65. Низоми хариди давлатк дар ҷаражни инкишоф қарор дошта, он барои 

Тоҷикистон мушкилоти ҷиддиро пеш меоварад. Бояд рушди хариди давлатк идома 

жфта, цамаи имкониятцои мавҷудияти коррупсия дар ин соца бартараф гардад ва 

механизми мустацками идоракуниву назорат  ташкил карда шавад. 

  66. Дар самти мубориза бо коррупсияи сижск кори зижд дар пеш истодааст, 

алалхусус, бо роци таъмини цисоботдиции молиявии дахлдор  аз ҷониби цизбцои 

сижск ва номзадцо, пацн намудани меъжрцои одоби кормандони мақомоти 



қонунгузор  ва инкишофи заминаи қонунгузорк оид ба идоракунии бархурди 

манфиатцо. 

67. Бо мақсади пешгирии коррупсия дар шохаи цокимияти судк  дар 

Тоҷикистон бояд меъжрцои мушаххаси интихоб ва аз вазифа озод намудани судяцо  

пешбинк  карда шаванд ва ацли ҷомеа ба маълумот дар бораи судцо дастраск 

дошта бошанд, имкони тақсимоти тасодуфии парвандацо ҷиддан барраск гарданд 

ва низоми мавҷудаи меъжрцои одоб, ки рафтори судяцоро танзим мекунанд,  аз нав 

омфхта шуда, мавриди барраск қарор дода шавад. 

  68. Инчунин тацким бахшидани мубориза бо коррупсия дар бахши хусуск 

зарур мебошад. Бояд иқдоми муштарак байни бахшцои давлатк ва хусуск тация 

карда шаванд, цангоми ба роц мондани сижсати давлатию цуқуқк социбкорон ҷалб 

карда шаванд, сатци шаффофият баланд бардошта шуда, муносибати 

эътимодбахш муқаррар гардад. 

  69. Аз ин лицоз, дар низоми цуқуқк ва институтсионалии муқовимат ба 

коррупсия тадбирцои зерин бояд андешида шаванд: 

-   тация ва қабули лоицацои қонунцо ва  санадцои меъжрии цуқуқк мутобиқ ба 

стандартцои байналмилалии зиддикоррупсионк; 

-   бартараф намудани омилцои ба коррупсия мусоидаткунанда дар санадцои 

меъжрии цуқуқк; 

-   тация ва қабули қоидацо ва методикаи (тартиби) гузаронидани экспертизаи 

зиддикоррупсионии санадцои меъжрии цуқуқк ва лоицацои санадцои меъжрии 

цуқуқк, инчунин арзжбии идоравии лоицацои онцо; 

- қабули дастурамалцо нисбати цамаи хизматчижни давлатк вобаста ба 

гирифтани мукофотцо ва тфцфацо ҷицати аз байн бурдани бархурди манфиатцо; 

- баланд бардоштани вазъи иқтисодк ва дараҷаи цажти воқеии  кормандони 

мақомоту идорацо ва ташкилоту муассисацои давлатк ва табақацои гуногуни 

ацолк бо роццои ташкил ва зижд намудани ҷойцои корк, зижд намудани музди 

мецнат ва нафақапулицо; 

-  таъмини шаффофияти ташаккул ва хароҷоти маблағцои буҷетк, воситацои 

асоск ва амволи давлатк, назорати давлатии молиявк ва истифодаи самараноки 

онцо; 

- соддаргардонии ҷаражни (расмижти) барасмиятдарорк мавриди танзими 

фаъолияти социбкорк (махсусан истецсолк), бо роццои аз байн бурдани монеацои 

зиждатк, нозарур ва ба коррупсия мусоидаткунанда; 



 - кам намудани номгуи иҷозатномацо барои намудцои алоцидаи  фаъолияти 

социбкорк, номгуи цуҷҷатцои пешницодшаванда барои гирифтани иҷозатнома ва 

кам намудани вохфрк ва бархурди субъектцои социбкорк ба мақомоти дахлдори 

давлатк дар цамин ҷаражн; 

  - ҷалби ташкилотцои ҷамъиятк ва дигар ницодцои ҷомеаи шацрвандк дар 

раванди қабули қарорцо, санадцои меъжрии цуқуқк, барномацо, идоракунии 

мақомоти давлатк,  назорат ва мониторинги иҷрои онцо, тавассути ҷойгир 

кардани матни чунин лоицацо дар веб-сайти мақомоти тациякунанда; 

 - ташкили омфзиши васеи масъалацои коррупсия дар цамаи зинацои 

мақомоти давлатк, цифзи цуқуқ, дар байни ацолк ва бо иштироки ницодцои 

ҷомеаи шацрвандк; 

- таъмини дарки коррупсия, ташаккули мафкураи зиддикоррупсионк дар 

байни табақацои гуногуни ҷомеа ва иштироки фаъоли ҷомеаи шацрвандк  дар 

мубориза ба коррупсия ва пешгирии он; 

-истифодаи васеи воситаи ахбори омма (радио, телевизион, рфзномаю 

маҷаллацо ва ғ.), шабакаи интернет, дар кори тарғибу ташвиқи 

зиддикоррупсионк, фацмондадиции сижсати зиддикоррупсионк ва ташаккули 

фазои тоқатнопазирк ба коррупсия; 

- амалк намудани стандартцои байналмилалии муқовимат ба коррупсия дар 

кишвар, бехтар намудани цамкорицои байналмилалк дар самти мубориза бо 

коррупсия, иҷрои уцдадорицои байналмилалк; 

-   баланд бардоштани обрую нуфузи ҷумцурк дар арсаи байналмилалк,  паст 

кардани сатци коррупсия бо роццои дарки саросарии коррупсия дар байни 

табақацои гуногуни ҷомеа, пурзур намудани муқовимат ба коррупсия. 

§ 4. Иштироки ҷомеаи шацрвандк дар 

ҷаражни миллии муқовимат ба коррупсия 

        70. Мубориза бо коррупсия кори дастаҷамъона ва умум буда, дар он 

мақомоти давлатк дар цамбастагк бо ҷомеаи шацрвандк ва бо иштироки цар як 

фарди ҷомеа метавонад ба натиҷацои дилхоц  ба даст оварад ва садди роци 

коррупсия гирифта шавад. 

        71. Ин нукта дар Пажми Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумцурии Тоҷикистон таъкид шудааст: «Дар кори мубориза бо коррупсия ғайр аз 

мақомоти давлатк цар як фарди ҷомеа низ бояд сацмгузор бошад.» 



        72. Тайи давраи сипаришуда як қатор ташкилотцои ҷамъиятк, аз ҷумла 

махсус бацри муқовимат ба коррупсия, тарғибу ташвиқи сижсати 

зиддикоррупсионк таъсис дода шудаанд, ки онцо дар цамкорк бо мақоми 

назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсия  ва дигар мақомоти цифзи 

цуқуқ дар кори омфзиши коррупсия дар байни ҷомеаи шацрвандк, 

маорифпарварк ва тарғиби зиддикоррупсионк ва ташаккули мафкураи 

зиддикоррупсионк  сацми босазо доранд. 

         73. Дар назди мақомоти иҷроияи мацалии цокимияти давлатии вилоятцо ва 

шацру ноцияцо комиссияцои ҷамъиятк оид ба пешгирии коррупсия таъсис дода 

шуда, дар баробари намояндагони мақомоти давлатк дар асоси принсипи 

баробарцуқуқк, намояндагони  зижижн, дин, ассотсиатсияцо, собиқадорони ҷангу 

мецнат ва дигар табақацои ҷомеаи шацрвандиро дар бар гирифта, назорат ва 

баррасии масъалацои  амалигардонии сижсати зиддикоррупсионии давлат, дар 

корцои фацмондадиции қонунцо ва барномацои давлатк, тарғибу ташвиқи 

зиддикоррупсионк, ташаккули мафкура ва фазои тоқатнопазир ба коррупсия 

ширкат намуда истодаанд. 

74. Барои ҷалби бештари ҷомеаи шацрвандк дар ҷаражни тарцрезк ва 

амалигардонии сижсати зиддикоррупсионии давлат, таъмини шаффофияти 

фаъолияти мақомоти давлатк, цифзи цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд, 

таъмини дастраск ба иттилоот,  цавасмандгардонк ва цифзи шахсони дар 

мубориза ба коррупсия мусоидаткунанда, ташаккули мафкура ва фазои 

тоқатнопазирк ба коррупсия, татбиқи чорабиницои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

-   ҷалби ташкилотцои ҷамъиятк ва дигар ницодцои ҷомеаи шацрвандк дар 

тация ва қабули санадцои меъжрии цуқуқк ва барномацои давлатк вобаста ба 

таъмини цифзи цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд, мубориза бо коррупсия ва 

пешгирии он; 

-  таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатк бо роццои 

иштироки васеи ҷомеаи шацрвандк дар тация ва қабули қарорцои мақомоту 

муассисацои давлатк ва шахсони мансабдори онцо, ахборотдицк дар назди ҷомеа 

тариқи воситацои ахбори омма бо мақсади мураттабии системаи назорат ва 

шаффоф будани қарорцое, ки мақомоти цокимияти давлатк дар сатци ҷумцурк ва 

мацаллк қабул менамоянд; 

- ташкил ва гузаронидани барномацои омфзишк вобаста ба мавзуцои  

моцият, мафцум ва оқибатцои коррупсия, қонунгузории оид ба муқовимат бо 

коррупсия ва самтцои пешгирифтаи давлат дар ин ҷода, стандартцои 

байналмилалии пешгирии коррупсия ва мубориза бар зидди он; 

- ташкил ва истифодаи васеи шабакаи интернет ҷицати пурзур намудани 

тарғибу ташвиқи зиддикоррупсионк, ба самъи ацолк расонидани сижсати 

зиддикоррупсионии давлат ва амалигардонии он; 



- ворид намудани тағйиру иловацо ба санадцои меъжрии цуқуқк вобаста ба 

баррасии муроҷиатцои шацрвандон, иттиллот ва дастрасии он мутобиқ ба 

стандартцои байналмилалк ва аз байн бурдани монеацо ҷицати дастраск ба 

иттиллоот, аз ҷумла таҷдиди назар намудани мафцуми иттилооти пинцонк кам 

намудани доираи маълумотцое, ки ба ин мафцум шомил цастанд; 

-  баргузории конференсияцои матбуотии даврк бо иштироки доирацои 

васеи рфзноманигорон ва намояндагони воситаи ахбори оммаи хориҷию ватанк 

ҷицати  ба самъи онцо расонидани натиҷацои фаъолияти мақомоти давлатк, 

сижсати давлат дар самти муқовимат ба коррупсия; 

-  баррасии таъсиси мақоми мустақил оид ба иттиллоот, дастрасии он,  

аризацо, таклифцо, шикоятцо ва назорату мониторинги он; 

- иттилоотонии доимии ҷомеа дар бораи ҷаражни амалисозии Стратегияи 

мазкур; 

- тация, татбиқи мунтазам ва истифодаи индексцои сатци ба коррупсия 

гирифтор будани минтақацо, соцацо, идорацо дар воситаи ахбори омма бо 

гузаронидани корцои фацмондадицк ба ацолк вобаста ба цуқуқвайронкуницои 

коррупсионк; 

- цамкории судманди мақомоти давлатк бо воситаи ахбори омма тариқи 

бастани созишномацо ва таъин намудани шахсони масъул барои мубодилаи 

иттилоот. 

  

  

Боби 2. Бахшцои афзалиятноки амалк намудани тадбирцои 

Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои 

солцои 2013-2020 

  

§1. Мукаммалгардонии идоракунии давлатк, механизми тацлили 

соцавии хавфцои коррупсия, поктинатк ва шаффофият, ташаккули 

цукумати электронк ва дастраск ба иттилоот 

  

75. Яке аз сабабцои доман пацн намудани коррупсия дар байни ҷомеа ва 

махсусан дар мақомоту идорацои давлатк, ин номукаммалии идоракунии 

давлатк, ҷойдории расмижти нолозим ва зиждатк дар онцо мебошад. Бархфрдцои 



зиждатии мақомоти давлатк ва шахсони мансабдори онцо бо шахрвандон боиси 

пайдоиши шароити коррупсионк ва муцайж сохтани фазои коррупсионк дар 

зинацои гуногуни мақомоти давлатк мегардад. 

76. Солцои охир Тоҷикистон цамчун яке аз давлатцои ислоцотчии ҷацон 

шинохта шуда, рушди иқтисодижт цамчун цадафи муцимтарини барқароркунии 

давлатдорк гаштааст. 

77. Дар ин давра идоракунии муносиби иқтисодижти ҷумцурк дар пайвастагк 

бо ислоцоти низоми идоракунии давлатк ба роц монда шуда, танзими 

зиддикоррупсионии соцацои стратегии иқтисодиети давлат, аз ҷумла 

гидроэлектроэнергетика, мубориза бо тассаруфи амволи давлатк, иқтисодиети 

махуф, расмикунонии (қонунигардонии) дороицои бо роци ҷиноят бадастоварда 

ва маблағгузории терроризм, шаклцои дигари ҷиноятцои ба ҷамъият хафнок, аз 

ҷумла трансмиллк, қочоқ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба назар 

мерасад. 

78. Чунончк, дар Пажми Президенти Ҷумцуриин Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумцурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2012 қайд шудааст, ки: 

“Дар натиҷаи азму талош ва ҷонбозицои зижд бист сол қабл хиради азалии 

халқи тоҷик собит сохт, ки вацдати миллк ва цамдигарфацмии афроди ҷомеа 

муцимтарин омили пешрафти давлату миллат мебошад. 

Мацз ба шарофати ин рӯйдодцои муцими таърихк мо тавонистем, ки аркони 

давлатдорк ва шохацои фалаҷшудаи цокимиятро дар мамлакат барқарор 

гардонида, пояцои истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро қавкнамоем. Муцимтар 

аз цама ин аст, ки дар Ватани азизамон вацдати миллк, сулци пойдору суботи 

сижсиву иҷтимок ва фазои озоди бунждкориву созандагк фароцам оварда шуд”. 

79. Ба шарофати пуштибонии самимона ва зацмати софдилонаи мардуми 

кишвар ба Цукумати мамлакат муяссар шуд, ки аз соли 2000-ум ин ҷониб доир ба 

цалли масъалацои иқтисодиву иҷтимок ва тадриҷан баланд бардоштани сатци 

зиндагии ацолк дар доираи барномаву стратегияцои милливу соцавк пайваста 

чораҷӯкнамояд. 

80. Бо дарназардошти ин ва бо мақсади баланд бардоштани сатци маърифати 

техникии табақацои гуногуни ҷомеа ва цамаҷониба татбиқ намудани 

технологияцои иттилоотиву коммуникатсионк дар иқтисодижти миллии кишвар 

аз ҷониби Цукумати мамлакат барномаю дурнамоцои миенамуцлату дарозмуцлат 

қабул карда мешаванд. 

81. Яке аз хуҷҷатцои муцими давлатк ин қабули Консепсияи ташаккули 

цукумати электронк мебошад.Консепсияи мазкур мацз барои идоракунии 

муносиби давлатк, пешгирии бюрократия ва коррупсия равона гардидааст. 



82. Ҷицати татбиқи талаботи Консепсияи мазкур чорабиницои зерини 

пешгирии коррупсия бояд аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатк тарцрезк ва 

амалк карда шавад: 

- ташкили омфзиш ва тайжр намудани мутахассисони баландихтисос ҷицати 

амалигардонии Консепсияи цукумати электронк, технологияи нави иттилоотк ва 

идоракунии электронк; 

- ба таври мушаххас васеъ намудани функсияцои мақомоти назорати 

давлатии молиявк ва мубориза бар зидди коррупсия дар самтцои пешгирии 

коррупсия ва бархфрди манфиатцо дар хизмати давлатк, пешницоду санҷиши 

эъломияцо аз ҷониби кормандони мақомоти давлатк оид ба даромад ва амвол, 

мониторинги ислоцоти миллии зиддикоррупсионк. 

   83. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва васеъ 

намудани функсияцои мақоми ваколатдори назорати давлатии молиявк ва 

мубориза бо коррупсия дар самти пешгирии коррупсия, мутобиқ ба стандартцои 

байналмилалк (Конвенсияи Созмони Миллали Муттацид зидди коррупсия), бо 

дарназардошти таҷрибаи пешқадами ҷацонк, мунтазам мукаммалгардонии 

функсияцои он дар самтцои пешгирии коррупсия, бархфрди манфиатцо, 

пешницоду санҷиши эъломияцо аз ҷониби кормандони мақомоти давлатк оиди 

даромад ва амвол, мониторинги сижсати зиддикоррупсионк, ворид намудани 

тағйиру иловацо ба Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати 

давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон” дар назар 

аст. 

  84. Цамчунин зарурати ҷорк намудани масъулияти зиддикоррупсионк 

мансуб ба хизматчижни давлатк ва дар як вақт ба шахсоне, ки дар дигар 

ташкилоту муассисацои давлатк ва дорои сацми давлатк фаъолият мекунанд ба 

мижн омадааст. 

85. Ҷицати таъмини поктинатк ва шаффофият дар хизмати давлатк бояд 

чорабиницои зерини пешгирии коррупсия цалли худро жбанд: 

-   мукаммалгардонии механизми назорату риояи талаботцои Кодекси одоби 

хизматчии давлатк дар самти пешгирии коррупсия; 

- ташкил ва таъмини механизми озмун барои қабул ба хизмати давлатк дар 

цамаи мақомоти давлатк ва дар ин ҷаражн таъмин намудани принсипцои 

воқеъбинк ва беғаразк; 

- ба таври мунтазам ва бецтар намудани низоми омфзиши одоби хизматк ва 

бархфрди манфиатцо дар байни хизматчижни давлатк, аз ҷумла ташкили курсцои 

махсус ҷицати омфзиши масъалаи мазкур дар байни хизматчижни давлатк; 



- таҷдиди назар намудани масъуният ва цуқуқи дахлнопазирии шахсони 

мансабдори  мақомоти цокимияти давлатк; 

- гузаронидани тадқиқоти сотсиологк оид ба сабабцои воридшавк ва 

ҷойдории коррупсия дар цамаи  шохацои цокимияти давлатк бо иштироки васеи 

мақомоти давлатк, ҷомеаи шацрвандк ва ба самъи умум расонидани натиҷацои 

тадқиқот бацри истифодаи он дар тарцрезк ва амалигардонии сижсати 

зиддикоррупсионк; 

- ба зиммаи роцбарон ва масъулини вазорату идорацо ва дигар мақомоти 

давлатк вогузор намудани омфзиш, тацлил, хулосабарорк ва овардани 

пешницодот ҷицати сабабу шароитцои ба коррупсия мусоидаткунанда дар 

сохторцо ва соцаи фаъолияти тобеи онцо, танзими идоракунии муносиб ва аз байн 

бурдани омилцои коррупсионк. 

86. Такмили хадамоти аудити дохилк. Тацлили хавфцо – ин расмижти 

яккарата набуда ҷаражни мунтазам мебошад. Тартиби баамалбарорк ва 

самаранокии тадбирцо, ки аз тацлили хавфцо бармеояд, бояд ба таври доимк 

пайгирк карда шавад. Барои цамин роцбарияти муассиса ва ж маъмурият бояд 

манфиатдор ва фцдадор бошад, то ки механизми дохилии назоратро дар шакли 

аудити дохилк таъсис дицад. 

87. Аудити дохилк – ин асбоби идоракунк мебошад. Вай амалишавии 

назорати идоракунанда ва назоратро аз болои сохтори ташкилк ва 

баамалбарории амалижтцо ба воситаи расмижти аудиторк таъмин менамояд. Боз 

як вазифаи муцими аудити дохилк қабули тадбирцо оид ба пешгирисозии 

коррупсия аз дохил мебошад. 

88. Хадамоти аудити дохилк тацлили хафцои коррупсияро мегузаронад, 

тадбирцои дахлдорро оид ба мубориза бар зидди коррупсия дар дохили 

мақомоти давлатк пешницод менамояд ва амалишавии онцоро таъмин менамояд. 

89. Гузаронидани тацлили хавфцои коррупсия. Вазифаи доимии хадамоти 

аудити дохилк (воциди сохтории ваколатдор оид ба пешгирии коррупсия) 

санҷиши сохтори ташкилк ва фаъолияти он мебошад, ки аз номи роцбарияти 

мақомоти (муассисаи) давлатк дар ҷойцои хавф ва бештари омилцои 

коррупсионк ба амал бароварда мешавад. 

90. Осебпазирк метавонад дар баамалбарории алоқацои беруна мушоцида 

карда шавад (масалан, фаъолияти полис дар ҷомеа, гузаронидани тафтишот, 

баамалбарории санҷишцо) ва/ж мавриди қабул ва тацияи қарорцои идоракунанда, 

ки метавонанд ба таври мусбк ва манфк нисбат ба шахсони сеюм зоцир жбанд 

(масалан, ҷойгиркунии фармоиши давлатк). 



91. Тацлили таҷриба ва муқоиса бо амалияи пешқадами давлатцои хориҷк 

нишон медицад, ки ислоцоти бошиддати музди мецнати хизматчижни давлатк ва 

кормандони мақомоти цифзи цуқуқ, дар навбати аввал соцацое, ки бештар ба 

хавфцои коррупсия гирифтор мебошанд, инчунин таъминоти моддк ва технологк 

цамчун шароити мусоиди корк зарур аст. Аз ин рф дар ин раванд татбиқи 

чорацои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

- даржфти воситацои иловагк ва имкониятцои мустахкам намудани 

таъминоти моддк-техникк ва иҷтимок-маишии кормандон; 

- самти асосии фаъолият ба вазифацои воциди мустақили таъсисшаванда оид 

ба аудити фаъолият дар назди роцбарони вазорату идорацо, дигар мақомоти 

давлатк мансуб дониста шавад; 

- ахбороти муфассал оид ба натиҷацои аудити фаъолият цамчун тацлили 

гузаронидашудаи хавфцои коррупсия баробари хулосаи асоснок дар бораи 

эцтимолияти хавфцои коррупсия дар ин ж он соцацои фаъолияти идора ба 

роцбари мақомот барои андешидани чорацои дахлдор пешницод карда мешавад. 

  

§ 2. Пешгирии коррупсияи сижск ва нақши мақомоти қонунгузорк дар 

 самти муқовимат ба коррупсия 

  

92. Коррупсияи сижск дар Тоҷикистон зуцуроти номатлубест, ки бояд дар 

доираи муборизаи минбаъда бар зидди он чорацои таъхирнопазир андешид. Дар 

ин самт ба мақсад мувофиқ аст, ки шаффофияти кори Комиссияи марказии 

интихобот ва райъпурск ва хароҷоти мақсадноки маблағцо барои гузаронидани 

маъракацои интихоботк таъмин карда шавад, то ин ки фишороварк нисбат ба 

номзадцо ва цизбцо роц дода нашавад. Цамзамон оид ба манбаъцои даромади цар 

як цизб цар сол маълумоти расмк дар матбуот нашр гардад. Бо ин мақсад зарур 

аст, ки Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи цизбцои сижск” мавриди 

таҷдиди назар қарор дода шавад, зеро ки Қонуни мазкур ба маблағгузории 

цизбцои сижск аз цисоби буҷет ва цар гуна созмонцое, ки цадафцои сижск доранд, 

иҷозат намедицад. Аммо дар масъалаи цаҷми хайрияцои хусуск мацдудият вуҷуд 

надорад. Ашхос ва созмонцое, ки цуқуқи маблағгузории цизбцоро доранд, фцдадор 

нестанд оид ба хайрияцои худ ахборот дицанд. Ба созмону ташкилотцои 

ҷамъиятк, корхонацову муассисацо, шацрвандон, инчунин кишварцои хориҷк 

ҷицати бо сармояи хориҷк ба суратцисоби цизбцои сижск сармоягузорк намоянд 

иҷозат дода намешавад. Илова бар ин хайрияцои беном низ манъ карда шудаанд. 

93. Маблағгузории маъракацои интихоботиро Қонуни конститутсионии 

Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумцурии 



Тоҷикистон» танзим менамояд. Барои маблағгузории маъракацои интихобот 

номзад аз цизби сижск хазинаи (фонди) интихоботк таъсис менамояд. Маъракацои 

интихобот танцо аз цамин хазина маблағгузорк карда мешаванд. Манъбацои 

даромади хазинацои интихоботк маблағцои комиссияи интихоботк, маблағцои 

худи номзад ва ж цизби сижск буда метавонанд. Инчунин маблағцои хайрия аз 

ашхоси воқек ва цуқуқк манбаи даромад шуда метавонанд. Ба маъракаи 

интихобот ворид кардани маблағцо ба шакли хайрия аз ҷониби муассисацои 

мацаллк ва мақомоти давлатк, ташкилотцои давлатк, корхонацое, ки беш аз 30% 

сацмияцояшон ба давлат тааллуқ дорад, мақомоти низомк ва цифзи цуқуқ, 

созмонцои динк ва хайриявк, кишварцои хориҷк ва ашхоси цуқуқии хориҷк, 

ашхоси цуқуқие, ки бо маблағгузории хориҷк кор мекунанд, созмонцои 

байналмилалк, созмонцои ҷамъиятии байналмилалк ва хайрияцои беном манъ 

аст.   

94. Шаффофият ва назорати маблағгузорк барои цизб ва хазинаи 

интихобот. Механизми назорати маблағгузории ҷории цизбцо вуҷуд надорад. 

Цамзамон цисоботи царсолаи цизбцои сижск дар бораи манбаъцо ва маблағцои 

даромад, дар бораи хароҷоти маблағгузории ҷории цизб дар давоми соли 

тақвимк, инчунин оид ба дороицои цизб ва андозцои пардохтшуда таҷдиди назар 

карда шаванд. 

95. Мутобиқи Қонуни конститутсионии Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи 

интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон» номзадцо, цизбцои сижск ва 

комиссияцои интихоботк бояд дар бораи даромадцо, хароҷотцои маблағцои 

барои интихобот ҷудогардида, оид ба хароҷоти маблағцои аз хазинацои 

интихобот ҷудогардида ва хароҷоти воситацои фондцои интихоботк цисобот 

пешницод намоянд. 

96. Цисоботцои молиявии номзадцо ва цизбцои сижск ба Комиссияи 

марказии интихобот ва райъпурск дода мешаванд, вале цисоботи дигари 

муқаррарк ва ба воқеият ҷавобгф тартиб дода намешаванд. 

97. Комиссияи марказии интихобот ва райъпурск минбаъд назорати 

маблағгузорицоро аз ҷониби комиссияцои интихоботк, цаҷм ва манбаъцои 

маблағгузории фондцои интихоботии номзадцо ва цизбцои сижск ва самаранок 

истифода бурдани маблағцои пулии ин фондцоро таъмин намояд. 

98. Бинобар ин назорат аз болои манбаъцои маблағцои пулии худи 

номзадцо ва цизбцо ва ж аз болои воситацои пулии аз хайрияцо, ки ба хазинаи 

интихоботк ворид мешаванд вуҷуд надорад, низоми маблағгузорк ба цисоби цизб 

дар қонунгузорк пешбинк гардида бошад цам, дар амалия равшанк ва 

ошкорбажнии онцо ба таври зарурк ба роц монда нашудааст. 

99. Қоидацои одоби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумцурии Тоҷикистон меъерцои одоб ва рафтори вакилонро цангоми адои 



ваколатцои вакилк ва бо мақсади нигоц доштани меъерцои баланди маънавк ва 

фаъолияти бенуқсон пешбинк шуда бошанд цам, дар бораи беғаразк ва 

цалолкорк дар фаъолият ва бархфрди манфиатцо, инчунин дар бораи шаффофият 

ва зарурати пурзур гардидани боварии ҷомеа меъерцои дахлдор вуҷуд надоранд. 

100. Мутобиқи қарори Созмони умумиҷацонии парлумонк бар зидди 

коррупсия аз 19 ноябри соли 2008 дар Кодекси одоби намояндагони мақомоти 

қонунгузорк бояд пешгирии бархфрди манфиатцо, шаффофият, маълумоти 

ошкоро, масъунияти намоянда инъикос жбанд ва механизми танзими иҷрои он 

таъмин карда шавад. 

101. Аз ин лицоз зарур аст, ки тадбирцои зерин цалли худро жбанд: 

- пешбинк намудани пешницоди цисоботцои царсола аз ҷониби цизбцои 

сижск ва дастрасии оммавии онцо, иттилоот дар бораи маблағцои дар давоми сол 

ба даст овардашудаи цизбцои сижск; 

- аз ҷониби цизбцои сижск ва номзадцо ба мансабцои сижск ба мақомоти 

ваколатдори давлатк пешницод намудани иттилоот дар бораи даромад ва 

хароҷоти фондцои интихоботк ва таъмини дастрасии он барои ҷомеа; 

- такмили қоидацои одоби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии  Ҷумурии Тоҷикистон ва таъмин намудани татбиқи онцо дар таҷриба; 

- тацияи заминаи цуқуқк барои цаллу фасли бархфрди манфиатцо ва 

механизми амалк намудани пешгирии онцо ва цалли мухолифатцои ахлоқк аз 

ҷониби шахсони мансабдори сижск. 

  

         §3. Такмили фазои сармоягузорк ва социбкорк (поктинатк дар бахши 

хусуск) 

  

102. Сижсати Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бацри дастгирии бахши 

хусуск ва бецсозии шарту шароити маблағгузории онро яке аз самтцои 

афзалиятноки худ цисобида, сол аз сол дар ин самт чорацои дахлдор андешида 

шуда истодаанд. Аммо дар баробари шарту шароитцои мусоид дар фаъолияти 

социбкорк фароцам овардашуда, дар ин самт низ мушкилицо боқк мемонанд. Яке 

аз ин мушкилицо насупоридани андозцо ва ж рфйпфш гардидани даромадцои аз 

фаъолияти социбкорк бадастовардашуда мебошанд. 

103. Бо дарназардошти ин такмили минбаъдаи талаботи қонунгузории 

амалкунанда, ки нисбат ба бацисобгирии муцосибк ва цисоботи молиявк гузошта 



шуданд, алалхусус оид ба цолатцои ба дафтарцои цисобдорк уцдадорицои пулии 

даржфткунандацои қалбакиро ворид кардан, сабти хароҷоти иҷронашуда, барои 

истифода аз цуҷҷатцои қалбакк, дигар амалцои ғайриқонунии роцбарони 

корхонацо ва шахсони дигари масъули дафтари цисобдорк, тациякунандагони 

цисоботи молиявк татбиқи чорацои муосири ҷавобгарк мутобиқ ба стандартцои 

байналмилалк ба мақсад мувофиқ аст. 

104. Дар ин ҷода зарур аст, ки вобаста ба мустақилият ва беғаразии 

аудиторон цангоми иҷрои вазифа бояд стандартцои байналмилалк риоя шаванд, 

аз ҷумла аудиторон набояд бевосита ж бавосита бо объектцои аудитшаванда 

муносибати касбк дошта бошанд (ба ин ҷо шахсони ба аудиторон робитадошта 

низ дохил мешаванд), цамин қоида ба ташкилотцои аудиторк низ дахл дорад). 

Вобаста ба ин афзоиши маърифати зиддикоррупсионк дар бахши хусуск, ба роц 

мондани цамкорк бо давлат ва амалк кардани назорати дохилк дар марцилацои 

навбатии Стратегия бояд мавриди истифодаи васеъ қарор дода шавад. 

        105. Вале ба цамаи ин нигоц накарда, дар ҷаражни ташкил ва  фаъолияти 

цамарфзаи бахши хусуск, аз ҷумла социбкорк, ташкили монеацои сунък ва 

барзижд дар ҷаражни бақайдгирк, иштироки онцо дар хариди давлатк, кор ва 

хизматрасоницо, пардохти андозцо, ташкил ва амалинамоии бацисобгирии 

муцосибк, санҷиши фаъолияти иқтисодию молиявии онцо, назорат ва 

мониторинги он цоло цам монеацои зижд вуҷуд доранд. 

106. Бинобар ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузорицо ва рушди устувори 

иқтисодк ва дастгирии социбкорк айни замон масъалагузории эцтижҷоти зайл ба 

мижн омадааст: 

- бунжди шароитцои иқтисодк ва цуқуқк, ки ба кам шудани «иқтисодижти 

махуф», расидан ба шаффофияти цадди аксар ва батанзимдарории вазифацои 

назоратии мақомоти ваколатдори давлатк; 

- баратараф намудани сабабцои бурунрафти дороицо ва сармоягузорицо ва 

фароцам овардани шароити зарурк барои баргардонидани онцо ба бахши 

воқеъии иқтисодижти миллк; 

- таъминоти цуқуқк (такмили қонунгузорк) ва иқтисодии (аз ҷумла 

чорабиницои ташкилк бо роци ҷойгир намудани видеокамерацои назоратк) 

шаффофияти фаъолияти мақомоти назоратию тафтишотк; 

- баланд бардоштани қобилияти рақобатнокии махсулоти ватанк дар 

бозори дохилк; 

- цавасмандкунии сармоягузорицо, аз ҷумла сармояи ватанк ба соцаи 

истецсолии иқтисодижти кишвар; 



- мустацкам намудани соцаи буҷетк ва дар цамаи сатццо таъмин намудани 

гузариш ба буҷетцои воқеък ва амалишаванда; 

- таъмини бартарафсозии марцилавии камбудицои бозор ва андешидани 

чорацо ҷицати кам кардани инфлятсия то цаҷми танзимкунанда; 

- бунжди шароит барои ихтисор кардани муомилоти нақдии пулк, аз ҷумла 

цавасмандкунии истифодаи васеъи технологияцои электронии 

цисоббаробаркуницо дар муносибатцои молию пулк; 

- бартараф намудани механизмцо ва шароитцое, ки ба «расмикунонии» 

маблағцои ғайриқонунк бадастоварда, ошкор намудани механизмцо ва 

мацдудкунии цуқуқии «нақдикунонии» ғайриқонунии воситацои пулк; 

- баланд бардоштани самаранокии назорат аз болои амалижтцои асъорк ва 

воридотию содиротк, андешидани чорацо оид ба таъминоти кафолатдодашудаи 

(суғуртакунонии) чунин амалижтцо, вусъат додани заминаи шартномавии 

байнидавлатк оид ба масъалаи мазкур; 

- тафтиш ва назорати мавзфии омодагк ва иҷрои созишномацои 

консессионк (барои идоракунк, супоридани иншоотцои моликияти давлатк) дар 

бораи истифодаи муваққатии воситацои давлатк; 

- таъмини назорати амортизатсия ва соқит намудани воситацо ва амволи 

давлатк; 

- ҷорк намудани назорати маҷмфии бонкк аз болои фаъолияти гурфццои 

молиявк-саноатк; 

- таъмини мавҷудияти баробари иқтисодк ва цуқуқии цамаи шаклцои 

моликият дар цамаи соцацои фаъолияти иқтисодк; 

- ҷорк намудани низоми мустақили нозироти санҷиши пешакии амалижтцо 

вобаста ба цамлу нақл ва қарордодцои воридотию содиротк цангоми 

гузаронидани расмижти гумрукк; 

- бо давлатцои цамсарцад ҷорк намудани низоми ягонаи иттилоотк дар 

бораи борцои аз сарцад интиқолшаванда, аз ҷумла транзитк; 

- танзими цуқуқии возеци расмижти қабули қарорцо аз ҷониби мақомоти 

давлатк ва расонидани муцтавои онцо ба ацли ҷомеа; 

- муқаррар намудани масъулияти фардии шахсони мансабдори мақомоти 

давлатк барои қабули қарор; 



- такмили низоми гузаронидани озмунцо оид ба ҷойгир намудани 

фармоишцои давлатк ва хариди давлатк, тендерцо ва музоядацо оид ба 

хусусигардонк; 

- таъмини шаффофияти механизмцои истифодаи воситацои давлатк, 

сармоягузорицои хориҷк, инчунин қарзцои зери кафолати давлатк қарор гирифта 

тавассути ҷорк намудани иттилооти муфассал дар веб-сайти мақомоти дахлдори 

давлатк; 

- такмили фаъолияти биржавк ва бозори қоғазцои қиматнок; 

- кам кардани фаъолияти инцисорк ва ташкили рақобат дар соцаи 

расонидани хизматрасонии давлатк, тартиб додани фецристи корхонацои қарздор 

ва муфлисшуда; 

- дар амал ҷорк намудани интишори цисоботцои царсолаи фаъолияти 

молиявии ширкатцои миллк ва субъектцои инцисори табик дар воситацои ахбори 

омма ва Интернет; 

- дар амал ҷорк намудани бекоркунии оммавии созишномацо ва 

қарордодцо, бозхонди иҷозатномацо ва санадцои бақайдгирк, ки ба қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқат намекунанд; 

 107. Тадбирцои иловагк дар соцаи сармоягузорк инцо мебошанд: 

- таъмини шаффофияти бастани қарордодцо бо ширкатцои хориҷк ва 

интишори ахборот дар бораи ҷаражни иҷрои онцо, ба истиснои маълумоти дорои 

сирри тиҷоратк; 

- интишор ва гузаронидани корцои фацмондадицк дар бораи механизмцои 

пешницоди имтижзцо барои сармоягузории бевосита; 

- таъмини дастрасии васеъи субъектцои бахши хусуск ба иттилооти 

меъжрии цуқуқк ва маъмурии ширкатцои давлатк, аз ҷумла тавассути истифодаи 

имкониятцои технологияцои иттилоотк. 

            108. Оид ба бецтар намудани муцити сармоягузорк дар кишвар пеш аз 

цама бояд такмили заминаи қонунгузорк, барномацои давлатк ва лоицацои аз 

ҷицати илмию амалк асоснокшуда, омфзиш ва тацлили иҷрои қарордодцо ва 

идоракунии корпоративк, таъмини цуқуқцои молумулкк ва пешгирии талафу 

тасарруфи он, бартараф намудани монеацои зиждатии маъмурк зарур аст. 

  

  



§ 4. Такмили кодексцои касбии одоб ва самти кадрии хизмати давлатк 

  

109. Маҷмфи қоидацои рафтори хизматчии давлатии мақомоти иҷроияи 

марказк ва мацаллии цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии шацрак ва 

децот, ки хислати ахлоқии фаъолияти касбии онцоро таҷассум менамояд дар 

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки бо Фармони 

Президенти  Ҷумцурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2010  №932 тасдиқ 

шудааст, гирд оварда шудаанд. 

110. Дар Кодекси мазкур навгоницои зижд ба монанди муқаррар намудан ва 

танзими назорати риояи Кодекси одоб, инчунин тартиби ташаккул ва амали 

комиссияцо оид ба одоб, ки бояд назорати риояи Кодексро амалк намоянд, 

таҷассуми худро жфтаанд. Мутаассифона дар Кодекс сохтори одоби хизматк дарҷ 

нагардидааст ва ба ҷанбаъцои амалк ва ангезандаи фаъолияти мусбии 

хизматчижни давлатк эътибор дода нашудааст, Мфцтавои Кодекси мазкур 

хусусияти абстрактк дошта, роцандозии он ба кори цамарфзаи фаъолияти 

хизматчиени давлатк алоқамандк надорад.    Бинобар ин ҷицати такмили 

муқаррароти Кодекси мазкур зарур аст, ки тадбирцои зайл амалк гарданд: 

- дар кодекси одоби хизматчии давлатк пешбинк намудани тавзеци 

принсипцои хизмати давлатк, инчунин таърифи амиқи стандартцои маъмули 

рафтори хизматчижни давлатк; 

- такмил додани механизмцои назорат оид ба риояи одоби хизматчижни 

давлатк; 

- тация ва ҷорк намудани кодексцои махсуси одоб барои кормандони 

мақомоти цифзи цуқуқ ва судцо; 

- такмили таълимоти таҷриба барои хизматчижни давлатк ва роцбарони ин 

мақомот тавассути бецтар намудани низоми таълим оид ба одоби хизматк ва 

танзими бархфрди манфиатцои хизматчижни давлатк ва дар ин ҷаражн ташкил 

намудани тацсилоти доимк ва даврк; 

- мунтазамнокии низоми қабул ба кор, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрцо ба 

мансаби баланди давлатк; 

- гузаронидани расмижти мушаххас оид ба қабул ва тайжр намудани кадрцо 

барои вазифацои пурмасъуле, ки ба зуцуроти номатлуби коррупсия бисжр дучор 

мешаванд; 

- таъсиси барномаи мушаххас оиди иҷрои босамари функсияи хизматчии 

давлатк;  



  

  

§5. Такмили низоми хариди давлатк 

  

111. Сарфацои хариди давлатк тахминан 10 дарсади цаҷми умумии 

хароҷоти буҷети давлатии Тоҷикистонро ташкил медицад. Цоло низоми хариди 

давлатк дар давраи ташаккулжбк қарор дорад, ки он аз як тараф вобаста ба 

миқдори зижди мақомот ва муассисацои давлатк, аз тарафи дигар вобаста ба 

мацдудияти захираи буҷети давлатк ташвишовар ба назар мерасад. Цамин тавр, 

саъйу кфшиш барои дар оянда такмил ва рушд жфтани низомии хариди давлатк 

бо мақсади бартараф намудани аломатцои коррупсионк ва бунжди механизми 

таъсирбахши идора ва назорати хариди давлатк аз масъалацои муцим ва таъҷилк 

ба шумор меравад. 

  112. Новобаста аз он ки дар қонунгузорк оид ба хариди давлатии амвол, 

кор ва хизматрасонк қоида ва тартиботи муайян барои цамаи муассисацо ва 

соцацо, ғайр аз масъалацои мансуб ба мудофиаи миллк, цифзи амният, сирри 

давлатк, металл ва сангцои қиматбацо ба роц монда шудааст, дар таҷриба як қатор 

мушкилот дар ин самт мавҷуд аст. Лоицацои зижде вобаста ба цаҷми берун аз 

тавозун, ба монанди бунжди неругоццои барқии хурду калон мавҷуданд, ки дар 

доираи қоида ва тартиботи хариди давлатк ҷой намегиранд. Дар айни цол ин 

қабил лоицацо барои давлат ва ҷомеа муцим буда, сарфи назар намудани онцо 

ғайриимкон мебошад. Ин таҷриба метавонад дар цисобботдицк ва шаффофияти 

хариди давлатк мушкилот пеш орад ва ин ба таҷрибаи пешқадами 

байналмилалк, ки дар цамаи навъи хариди давлатк вобаста ба цамаи бахшцо бояд 

қоидацои мушаххас амал намуда, хариди амвол дар асоси талабот шаффофу 

ошкоро сурат гирад,  мувофиқат намекунад. 

  113. Аз ин рф дар ин самт андешидани тадбирцои зерин ба мақсад 

мувофиқ аст: 

-баланд бардоштани шаффофият дар ҷаражни хариди давлатк, зижд 

намудани самарабахшии онцо ва мацдудсозии имкониятцо цангоми қабули 

қарори беасос аз ҷониби кормандони муассисаи хариди амвол дар ҷаражни 

интихоб; 

-пешбинк намудани талабот вобаста ба мавҷудияти доғи судк оид ба 

ҷиноятцои коррупсионк цангоми озмунцои хариди давлатк ва ҷаражни 

хусусигардонк иншоот;  



- ташкил ва пешбурди махзани маълумотцои ширкатцо, ки қаблан барои 

амалцои коррупсионк мацкум шуда буданд; 

- баланд бардоштани сифати низоми интишори иттилоот оид ба тендерцо 

барои хариди давлатк ва дар веб-сайти мақомоти ваколатдори давлатк нашр 

намудани иттилооти муфассал оид ба харид ва фаъолияти комиссияцои тендерк, 

бақайдгирии навории ҷаражни гуфтушунидцо, тендерцо ва озмунцо, ба қувваи 

қонунк даромадани цуҷҷатцои тендерк баъди интишори оммавии онцо; 

         - фацмонидани мацакцои интихоб, усулцои арзжбк ба бацогузорандагон ва 

шахсони нархгузоранда ва ба самъи шахсони манфиатдор расонидани мфцтавои 

қарори комиссия; 

- таъмини такмили ихтисоси доимии кормандони мақомоти хариди 

давлатии мол, кор ва хизматрасонк, намояндагони ташкилотцо-харидорон, бахши 

хусуск ва мақомоти цифзи цуқуқ оид ба масъалацои қонунгузорк дар соцаи 

хариди давлатк, инчунин оид ба масоили риояи меъжрцои одоб; 

-ба роц мондани идоракунии муносиби давлатк ва шаффофияти фаъолияти 

мақоми ваколатдори давлатк дар самти хариди давлатк, таъмини иштироки 

баробари субъектцо дар тендерцо, музоядацо ва аз байн бурдани омилцои ба 

коррупсия мусоидаткунанда. 

  

  

§ 6. Такмили низоми назорати давлатии молиявк 

  

  

114. Идоракунии маблағцои буҷети давлатк эцтимолияти хатари ҷиддии 

хусусияти коррупсионидоштаро ба вуҷуд меоваранд. Корцои маккорона, 

азонихудкунии маблағцо ва дигар шаклцои кирдорцои коррупсионк метавонанд 

ба ноилшавии мақсадцои гузошташудаи давлат халалдор созад ва ба рушди 

иқтисодк ва иҷтимоии давлат таъсири манфк расонад. Аз ин рф идоракунии 

давлатии самаранок ва натиҷабахш аз кам кардани шароитцои ба коррупсия 

мусоидаткунанда ва зарурияти ташкили низоми солими идоракунии давлатии 

мабалғцои буҷетиро тақозо дорад. 

           115. Таҷриба ва маълумотцои омории царсола нишон медицанд, ки 

новобаста аз тация, қабул ва мукаммалгардонии қонунцо дар самти молияи 

давлатк, тация ва амалигардонии чорабиницои зижд ҷицати ташаккул ва  хароҷоти 



маблағцои буҷети давлатк дар цамаи сатццо, самаранок истифода бурдани 

маблағцою амволи давлатк ва хариди давлатк цоло цам қонуншиканицо ва 

камбудицои зижди коррупсионк, аз ҷумла расонидани зарарцои зижди молиявк, 

азонихудкунии маблағу амволи давлатк, саркаши намудан аз пардохтцо ва андози 

давлатк, хусусигардонии ғайриқонунк дар ин самт ҷой доранд. Чуноне ки 

мушоцида мегардад чорацои андешидашуда дар ин самт, кофк ва судманд 

нестанд. 

116. Бинобар ин ба мақсад мувофиқ аст, ки тадбирцои зерин дар ин самт 

андешида шаванд: 

         - дар мавриди ташаккули буҷетцо ва тацияи  санадцои меъжрии цуқуқк 

ҷицати тасдиқи буҷет ва дар амал татбиқ намудани он додани таваҷҷуци хоса ба 

масъалаи таъмини шаффофият ва ҷалби ҷомеа дар муцокимаи тация ва қабули 

лоицацо, раванд ва натиҷаи иҷрои он, иҷрои хароҷоти мақсадноки моддацои 

буҷет, табъу нашри лоицацо ва ба самъи ҷомеа расонидани он дода шавад; 

- бо дарназардошти стандартцои байналмилалк бо роццои тацияи  санадцои 

меъжрии цуқуқии дахлдор ва ворид намудани тағйиру иловацои зарурк ба  

санадцои меъжрии цуқуқии амалкунанда ҷицати ташкили танзими муносиби 

идоракунии молиявии давлат, назорати молияи давлатк аз ҷониби  Палатаи 

савдои Ҷумцурии Тоҷикистон, мақомоти назорати давлатии молиявк ва мубориза 

бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори аудити дохила ва 

дигар институтцои молиявк ба роц монда шавад; 

- такмили функсияцои тацлилк – омории онцо бо мақсади омфзиш ва 

пешгирии  коррупсия ва овардани пешницодот ва хулосацо аз ҷониби худи онцо 

ҷицати мукаммалгардонии қонунгузорк ва идоракунии муносиби молиявии 

давлат таъмин карда шавад; 

- мукаммалгардонии механизми идоракунии молияи давлат бо роци ворид 

намудани тағйиру иловацо ба қонунцо ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии 

Ҷумцурии Тоҷикистон, ки самтцои гуногуни молияи давлат, назорати давлатии 

молиявк ва аудити дохила, муцосибот, буҷети давлатк, харҷу сарфи  

сариштакорона ва мақсадноки маблағцои буҷети ва амволи давлатиро ба танзим 

медароранд, анҷом дода шавад. 

  

§ 7. Пешгирии коррупсия дар соцацои маориф ва тандурустк 

  

117. Ташаккули давлати цуқуқбунжд ва ҷомеаи шацрвандк фарцанги баланди 

цуқуқиро талаб мекунад, ки бе он чунин арзишцои бунждк ва принсипцои ҷомеа 



ба монанди волоияти қонун, афзалияти цуқуқу озодицои инсон ва цифзи 

манфиатцои қонунии инсон ва шацрванд наметавонанд пурра амалк шаванд. 

118. Чуноне, ки аз таҷриба бармеояд дар муассисацои тацсилоти умумк ва 

олк барномацои таълимк вобаста ба масъалацои эцтиром ва волоияти қонун, 

тоқатнопазирк ба қонуншиканк, ҷинояткорк ва коррупсия, дарки он, зарарцои 

коррупсия ва зарурияти мубориза бо он тарцрезк карда намешаванд. 

119. Солцои охир дар муқоиса бо соцацои фаъолияти вазорату идорацои 

дигар ва мувофиқи тадқиқотцои сотсилогк сатци коррупсия дар ин соца бештар 

мушоцида мегардад. 

120. Тахлилцо нишон доданд, ки дар соцаи маориф ҷиноятцои вобаста ба 

тасарруфи амволи ғайр асосан аз тарафи шахсони масъули ҷавобгарии моддк 

содир карда мешаванд. Цолати дигаре, ки имрфзцо ҷомеаро ба ташвиш овардааст 

ин сфйистифода ва ришваситонк цангоми қабули санҷишу имтицонцо, тестикунк 

ва суцбатцо аз лацзаи қабули довталаб ба муассисаи таълимк, ки чун анъана ва 

цодисаи такроршаванда ба низоми тацсилот ва обрую нуфузи он дар ҷумцурк 

таъсири манфк мерасонад, ҷой дорад. 

121. Дигар цолатцое, ки ба фароцам овардани сабабу шароитцои содир 

намудани қонунвайронкуницо, аз ҷумла ҷиноятцои бо суиистифода аз вазъи 

хизматии худ бо роци тасарруф ж ришваситонии кормандони соцаи маориф сабаб 

мешаванд, пеш аз цама надонистани талаботи қонунгузории ҷорк ва беназоратии 

мақомоти болоии ин соцацо мебошанд. 

122. Чуноне, ки санҷишцои молиявии муассисацои таълимк собит менамоянд 

дар давраи 6 (шаш) соли охир зарарцои молиявк ба маблағцои умумк зижда аз 

11,7 (11.708.839.60) млн сомонк ошкор карда шудааст. 

123. Аз маблағи умумии зарарцои молиявк, камомад ва тасарруфи воситацои 

пулию  молк  зижда аз 2,9 млн сомонк (2.996.566,34), талафи воситацои пулию 

молк  -  зижда аз  3,5 млн (3.532.232,56) сомонк, маблағи кам  цисобгардида ва 

рфйпфшнамудаи андозцо зижда аз 1,5 млн (1.585.029,54) сомонк ва боқк дигар 

зарарцои молиявиро ташкил медицад. 

      124. Ғайр аз ин дар ин давра аз тарафи мақомоти назорати давлатии молиявк 

ва мубориза бо коррупсия содиршавии 354 цодисаи ҷиноятцои коррупсионк, 

иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва марбут ба андоз аз ҷониби 

кормандони мақомоти маориф ва сохторцои тобеи он ба қайд гирифта шудааст. 

 125. Сохтори ҷиноятцои коррупсионии ошкоргардидаро бештар  ҷиноятцои 

қаллобии хусусияти коррупсионидошта, азонихудкунк ж исрофкорк, 

суйистифода  аз ваколатцои мансабк, порахфрк, баромадан аз цадди ваколатцои 

мансабк, гирифтани мукофот бо роци тамаъҷфк ташкил медицанд. 



  126. Аз рфи ҷаражни инкишофи ҷиноятцои коррупсионк дар соцаи маориф 

соли  2008 – 63 адад, соли 2009 - 67 адад ва дар соли 2010 - 82 адад  ва дар соли 2011 - 

85 адад ҷиноятцои коррупсионк ба қайд гирифта шудааст. 

 127. Чунин рақаму миқдори цуқуқвайронкуницо ва ҷиноятцои коррупсионк 

шацодат аз он медицанд, ки то цол дар соцаи маориф камбудию норасоицо дар 

самти пешгирии ин зуцуроти номатлуб сол аз сол афзуда истода, андешидани 

чорацои қатъиро дар ин соца талаб мекунад.   

128. Аз ин рф ва бо мақсади пешгирк намудани цолатцои коррупсионк дар 

соцаи маориф зарур аст, ки тадбирцои зерин андешида шаванд: 

-гузаронидани имтицонцои қабул дар муассисацои таълимк тариқи тестк 

ҷицати пешгирии хавфцои коррупсионк; 

-тацияи барномаи омфзишк ва дастурамалу маводи ташвиқотк барои падару 

модарон ва мактаббачагон оид ба масъалацои зиддикоррупсионк; 

-таъмини мониторинги омилцои коррупсионк, механизми бартараф кардани 

пардохтцои ғайрирасмк ва пурзфр намудани фаъолияти аудити дохилк; 

- дар доираи имкониятцои мавҷуда баланд бардоштани сатци таъминоти 

моддии кормандони соца, бо дарназардошти интизоми мецнат ва сацми онцо дар 

тацкими обрфю нуфузи муассисаи таълимк. 

129. Саломатии ацолк цамчун сарвати бебацо омили муцими рушд ва 

некуацволии кишвар ба цисоб меравад. Сол то сол саломатии ацолк бецтар шуда 

истодааст. Дар сохтори тандурустии мамлакат ҷаражни бозсозии соца, аз он ҷумла 

тацияи заминаи нави қонунгузорк ва санадцои меъжрии цуқуқии соцаи 

тандурустк, такмили системаи идоракунк ва маблағгузорк, рушд ва тацкими 

кфмаки аввалияи тиббию санитарии бо тибби оилавк асосжфта, таҷдиди 

муассисацои тиббк ва фармасевтк авҷ гирифт. Бо цамин мақсад модели ислоцоти 

соца вобаста ба бецбудии дастрасии хизматрасоницои тиббк тавассути таҷдиди 

сохтор ва цамгироии системаи фароцам овардани кфмаки аввалияи тиббк, 

муносибгардонии фонди кат ва сохтори муассисацои бистарикунонк, тақвияти 

нерфи кадрии тамоми соцаи тандурустк, мукаммалсозии инфрасохтор, такмил ва 

бецбудии таъминот бо доруворк, ворид намудани намудцои нави маблағгузорк, 

дар асоси истифодаи дастовардцои илмк татбиқи усулцои нави ташхисию 

табобатк бо истифодаи технологияцои муосир, иштироки ацолк дар цалли 

масъалацои тандурустк, барқарорсозии солимии беморон ва маъюбон, ташкили 

кфмаки паллиативк, рушди заминаи иттилоотии идоракунк ва дигар тадбирцоро 

дар бар мегирад. 

Ба инкишофи соца афзоиши суръати иқтисодк, таваҷҷфци цамаҷонибаи 

роцбарияти кишвар нисбат ба самтцои афзалиятноки рушди иҷтимок, инчунин 



сацми самарабахши ҷомеаи байналмилалии донорцо дар цифзи саломатии 

ацолии кишвар шароити мусоид фароцам оварданд.  

130. Муттаассифона дар баробари рушди ин соца, вазъияти тацлили ҷаражни 

корк дар ин самт ва дар фаъолияти муассисацои тиббк камбудию норасоицои 

зижде ҷой доранд. 

131. Аз рфи санҷишцои молиявии мақомоти назорати давлатии молиявк ва 

мубориза бо коррупсия дар соцаи тандурустк таи 5,5 соли охир 137 санҷишцо 

гузаронида шуда, дар натиҷа зарари молиявк ба маблағи умумии зижда аз 7,7 

(7.753.866,97)  млн сомонк ошкор карда шудааст. Аз маблағи умумии зарарцои 

молиявк, камомад ва тасарруфи воситацои пулию  молк  зижда аз  3,4 млн 

(3.439.097,56) сомонк, талафи воситацои пулию молк  -  зижда аз 1,5 млн 

(1.551.562,72) сомонк, маблағи кам  цисобгардида ва руйпфшнамудаи андозцо -

720.859,78 сомонк ва дигар зарарцои молиявиро ташкил медицанд. 

         132. Масъалаи баланд бардоштани сатц ва сифати хизматрасонии тиббиро ба 

ацолк Цукумати ҷумцурк цамчун самти муцими фаъолияти худ дониста, ба 

раванди ислоцоти соцаи тиб, истифодаи мақсадноку самарабахши маблағцои 

давлативу лоицацои сармоягузорк ва пешгирии цодисацои коррупсионк суръату 

сифати тоза мебахшад. Цамзамон баробари соцаи маориф тандурустк ба соцацои 

дорои хавфи баландтарини коррупсия гирифтор аст, ки аз ин маълумоти 

нишондодцои расмии дар боло зикргардида ва тадқиқотцои сотсиологк шацодат 

медицанд. Ин ду соцаи дурнамои муцим мавриди диққати махсуси Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон қарор гирифта, цамарфза маҷмфи тадбирцои зарурк дар 

самти пешгирии коррупсия пайгирона татбиқ мегарданд. 

133. Ин соцацо мавриди буҷетикунонии барномавк қарор гирифта 

мешаванд, яъне қисмати дахлдори хароҷоти буҷети давлатк барои цар сол аз 

тарафи вазоратцои маориф ва тандурустк аз цисоби лоицацои барномавк ва 

грантк, ки қисман аз ҷониби буҷети давлатк, қисман аз цисоби воситацои 

молиявии шартномавии муассисацои тацсилотк ва муолиҷавк ва қисман аз 

цисоби маблағцои созмонцои байналмилалк ва хазинацои молиявии 

байналмилалк маблағгузорк карда мешаванд. Дар ин самт аз тарафи давлат цама 

гуна ташаббусцо бацри рушди цамкорицо ва муносибатцои байналмилалк ва 

омфзиши таҷрибаи кишварцои хориҷк ҷонибдорк карда мешавад. 

134. Аз ин рф ҷицати бецтар гардонидани сатцу сифати хизматрасонии 

тиббк ва бо ин васила бартараф намудани омилцои коррупсионк татбиқи 

тадбирцои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

-васеъ намудани салоцияти воцидцои аудити дохилк ҷицати вусъат додани 

фаъолияти онцо ва бацри тацлили пурра ва цаматарафаи хавфцои коррупсия; 



-ба роц мондани низоми самараноки лоицаи маблағгузорк ва идоракунк, 

инчунин методологияи цамоцангсозии суғуртакунонии тиббии мақсаднок аз 

буҷети давлатк; 

-таҷдиди назар намудани низоми марказонидашудаи хизматрасонии 

давлатк ва додани афзалият ба методологияи хизматрасонии марказонидашуда 

аз рфи таъинот бо нархцои муқарраргардида. 

  

  

Боби 3. Ҳамкории цуқуқии байналмилалк 

  

135. Муборизаи босамар бар зидди коррупсия  рушди иқтидори миллиро 

тавассути коркардцои босуръату асосноки меъжрию ташкилии тадбирцои 

зиддикоррупсионк дар асоси цамкории фаъоли байналмилалк оид ба мубодилаи 

таҷриба байни институтцои зиддикоррупсионк ва коршиносон талаб мекунад. 

  136. Аз ин рф бояд ба имплементатсияи цамаи талаботи Конвенсияи СММ 

зидди коррупсия, ки айни замон цамчун стандарти универсалии байналмилалии 

зиддикоррупсионк дар тамоми ҷацон эътироф шудааст, инчунин дигар санадцои 

байналмилалии цуқуқие, ки дар ин самт Тоҷикистон онцоро эътироф кардааст 

ацамияти махсус дода шавад. Дар ин раванд кфмаки техникк ва 

махсусгардонидашуда, ки тавассути лоицацои гуногуни байналмилалк пешбинк 

карда шудааст, бояд ба таври бештар самаранок (цадди аксар) истифода карда 

шавад. 

137. Дар тамоми давраи амали Стратегия гузаронидани чорабиницои гуногун 

оид ба цамкории байналмилалк аз рфи самтцои зерин пешбинк карда мешавад: 

-такмили санадцои меъжрии цуқуқк дар самти муқовимат бо коррупсия бо 

дарназардошти уцдадорицои байналмилалк; 

-гузаронидани тадқиқотцои муштараки илмию амалк ва экспертизаи 

зиддикорупсионии санадцои меъжрии цуқуқк бо ҷалби коршиносон ва 

мутахассисони соца; 

-омфзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами хориҷк дар самти муқовимат бо 

коррупсия; 

-тацияи амалижтцои муштарак оид ба пешгирк ва мубориза бо коррупсия; 



-бастани созишномацои дутарафа ва бисертарафа дар самти муқовимат бо 

коррупсия. 

  

Боби 4. Натиҷацои татбиқи Стратегия, мониторинг 

ва арзебии самарабахши он 

  

138. Натиҷацои асосии татбиқи Стратегия бояд аз бецтар намудани вазъи 

пешгирии коррупсия, саривақт ошкор намудани ҷиноятцои хусусияти 

коррупсионидошта ва афзоиши ҷалби ҷомеаи шацрвандк дар пешгирк, мубориза 

ва кам намудани миқдори қонуншиканицои коррупсионк бошад. 

139. Бо мақсади таъмини иҷрои муваффақонаи Стратегия ташкил ва 

амалинамоии Мониторинги он нақши муцимро иҷро менамояд. Мониторинги 

Стратегия – ин маҷмфи чорацои назоратк, санҷишк, тацлилк, ахборотк ва 

арзжбиии иҷрои тадбирцои Стратегия, нақшаи чорабиницои он вобаста ба 

вазъияти воқеък ва пешравицои сижск, иҷтимок ва иқтисодии ҷомеа ва давлатро 

дар бар мегирад. 

140. Арзебк аз рфи нишондодцои асосии татбиқи Стратегия амалк карда 

мешавад: 

-фароцам овардани шарту шароитцои пешгирии коррупсия; 

-саривақт ва босифат анҷом додани тафтишоти ҷиноятцои хусусияти 

коррупсионидошта; 

-таъмини иштироки фаъоли ҷомеаи шацрвандк дар раванди муқовимат бо 

коррупсия; 

-ба вуҷуд овардани цолатцои тоқатнопазир ба коррупсия дар миқъжси 

ҷумцурк; 

-баланд бардоштани маърифати цуқуқии ҷомеа ва эцтирому риояи талаботи 

қонунгузорк 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. 

 


