
 

Замимаи 2 

ба фармони Президенти  

Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 3 августи соли 2021,   

№ 222    

                         

Нақшаи  

чорабиницои амалисозии Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон  

барои давраи то соли 2030 барои марцилаи якум (солцои 2021-2025) 

 

№  

Номгфи чорабиницо 

Мақсад 

(натиҷацои 

маъмулк)-и 

дар назар 

дошташуда 

 

Муцлати 

иҷро 

 

Иҷрокунандагон 

Маблағгузорк 

 р/т Буҷети 

мақомоти 

дахлдор 

Шарикони 

рушд 

1. ЧОРАБИНИЦОИ УМУМК ОИД БА АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ 

 

1. Тация ва тасдиқи барномаи 

дохилидоравии зиддикор-

рупсионк ва  нақшаи 

чорабиницои он барои цар  сол      

Таъмини 

иҷрои пурра 

ва 

воқеъбинонаи 

Стратегия  

Соли 2021 Вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацраку децот, 

корхона, муассиса ва 

Воситацои 

идоравк 

 



2 
 

ташкилотцои   

дигар, новобаста аз 

шакли моликият      

2. Муайян намудани шахси 

мутасаддк аз цисоби 

роцбарони аввали вазорату 

идорацо, мақомоти иҷроияи 

мацаллии цокимияти давлатк, 

корхона, муассиса ва 

ташкилотцои   дигар, новобаста 

аз шакли моликият оид ба 

таъмини иҷрои Стратегия  

Ба низом 

даровардани 

рафти 

таъмини 

иҷрои 

Стратегия  

Соли 2021 Вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацраку децот, 

корхона, муассиса ва 

ташкилотцои дигар, 

новобаста аз шакли 

моликият  

Воситацои 

идоравк 

 

3. Гузаронидани санҷишу тацлил 

ҷицати муайян намудани 

цолати иҷрои Стратегия ва дар 

ин асос пешницод намудани 

маълумоти солона ба 

Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон  

Назоратбари

и давра ба 

давраи рафти 

таъмини 

иҷрои 

Стратегия  

Мунтазам  Шфрои миллии 

муқовимат ба 

коррупсия, Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия  

Воситацои 

идоравк 

 

2. ТАҚВИЯТ БАХШИДАНИ МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ДАР СОЦАЦОИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТК, МАОРИФУ 

ТАНДУРУСТК, АНДОЗУ ГУМРУК, ХАРИДИ ДАВЛАТИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТРАСОНК ВА СОЦАЦОИ 

ДИГАРЕ, КИ ФАЪОЛИЯТАШОН АЗ НИГОЦИ КОРРУПСИЯ ОСЕБПАЗИР МАЦСУБ МЕЖБАНД 

4. Бо дар назар доштани вазъи Баланд Мунтазам Вазорати молия, Воситацои  
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иқтисодию иҷтимок ва 

имкониятцои буҷетк идома 

додани ислоцоти музди 

мецнат дар низоми хизмати 

давлатк   

бардоштани 

вазъи иҷтимоии   

хизматчижни 

давлатк  

Агентии хизмати 

давлатк,   вазорату 

идорацо,  мақомоти 

иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатк  

идоравк 

5. Интихоб ва ҷобаҷогузории 

дурусти кадрцо бо роци 

гузаронидани озмун, бацоди-

ции фаъолият, аттестатсия, 

ҷойивазкунии (ротатсия)-и 

хизматчижни давлатк цамчун 

чорацои муассири зидди-

коррупсионк 

 

Пешгирк 

намудани 

коррупсия дар 

байни 

хизматчижни 

давлатк 

Мунтазам Агентии хизмати 

давлатк, мақомоти 

цифзи цуқуқ,      

вазорату идорацо ва 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк 

Воситацои 

идоравк 

 

6. Вусъат додани раванди  бо 

манзили истиқоматк ва 

қитъацои замини назди-

цавлигк таъмин намудани 

хизматчижни давлатк, ҷудо 

намудани қарзцои бефоиз ва 

дарозмуддат барои сохтмони 

манзили истиқоматк. Бо ин 

мақсад таҷдиди назар 

намудани санадцои меъжрии 

цуқуқии дахлдор ҷицати аз 

Бецтар 

намудани вазъи 

иҷтимоии 

хизматчижни 

давлатк   

Мунтазам  Вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

Бонки миллк,  

мақомоти худидора-

кунии шацраку 

децот, ташкилоту 

муассисацои дигари 

давлатк       

Воситацои 

идоравк 
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байн бурдани монеацо  

7. Таҷдиди назар намудани 

мутобиқатии қонунгузории 

хизмати давлатк,  муқовимат 

ба коррупсия ва дигар   

санадцои меъжрии цуқуқии 

соцавк  вобаста ба доғи судк 

ва оқибатцои он  

Пешгирии 

коррупсия дар 

соцаи хизмати 

давлатк  

Солцои 

2021-2024 

Агентии хизмати 

давлатк, Вазорати 

адлия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк  ва 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк 

 

8. Таъсис додани махзани 

маълумот дар бораи 

шахсоне, ки  ҷиноят ва 

цуқуқвайрон-кунии 

маъмурии ба коррупсия 

алоқамандро содир 

намудаанд   

Пешгирии 

коррупсия дар 

соцаи хизмати 

давлатк 

Солцои 

2021-2025 

Прокуратураи 

генералк, Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия, Агентии 

хизмати давлатк      

Воситацои 

идоравк 

 

9. Роцандозк намудани чорацо 

вобаста ба цавасмандгар-

донии хизматчижни ҷавони 

давлатк ва тацким 

бахшидани арзишцои 

зиддикоррупсионии онцо  

Баланд 

бардоштани 

руцияи 

хизматчижни 

ҷавони давлатк  

Солцои 

2021-2025 

Агентии хизмати 

давлатк ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор 

Воситацои  

идоравк 

 

10. Такмили қонунгузории 

андоз, гумрук, замин, иҷозат-

Пешгирии 

коррупсия дар 

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

Воситацои 

идоравк 
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номадицк, суғуртаи иҷтимок 

ва нафақа, стандартизатсия, 

метрология, сертификатсия 

ва нозироти савдо бо 

мақсади пешгирк намудани 

кирдорцои коррупсионк  

 

соцацои андоз, 

гумрук, замин 

ва ғайра  

ва мубориза бо 

коррупсия, Кумитаи 

андоз, Хадамоти 

гумрук, Кумитаи 

давлатии идораи 

замин ва геодезк,     

Агентии суғуртаи 

иҷтимок ва нафақа, 

Агентии  

стандартизатсия, 

метрология, 

сертификатсия ва 

нозироти савдо, 

вазоратцои адлия, 

молия, рушди 

иқтисод ва савдо ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор 

11. Таҷдиди назар кардани 

ҷавобгарии маъмурк барои 

бидуни усулцои муқаррар-

гардидаи хариди давлатк 

анҷом додани фаъолияти 

харидорк 

 

Пешгирии 

коррупсия дар 

соцаи хариди 

давлатии мол, 

кор ва 

хизматрасонк  

Солцои 

2021-2022 

Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк, 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва 

идораи амволи 

давлатк 

Воситацои 

идоравк 
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12. Давра ба давра такмил 

додани низоми хариди 

электронк бо дар назар 

доштани цамгироии он бо 

низомцои иттилоотии 

мақомоти давлатк ва бонкцо 

Васеъ намудани 

доираи 

хизматрасони-

цои давлатк дар 

шакли 

электронк ва 

содагардонии 

барасмиятдаро-

рии амалижтцо 

Солцои 

2021-2025 

Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк, 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва 

идораи амволи 

давлатк  

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 

13. Андешидани тадбирцо 

ҷицати таъсис ва ба роц 

мондани фаъолияти  

комиссияи байниидоравк 

оид ба баррасии арзу 

шикоятцо оид ба хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк   

Баррасии 

холисонаи арзу 

шикоятцо аз 

ҷониби ницоди 

мустақил    

Солцои 

2021-2025 

Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк, 

вазорату идорацои 

дахлдор 

Воситацои 

идоравк 

 

14. Ҷорк намудани усулцои нави 

хариди давлатк 

Рушди рақобат 

мижни 

тацвилгарон ва 

баланд 

гардидани 

самаранокии 

харидцои 

давлатк 

Солцои 

2021-2025 

Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк, 

Хадамоти 

зиддиинцисорк,  

ташкилотцои 

харидор 

 

Воситацои 

идоравк 
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15. Роцандозк намудани чорацои 

дахлдор ва шаффоф ҷицати 

пешгирии омилцои 

рақобати бевиҷдонона 

вобаста ба манъ намудани 

социб шудан ва дидаю 

дониста истифода бурдани 

цуқуқцои истиснок ба 

воситацои 

инфиродикунонии мол, 

истифодаи тамғацои молк, 

тамғацои молии 

маъруфшуда, кор ва 

хизматрасоницои шахсони 

воқек ва цуқуқк, аз ҷумла 

шахсони хориҷк, инчунин 

пеш аз муцлат бекор 

намудани тамғацои молии 

бақайдгирифташуда 

Пешгирк 

намудани 

омилцои 

рақобати 

бевиҷдонона 

Мунтазам Хадамоти 

зиддиинцисорк ва 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк ва 

маблағцои 

махсус 

 

16. Тация ва ба Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 

пешницод намудани лоицаи 

қарори Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи 

таъсиси Корхонаи воциди 

Ҷудо намудани 

вазифацои 

танзимк ва 

амалижтии 

Агентии хариди 

давлатии мол, 

Солцои 

2021-2023 

Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк  

  

Воситацои 

идоравк 
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давлатии  «Маркази рушди 

низоми хариди электронк»-и  

назди Агентии хариди 

давлатии мол, кор ва 

хизматрасонк»  

кор ва 

хизматрасонк  

17. Тақвият додани фаъолият 

дар самти ҷорк намудани 

таҷрибаи тақсимоти 

электронии парвандацо дар 

байни судяцо  

 

Пешгирии 

коррупсия 

цангоми 

баррасии 

парвандацо дар 

судцо  

Солцои 

2021-2025 

Мақомоти судк, 

Хадамоти алоқа ва  

Саридораи цифзи 

сирри давлатк  

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 

18. Нашри санадцои судии 

эътибори қонунипайдокарда  

дар сомонацои расмк   

Таъмини 

шаффофият дар 

фаъолияти 

судцо 

Мунтазам Мақомоти судк  Воситацои 

идоравк 

 

19. Мукаммал намудани 

қонунгузории мурофиавк 

оид ба баррасии 

парвандацои ҷиноятк, 

гражданк, маъмурк, 

иқтисодк ва оилавк  

Бартараф 

намудани 

омилцои 

бавуҷудоваран-

даи коррупсия 

дар санадцои 

меъжрии цуқуқк 

Солцои 

2021-2023 

Суди Олк, Суди 

Олии иқтисодк,  

Вазорати адлия, 

Маркази миллии 

қонунгузорк, 

Прокуратураи 

генералк ва Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

Воситацои 

идоравк 
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коррупсия 

 

20. Фароцам овардани шароит 

барои ба такмили ихтисос 

фаро гирифтани шахсони 

мутасаддк оид ба таъмини 

иҷрои Стратегия дар 

Маркази такмили ихтисоси 

кормандони мақомоти 

муборизабаранда бар зидди 

коррупсия ва судии 

Академияи идоракунии 

давлатии назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон  

Баланд 

бардоштани 

масъулияти 

кормандони 

вазорату 

идорацо оид ба 

таъмини иҷрои 

Стратегия ва 

такмили 

донишу 

мацорати 

касбии 

кормандони 

мақомоти ба 

коррупсия 

бевосита 

муқовиматку-

нанда 

Солцои 

2021-2023 

Академияи 

идоракунии давлатк  

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 

21. Таъсиси ихтисосцои нав дар 

факултетцои цуқуқшиносии 

муассисацои тацсилоти олии 

касбк ҷицати тайжр 

намудани кадрцо дар самти 

Бо кадрцои 

социбтахассус 

таъмин 

намудани 

мақомоти 

Солцои 

2022-2024 

Вазорати маориф ва 

илм, Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

Воситацои 

идоравк 
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муқовимат ба коррупсия   муқовиматку-

нанда бар зидди 

коррупсия  

коррупсия ва 

муассисацои 

тацсилоти олии 

касбк      

22. Тация ва интишори китобцо, 

асарцои сацнавк, барномацои 

телевизионк дар мавзфъцои 

марбут ба муқовимат ба 

коррупсия   

Ташаккули 

мафкураи 

зиддикорупси-

онк  

Мунтазам Вазорати маориф ва 

илм, Вазорати 

фарцанг, Кумитаи 

телевизион ва радио,  

муассисацои 

тацсилоти олии 

касбк 

      

Воситацои 

идоравк 

 

23. Амалк намудани чорацо оид 

ба ҷорк намудани низоми 

ягонаи иттилоотк бацри кам 

намудани робитаи шахсони 

воқек ва цуқуқк бо 

хизматчижни давлатк, 

инчунин муайян намудани 

рақами телефони боварии 

доимоамалкунанда ва фаъол 

нигоц доштани сомонацои 

расмк  

Аз байн 

бурдани 

омилцои 

инсонк  

Солцои 

2021-2025 

Вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацрак ва децот, 

корхона, муассиса ва 

ташкилотцои дигар, 

новобаста аз шакли 

моликият      

Воситацои 

идоравк 

 

24. Содагардонии расмижти 

маъмурк дар самти 

фаъолияти социбкорк бо 

Фароцам 

овардани фазои 

озоди иқтисодк, 

Солцои 

2021-2023 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва 

идораи амволи 

Воситацои 

идоравк 
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роци татбиқ намудани 

барномацои 

зиддикоррупсионии 

мақсаднок,  аз ҷумла бекор 

намудани қоидацои барзижд 

вобаста ба сертификатсия ва 

иҷозатномадицк  

ҷалби сармояи 

мустақим    

давлатк, Агентии 

стандартизатсия, 

метрология, 

сертифи-катсия ва 

нозироти савдо, 

Вазорати рушди 

иқтисод ва савдо  

25. Роцандозии чорацои муосир 

оид ба ҷорк намудани тарзу 

воситацои цимояи шахсоне, 

ки ба ошкор намудани  

цуқуқвайронкуницои ба 

коррупсия алоқаманд 

цамкорк менамоянд   

Цавасмандгардо

нии 

шацрвандон 

барои цамкорк 

бо мақомоти 

цифзи цуқуқ  

Солцои 

2021-2025 

Вазорати корцои 

дохилк, 

Прокуратураи 

генералк, 

вазоратцои адлия, 

молия,  Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия ва 

мақомоти дигари 

муборизабаранда 

бар зидди 

коррупсия  

Воситацои 

идоравк 

 

26. Такмили санадцои меъжрии 

цуқуқк оид ба танзими 

хизматрасоницои пулакк дар 

соцаи тандурустк 

Ба низом 

даровардани 

тартиби 

хизматрасонии 

Солцои 

2021-2022 

Вазорати 

тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолк,  

Хадамоти 

Воситацои 

идоравк 
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пулакк, аз 

ҷумла 

маълумотнома-

цои тиббк  ба 

ацолк  

зиддиинцисорк, 

Вазорати адлия ва 

Маркази миллии 

қонунгузорк   

27. Такмил ва шаффоф 

намудани тартиби хариди 

таҷцизоти тиббк, маводи 

доруворк ва назорати 

сифати онцо    

Пешгирии 

омилцои 

коррупсионк 

цангоми хариди 

таҷцизоти 

тиббк ва маводи 

доруворк  

Солцои 

2021-2025 

Вазорати 

тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолк ва 

Вазорати адлия  

Воситацои 

идоравк 

 

28. Назорати истифодаи 

мақсадноки маблағцо ва 

воситацои грантк, ки ба 

соцаи тандурустк равона 

гардидаанд 

Пешгирии 

омилцои 

коррупсионк 

цангоми 

истифодаи 

маблағцо ва 

воситацои 

грантк  

Мунтазам Вазорати 

тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолк, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия ва 

Палатаи цисоб   

Воситацои 

идоравк 

 

29. Пешгирк намудани омилцои 

коррупсионк зимни 

тақсимоти ихтисосцои тиббк 

ва ҷобаҷогузории дурусти 

кадрцо дар соцаи тандурустк  

Таъмини 

шаффофият ва 

дастрасии 

баробар 

цангоми 

Мунтазам Вазорати 

тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолк, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

Воситацои 

идоравк 
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гирифтани 

ихтисос ва 

таъмин бо кор  

ва мубориза бо 

коррупсия ва 

муассисацои 

таълимии соцаи тиб 

30. Баланд бардоштани дониши 

касбии санҷишгарони соцаи 

андоз ва пешгирк намудани 

содиршавии кирдорцои 

коррупсионк дар байни онцо 

Пешгирии 

коррупсия дар 

байни 

кормандони 

соцаи андоз  

Мунтазам Кумитаи андоз, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк ва Палатаи 

цисоб  

Воситацои 

идоравк 

 

31. Мукаммал намудани низоми 

ояндабинк ва банақшагирк 

дар самти даромад ва 

хароҷоти маблағцои буҷети 

давлатк  

Таъмини 

саривақтии 

буҷети давлатк 

ва кам кардани 

цаҷми 

бақияпулицои  

қарзи андозцо 

Мунтазам Вазоратцои молия,   

рушди иқтисод ва 

савдо, Кумитаи 

андоз, Хадамоти 

гумрук ва мақомоти 

иҷроияи мацаллии 

цокимияти давлатии 

вилоятцо ва шацру 

ноцияцо  

Воситацои 

идоравк 

 

32. Сода гардонидани низоми 

цисоб, пардохти андозцо ва 

тақвият додани цамкории 

мақомоти андоз бо 

Саривақт цисоб 

ва пардохт 

намудани 

андозцо бо 

Солцои 

2021-2023 

Кумитаи андоз,  

Хадамоти гумрук, 

Вазорати молия ва 

мақомоти иҷроияи 

Воситацои 

идоравк 
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субъектцои хоҷагидор ва 

андозсупорандагони дигар 

мақсади кам 

намудани 

бақияпулицои 

андоз  

мацаллии 

цокимияти давлатии 

вилоятцо ва шацру 

ноцияцо 

33. Ба танзим даровардани 

санҷишцои риояи 

қонунгузории андоз, аз 

ҷумла кам кардани шумораи 

санҷишцо, махсусан 

санҷишцои камералк  ва ба 

роц мондани фаъолияти 

шаффофи 

андозсупорандагон  

Таъмини 

шаффофият дар 

фаъолияти 

мақомоти андоз 

ва 

андозсупоранад

агон  

Солцои 

2021-2023 

Кумитаи андоз, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк ва Палатаи 

цисоб 

Воситацои 

идоравк 

 

34. Сода гардонидани тартиби 

бақайдгирк ва қатъи 

фаъолияти социбкорк  

Пешгирии 

содиршавии 

кирдорцои 

коррупсионк  

Солцои 

2021-2022 

Кумитаи андоз, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокура-тураи 

генералк ва Палатаи 

цисоб 

Воситацои 

идоравк 

 

35. Пешгирк намудани омилцои 

коррупсионк дар мақомоти 

гумрук  ва ҷобаҷогузории 

дурусти кадрцо дар ин соца   

Пешгирии 

коррупсия дар 

байни 

кормандони 

Солцои 

2021-2025 

Хадамоти гумрук, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

Воситацои 

идоравк 
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соцаи гумрук  коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк ва Палатаи 

цисоб 

36. Диверсификатсия ва 

автоматикунонии 

механизмцои пардохти 

боҷцои гумрукк ва андоз, аз 

ҷумла бо мақсади кам 

кардани сарбории маъмурк 

ба иштирокчижни 

фаъолияти иқтисоди хориҷк 

ва баланд бардоштани 

самаранокии назорат аз 

болои дурустии цисобкунк 

ва пардохти саривақтии онцо 

тацияи системаи дар низоми 

вақти воқек (онлайн) 

супоридани пардохтцои 

гумрукк ва пардохтцои 

дигар, ки аз ҷониби 

мақомоти гумрук идора 

карда мешаванд 

Ҷалби бештари 

шацрвандон ба 

фаъолияти 

озоди иқтисодк, 

ташкили 

ҷойцои нави 

корк ва 

пешгирк 

намудани 

цодисацои 

қочоқ  

Солцои 

2021-2022 

Хадамоти гумрук, 

Бонки миллк, 

вазоратцои   рушди 

иқтисод ва савдо, 

молия ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор    

Воситацои 

идоравк 

 

37. Андешидани чорацо ҷицати 

шаффоф намудани 

Пешгирии 

омилцои 

Мунтазам Хадамоти гумрук, 

Агентии назорати 

Воситацои 

идоравк 
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фаъолияти мақомоти гумрук 

цангоми барасмиятдарории 

гумрукк  

корруписонк ва 

таъмини 

дурусти 

барасмиятдаро-

рии гумрукк  

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

корруп-сия, 

Прокуратураи 

генералк ва Палатаи 

цисоб 

38. Тақвият додани низоми 

электронии барасмият-

дарории гумрукии мол ва 

воситацои нақлижт ва ба 

меъжрцои байналмилалк 

мутобиқ намудани фаъолият 

дар ин соца 

Бартараф 

намудани 

омилцои 

инсонк дар 

раванди 

барасмитядаро-

рии гумрукии 

мол ва 

воситацои 

нақлижт 

Мунтазам Хадамотцои гумрук,  

алоқа ва Саридораи 

цифзи сирри 

давлатк 

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 

39. Дар байни цайати шахсии 

сарражсати қфшунцои 

сарцадии Кумитаи давлатии 

амнияти миллк ва 

зерсохторцои он мунтазам ба 

роц мондани омфзиши 

қонунгузорк дар самти тарзу 

усули ошкор намудани 

цуқуқвайронкуницои 

Баланд 

бардоштани 

масъулияти 

командон, 

такмили 

мацорат ва 

малакаи касбии 

онцо дар самти 

ошкор кардани 

Мунтазам Қфшунцои сарцадии 

Кумитаи давлатии 

амнияти миллк ва 

зерсохторцои он, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк 
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корруп-сионк ва намуди 

дигари цуқуқвайронкуницо 

дар Сарцади давлатк 

цуқуқвайронку-

ницо дар 

Сарцади 

давлатк   

40. Ҷицати риояи мамнуият ва 

мацдудиятцо цангоми 

интиқоли мол ва воситаи 

нақлижт аз Сарцади давлатк 

ва цимояи манфиатцои 

иқтисодии Тоҷикистон, ба 

роц мондани цамкорицои 

судманд бо Хадамоти гумрук 

ва мақомоти дигари цифзи 

цуқуқ  

Дар цамбастагк 

пешгирк 

кардани цама 

гуна цуқуқ-

вайронкуницо 

дар Сарцади 

давлатк    

Мунтазам Қфшунцои сарцадии 

Кумитаи давлатии 

амнияти миллк, 

Хадамоти гумрук ва 

мақомоти дигари 

цифзи цуқуқ 

Воситацои 

идоравк 

 

41. Вусъат додани фаъолият дар 

самти пешгирк намудани 

омилцои коррупсионк ва 

баланд бардоштани 

масъули-яти кормандони 

соцацои сабти асноди цолати 

шацрван-дк, идораи 

нотариалк, бозрасии 

давлатии автомо-билк, 

хадамоти шиноснома-вию 

бақайдгирк ва оташнишонк, 

Баланд 

бардоштани 

мафкураи 

зиддикоррупси

онии 

кормандони 

соцацои мазкур  

Мунтазам Вазоратцои адлия, 

корцои дохилк, 

энергетика ва 

захирацои об, 

Хоҷагии манзилию 

коммуналк, ШСХК 

«Барқи тоҷик», 

Кумитаи давлатии 

идораи замин ва 

геодезк, вазорату 

идорацо ва  соцацои 

Воситацои 

идоравк 
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барқ, хоҷагии манзилию 

коммуналк, корхо-нацои 

фаръии бақайдгирии молу 

мулки ғайриманқул ва 

фаъолияти иҷозатномадицк 

ва соцацое, ки 

хизматрасоницои дигари 

давлатиро анҷом медицанд 

дигаре, ки   

хизматрасоницои 

давлатиро анҷом 

медицанд 

42. Такмили санадцои меъжрии 

цуқуқии соцацои сабти 

асноди цолати шацрвандк, 

идораи нотариалк, бозрасии 

давлатии автомобилк,  

хадамоти шиносномавию 

бақайдгирк ва оташнишонк, 

барқ, хоҷагии манзилию 

коммуналк, корхонацои 

фаръии бақайдгирии молу 

мулки ғайриманқул ва 

фаъолияти иҷозатномадицк 

ва соцацои дигаре, ки 

хизматрасоницои давлатиро 

анҷом медицанд  

Пешгирии 

хавфу омилцои 

бавуҷудоваранд

аи коррупсия  

Солцои 

2021-2023 

Вазоратцои адлия, 

корцои дохилк, 

энергетика ва 

захирацои об, 

Хоҷагии манзилию 

коммуналк, ШСХК 

«Барқи тоҷик», 

Кумитаи давлатии 

идораи замин ва 

геодезк, вазорату 

идорацо ва   соцацои 

дигаре, ки   

хизматрасоницои 

давлатиро анҷом 

медицанд 

Воситацои 

идоравк 

 

43. Тақвият додани низоми 

электронии пардохти цаққи 

Бартараф 

намудани 

Мунтазам Вазоратцои адлия, 

корцои дохилк, 

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 
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хизматрасоницои давлатк ва 

ба меъжрцои байналмилалк 

мутобиқ намудани фаъолият 

дар ин соца 

омилцои 

инсонк     

энергетика ва 

захирацои об, 

Хоҷагии манзилию 

коммуналк, ШСХК 

«Барқи тоҷик», 

Кумитаи давлатии 

идораи замин ва 

геодезк, вазорату 

идорацо ва  соцацои 

дигаре, ки   

хизматрасоницои 

давлатиро анҷом 

медицанд 

 

44. Таҷдиди назар намудани 

санадцои меъжрии цуқуқии 

соцаи бонкк, аз ҷумла дар 

соцаи низоми қарзк ва 

такмили онцо      

Бартараф 

намудани 

омилцои 

бавуҷудоваран-

даи коррупсия  

Солцои 

2021-2023 

Бонки миллк, БДА 

ҶТ «Амонатбонк» 

Вазорати адлия, 

Маркази миллии 

қонунгузорк, 

Прокуратураи 

генералк,  Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк 
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45. Баланд бардоштани 

масъулияти кормандони 

ташкилотцои қарзии 

молиявк зимни додани 

қарзцои бонкк ва дар ин 

замина такмили 

низомномацои қарзк  

Батанзимдаро-

рии низоми 

қарзк ва 

пешгирии 

омилцои 

корруписонк  

Солцои 

2021-2023 

Бонки миллк, БДА 

ҶТ «Амонатбонк» 

Вазорати адлия, 

Прокуратураи 

генералк ва Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк 

 

46. Такмили санадцои меъжрии 

цуқуқк вобаста ба бацодиции  

воқеии арзиши молу мулки  

багаравгузошташаванда   

Пешгирии 

эцтимолияти 

расонидани 

зарар ба 

манфиати соцаи 

бонкк ва 

ташкилотцои 

қарзии молиявк  

Солцои 

2021-2023 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва 

идораи амволи 

давлатк, Бонки 

миллк, БДА ҶТ 

«Амонатбонк» 

Вазорати адлия, 

Маркази миллии 

қонунгузорк, 

Прокуратураи 

генералк,  Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия ва 

Кумитаи сохтмон ва 

Воситацои 

идоравк 
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меъморк   

3. ИШТИРОКИ ҶОМЕАИ ШАЦРВАНДК ВА ВОСИТАЦОИ АХБОРИ ОММА ДАР РАВАНДИ МУҚОВИМАТ  

БА КОРРУПСИЯ ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЦИ МАЪРИФАТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ АЦОЛК 

47. Баланд бардоштани 

самаранокии кори шфроцои 

ҷамъиятк, зинацои дигари 

машваратк, аз ҷумла 

комиссияцои ҷамъиятк  

Пешгирии 

цолатцои 

коррупсионк 

ва ба вуҷуд 

овардани 

фазои 

тоқатнопазир

к ба 

коррупсия      

Мунтазам Мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацраку децот ва 

мақомоти дигари 

дахлдор   

Воситацои 

идоравк 

 

48. Амалк намудани тарғиби 

цатмии оммавии 

зиддикоррупсионк тавассути 

воситацои ахбори омма, 

матбуоти даврк ва шабакаи 

интернет  

 

Ба самъи 

ацолк 

расонидани 

натиҷаи 

фаъолияти 

зиддикорруп-

сионк  

Мунтазам Кумитаи телевизион 

ва радио, Вазорати 

фарцанг, Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия, 

Хадамоти алоқа, 

ширкатцои мобилк,  

вазорату идорацо ва 

ташкилоту 

муассисацои дигар 

Воситацои 

идоравк 

 

49. Бо мақсади тақвият бахшидани Огоцонии Мунтазам Вазорату идорацо, Воситацои  
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муқовимат ба коррупсия  

рушди муназзами сомонацои 

расмк ва интишори маълумот 

оид ба пешгирии коррупсия     

бештари 

ацолк оид ба 

сижсати 

зиддикорруп-

сионк      

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацраку децот, 

корхона, муассиса ва 

ташкилотцои   

дигар, новобаста аз 

шакли моликият  

идоравк 

50. Тация  ва мавриди амал қарор 

додани замимацои мобилк 

ҷицати муқовимат ба 

коррупсия  

Пешгирии 

цолатцои 

коррупсионк 

ва ба вуҷуд 

овардани 

фазои 

тоқатнопазир

к ба 

коррупсия   

Солцои 

2021-2022 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Хадамоти алоқа ва 

Саридораи цифзи 

сирри давлатк 

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 

4. МУКАММАЛГАРДОНК ВА ИСЛОЦОТИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ НАЗОРАТИ  

ДАВЛАТИИ МОЛИЯВК 

51. Таҷдиди назар кардани 

санадцои меъжрии цуқуқии 

самти идораи молияи давлатк 

бо мақсади тацти низоми 

 Аз байн 

бурдани 

такроршавии 

функсияцои 

То соли 

2025 

Вазорати молия, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

Воситацои 

идоравк 
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ягонаи назорати давлатк ба 

зиммаи мақомоти ваколатдор 

вогузор кардани маҷмфи 

функсияцои назоратию 

санҷишии воцидцои аудитк 

 

назоратк ва 

нишондицанд

ацои сунъии 

оморк, 

барцам 

додани 

санҷишцои 

бесамар ва 

мустацкам 

намудани 

низоми 

ягонаи 

назорати 

давлатии 

молиявк 

коррупсия, Палатаи 

цисоб ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор      

52. Андешидани чорацои муассир 

ҷицати  пешгирк намудани 

тасарруф ва  цолатцои дигари 

коррупсионк цангоми 

истифодаи маблағцои буҷетк 

ва ғайрибуҷетк ва дар ин 

замина таъмини шаффофият 

дар раванди иҷрои он 

Назорати 

қатъии 

истифодаи 

маблағцои 

буҷетк ва 

ғайрибуҷетк  

Мунтазам Вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацрак ва децот, 

корхона, муассиса ва 

ташкилотцои     

дигар новобаста аз 

Воситацои 

идоравк 
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шакли моликият  

53. Марцила ба марцила мукаммал 

гардонидани шаклу усулцои 

гузаронидани чорабиницои 

назорати давлатии молиявк бо 

ҷорк намудани таҷрибаи 

пешқадами мақомоти 

назорати давлатии молиявии 

давлатцои муваффақ дар ин 

самт     

Аз байн 

бурдани 

муколамаи 

идоравк, 

омилцои 

инсонк ва 

шаффофияти 

истифодаи 

мақсадноку 

самараноки 

маблағцои 

буҷети 

давлатк ва 

молу мулки 

давлатк  

 

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, Палатаи 

цисоб ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор      

Воситацои 

идоравк 

 

54. Ба нашр расонидани натиҷаи 

тафтишу санҷишцои молиявк 

тавассути воситацои ахбори 

омма ва сомонацои интернетк   

Шаффофияти 

мақомоти 

назорати 

давлатии 

молиявк  

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, Палатаи 

цисоб ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор      

Воситацои 

идоравк 

 

55. Пешгирк намудани омилцои Баланд Мунтазам Агентии назорати Воситацои  
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коррупсионк ва баланд 

бардоштани масъулияти 

кормандони соцаи назорати 

давлатии молиявк  

бардоштани 

мафкураи 

зиддикор-

рупсионии 

кормандони 

соцаи мазкур 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, Палатаи 

цисоб ва вазорату 

идорацои дигари 

дахлдор      

идоравк 

5. МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ ТАВАССУТИ ТАТБИҚИ ЧОРАЦОИ ҶИНОЯТК,  

МАЪМУРК ВА ИНТИЗОМК 

56. Такмили санадцои меъжрии 

цуқуқк дар самти муқовимат 

ба коррупсия, аз ҷумла қонун-

гузории ҷиноятк, маъмурк, 

интизомк ва  ҷавобгарк  барои 

кирдорцои  коррупсионк 

Пурзфр 

намудани 

ҷавобгарк 

барои 

кирдорцои  

коррупсионк  

То соли 

2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

корруп-сия ва  

субъектони 

муқовимат ба 

коррупсия  

Воситацои 

идоравк 

 

57. Мукаммалгардонии санадцои 

меъжрии цуқуқии 

батанзимдароварандаи соцаи 

фаъолияти ташкилотцои 

қарзии молиявк       

Пешгирии 

коррупсия 

дар соцаи 

фаъолияти 

ташкилотцои 

қарзии 

молиявк  

Мунтазам Бонки миллк,  

Вазорати адлия, 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк, БДА 

ҶТ «Амонатбонк» ва 

ташкилотцои 

Воситацои 

идоравк 
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қарзии молиявк  

58. Такмили қонунгузории  

ҷиноятк ва маъмурк бо 

мақсади таъмин намудани 

татбиқи дурусти меъжрцо оид 

ба цуқуқвайронкуницои 

маъмурк ва ҷиноятии ба 

коррупсия алоқаманд  

Пешгирии 

коррупсия 

дар   зинацои 

пожнии 

маъмурк ва аз 

байн бурдани 

бархфрди 

манфиатцо  

цангоми 

татбиқи 

қонунгузории 

ҷиноятк ва 

маъмурк  

Солцои 

2021-2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк, вазорати 

адлия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор  

Воситацои 

идоравк 

 

59. Омӯзиши масъалаи дар 

Кодекси ҷиноятк ба фасл ж 

боби алоцида ҷудо намудани 

ҷиноятцои коррупсионк, 

иқтисодии хусусияти 

коррупсионидошта (аз ҷумла 

цама гуна шакли тасарруфи 

молу мулки ғайр) ва ба андоз 

алоқаманд  

Мураттаб-

созии 

қонунгузории 

ҷиноятк ва 

пурзфр 

намудани 

ҷазо барои 

ҷиноятцои 

коррупсионк  

Солцои 

2021-2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк, Вазорати 

адлия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор 

Воситацои 

идоравк 

 



27 
 

60. Омфзиши масъалаи 

криминализатсия ва 

декриминализатсияи баъзе 

ҷиноятцои коррупсионк ва 

муқаррар намудани намуди 

дигари ҷавобгарк барои онцо  

Мукаммал 

намудани 

қонунгузории 

ҷиноятк  

Солцои 

2021-2023 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк, Вазорати 

адлия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк  ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор 

Воситацои 

идоравк 

 

 

 

61. 

 

Омфзиши масъалаи пешбинк 

намудани ҷавобгарии ҷиноятк 

барои рфйпфш намудани 

цолатцои тасарруфи маблағцои 

буҷети давлатк, андоз, 

пардохтцои  гумрукк ва  

дигари цатмк, кам ж зижд 

нишон додани онцо 

 

Пешгирии 

содиршавии 

цолатцои 

коррупсионк 

аз ҷониби 

субъектони 

назоратк ва 

санҷишк 

 

Солцои 

2021-2022 

 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк, вазорати 

адлия, Маркази 

миллии 

қонунгузорк ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор 

 

Воситацои 

идоравк 

 

 

 

Тация ва қабули санадцои 

цуқуқии соцавк оид ба муайян 

Ошкор ва 

пешгирии 

Солцои 

2021-2022 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 
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62. 

намудани механизмцои 

муосири ошкор ва тафтиши 

бархе аз ҷиноятцои 

коррупсионк, бахусус ҷиноятцо 

марбут ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо 

роци ҷиноят бадастоварда 

ҷиноятцои ба 

коррупсия 

алоқаманд  

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Прокуратураи 

генералк, Вазорати 

адлия, Бонки миллк, 

Маркази миллии 

қонунгузорк ва 

дигар вазорату 

идорацои дахлдор 

 

 

Воситацои 

идоравк 

63. Тақвият додани фаъолияти 

Шфрои цамоцангсозии 

мақомоти муборизабаранда 

бар зидди коррупсия ва дар ин 

замина муайян намудани роцу 

усулцои муосир оид ба ошкор 

ва тафтиши 

цуқуқвайронкуницои 

мураккаби  коррупсионк 

Ташкил 

намудани 

цамкории 

судманд ва 

дар якҷоягк 

мубориза 

бурдан бо 

ҷиноятцои 

коррупсионк  

То соли 

2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия ва  

субъектони 

мубориза бар зидди 

коррупсия 

Воситацои 

идоравк 

 

6. ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ САНАДЦОИ 

 МЕЪЖРИИ ЦУҚУҚК ВА ЛОИЦАЦОИ ОНЦО 

64. Тақвият бахшидани фаъолият 

дар самти экспертизаи 

давлатии зиддикоррупсионк ва 

ҷамъиятии  санадцои меъжрии 

цуқуқк ва лоицацои онцо, аз 

Ошкор 

намудани 

сабаб ва 

омилцои ба 

коррупсия 

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Вазорати адлия, 

Воситацои 

идоравк 
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ҷумла цатмк гардонидани  

иҷрои талаботи хулосацои 

экспертизаи 

зиддикоррупсионк     

 

мусоидат-

кунанда ва аз 

байн бурдани 

онцо  

вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти 

худидоракунии 

шацрак ва децот, 

корхона, муассиса ва 

дигар ташкилотцо     

новобаста аз шакли 

моликият    

65. Гузаронидани мониторинги 

татбиқи санадцои меъжрии 

цуқуқк  

Бартараф 

намудани 

омилцои 

бавуҷудовара

ндаи 

коррупсия 

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, 

Вазорати адлия, 

вазорату идорацо, 

мақомоти иҷроияи 

мацаллии 

цокимияти давлатк, 

мақомоти худидо-

ракунии шацрак ва 

децот, корхона, 

муассиса ва дигар 

ташкилотцо     

Воситацои 

идоравк 

 



30 
 

новобаста аз шакли 

моликият    

 

7. ТАҚВИЯТ БАХШИДАНИ ТАЦЛИЛИ ХАВФЦОИ КОРРУПСИОНК 
 

66. Мунтазам гузаронидани 

тацлили фаъолият (хавфцои 

коррупсионк) ва татбиқи 

амалии нақшацои мукаммал 

тибқи Методологияи тартиб ва 

методикаи гузаронидани 

тацлили фаъолият (хавфцои 

коррупсионк) 

Ошкор 

намудани 

хавфцои 

идоравк ва 

андешидани 

чорацо ҷицати 

бартараф 

намудани онц 

Мунтазам Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия, вазорату 

идорацо ва 

ташкилоту 

муассисацои дигар 

Воситацои 

идоравк 

 

8. МУКАММАЛГАРДОНИИ ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛК БА ТАЛАБОТИ САНАДЦОИ ЦУҚУҚИИ 

БАЙНАЛМИЛАЛК ВА ТАҚВИЯТИ ЦАМКОРИЦОИ БАЙНАЛМИЛАЛК ДАР РАВАНДИ ПЕШГИРК ВА  

МУҚОВИМАТ БА КОРРУПСИЯ 

67. Чораҷфк кардан ҷицати 

таъмини иҷрои Тавсияцои нави 

Созмони Цамкории Иқтисодк 

ва Рушд (СЦИР) барои 

Тоҷикистон дар доираи 

Нақшаи Истамбулии амалцои 

Шабакаи мубориза бо 

коррупсия барои кишварцои 

Аврупои Шарқк ва Осижи 

Марказк  

Таъмини 

иҷрои 

санадцои 

меъжрии 

цуқуқии 

байналмилал

к  

Солцои 

2021-2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 

ва мубориза бо 

коррупсия ва 

вазорату идорацое, 

ки бацри таъмини 

иҷрои тавсияцо 

масъул мебошанд   

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 
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68. Мутобиқнамоии қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба 

меъжрцои Конвенсияи СММ 

зидди коррупсия    

Такмили 

қонунгузории 

миллк дар 

самти 

муқовимат ба 

коррупсия  

Солцои 

2021-2025 

Вазорати корцои 

хориҷк,  Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия, 

Вазорати адлия, 

Прокуратураи 

генералк, Маркази 

миллии 

қонунгузорк,  

Вазорати рушди 

иқтисод ва савдо  

Воситацои 

идоравк 

 

 

9. МОНИТОРИНГ ВА БАЦОДИЦИИ СТРАТЕГИЯ 
 

69. Бо мақсади муқаррар 

намудани сатци коррупсия дар 

цамаи шохацои цокимияти 

давлатк на камтар аз як 

маротиба баргузор намудани 

тадқиқоти сотсиологии умумк 

оид ба коррупсия ва тибқи 

тацлилцои асоснок цар сол 

тариқи интихобк 

гузаронидани тадқиқоти 

Муқаррар 

намудани 

сатци 

коррупсия 

дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва 

соцацои 

алоцида  

Солцои 

2021-2025 

Маркази тадқиқоти 

стратегк, Агентии 

назорати давлатии 

молиявк ва 

мубориза бо 

коррупсия ва 

вазорату идорацои 

дигари дахлдор  

Воситацои 

идоравк 

Шарикони 

рушд 
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 Эзоц:  

1) иҷрокунандагони якум дар таъмини иҷрои бандцои нақшаи чорабиницои татбиқи Стратегия масъул 

буда, дар мавридцои зарурк гурфццои кории байниидоравк таъсис медицанд ва вобаста ба бандцое, ки дар 

сотсиологии соцавк дар 

цамкорк бо дигар мақомоти 

давлатк, намояндагони ташки-

лотцои байналмилалию  

ҷамъиятк ва истифодаи 

натиҷаи тадқиқот ҷицати 

муқаррар намудани сижсати 

зиддикор-рупсионк  дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон 

70. Мониторинги иҷрои Стратегия 

ва баррасии натиҷацои он дар 

ҷаласацои Шфрои миллии 

муқовимат ба коррупсия  

Самаранокии 

иҷрои 

Стратегия ва 

ба самъи 

ҷомеаи 

шацрвандк 

расонидани 

натиҷацои 

амалисозии 

чарабиницои 

пешбинишуд

а 

Солцои 

2021-2025 

Агентии назорати 

давлатии молиявк 
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онцо иҷрокунандаи асоск мацсуб межбанд, иттилоотро бо маълумоти цамиҷрокунандагон ва иҷрокунандагони 

умумк омода ва пешницод менамоянд; 

2) вазорату идорацо ва ташкилотцои дигаре, ки дар таъмини иҷрои бандцои хусусияти умумидошта ба 

цайси вазорату идорацои дахлдор масъуланд, маълумотро бевосита ба Агентии назорати давлатии молиявк 

ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон манзур менамоянд.  

  


