
Н А Қ Ш А И 

чорабиниҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои соли 2020, ҷиҳати пешгирӣ, бартараф ва коҳиш додани 

хавфҳои коррупсионие, ки дар фаъолияти Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ҷараёни гузаронидани таҳили 

хавфҳои коррупсионӣ аз ҷониби гурӯҳ оид ба баҳодиҳӣ ошкор карда шудаанд 

 

№  Номгӯи чорабиниҳо Муҳлати иҷро Иҷрокунанда Масъул барои 

назорати иҷро 

1.  Гузаронидани таҳлили фаъолият оид ба хавфҳои 

коррупсионӣ дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон, пешниҳоди тавсияҳо ҷиҳати бартараф 

намудани хавфҳои коррупсионӣ дар доираи 

Методологияи тартиб ва методикаи гузаронидани 

таҳлили фаъолият (хавфҳои коррупсионӣ), ки бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри 

соли 2016, №465 қабул карда шудааст.  

01.04.2020 с. Гурӯҳи корӣ оид ба 

баҳодиҳии хавфҳои 

коррупсионии ДДТТ 

 

Роҳбари гуруҳ 

2.  Таҳияи тавсияномаҳо оид ба истисно намудан ё паст 

намудани натиҷаҳои таъсироти хавфҳои коррупсионӣ 

(таҳияи нақшаҳои мукаммал)  

20.04.2020 с. Гурӯҳи корӣ оид ба 

баҳодиҳии хавфҳои 

коррупсионии ДДТТ 

Роҳбари гурӯҳ  

3.  Муайян намудани омилҳои      бавуҷудоварандаи 

коррупсионӣ дар мавриди таҳияи лоиҳаҳои санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқи муқаррароти “Тартиби 

гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаҳои онҳо, арзёбии 

дохилиидоравии зиддикоррупсионии лоиҳаҳои 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни соли 2014, №355 

тасдиқ карда шудааст.  

Мунтазам 

 
Раёсати ҳуқуқ 

Кафедраи ҳуқуқи 

иқтисодӣ 

Роҳбари гурӯҳ 

 

4.  Дар якҷоягӣ бо кормандони масъули Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

Мунтазам (на 

камтар аз ду 

Гурӯҳи корӣ оид ба 

баҳодиҳии хавфҳои 

Роҳбари гурӯҳ  



Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва баргузор намудани 

омӯзишӣ Методологияи тартиб ва методикаи 

гузаронидани таҳлили фаъолият (хавфҳои 

коррупсионӣ) ва дигар  

қонунгузории зиддикоррупсионӣ дар ДДТТ  

маротиба дар як 

сол) 

коррупсионии ДДТТ  

5.  Бо мақсади таҳқиқ ва ошкорсозии хавфҳои 

коррупсионӣ ва ҷамъоварии маълумот оид ба хавфҳои 

воқеӣ ва эҳтимолии коррупсия пурсиши ҳайати 

роҳбарикунандаи донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён 

мувофиқи анкетаи тартибдодашудаи Агентии назорати 

давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад.  

Давраи якум аз 

01.04.2020 то 

01.06.2020 

Давраи дуюм аз 

20.10.2020 то 

20.11.2020 

Раёсати кадраҳо (аз 

ҳайати 

роҳбарикунанда), 

сардорони раёсатҳо 

(аз зертобеони худ)  

деканони факултетҳо 

(аз донишҷӯён),  

мудирони кафедраҳо 

(аз омӯзгорон) 

Роҳбари гурӯҳ  

6.  Пешгирии  исрофкории маблағҳо тавассути  таҳияи 

муқаррароти танзимкунандаи  хариди мол ва 

хизматрасонҳо (вобаста ба талабот оид ба сифат,  

шартҳои таҳвил, масоили музокирот бо таҳвилунандаи, 

озмунҳо) тавсеаи зиёди муқаррарот, мондани таҳримҳо  

барои риоя накардани муқаррарот,  назорати  риояи 

муқаррарот 

Мунтазам  Раёсати муҳосибот Роҳбари гурӯҳ  

7.  Интихоб ва  қабули кормандон тавассути истифодаи 

пайвастаи расмиёт, талаботи пур кардани CV, талабот 

ва санҷиши  тавсияномаҳо, дархости  маълумот дар 

бораи муваффақиятҳо  дар 

мансабҳои қаблии   ишѓолнамуда, 

санҷиши аслӣ будани дипломҳо ва сертификатҳо, 

иттилоотнокии номзадҳо дар бораи ҷанбаҳои вазифа 

Мунтазам  Раёсати кадрҳо ва 

ҳуҷҷатгузорӣ дар 

якҷоягӣ бо 

комиссияи махсус 

Роҳбари гурӯҳ  



дар маҷмӯъ 

8.  

Муқаррар намудани маоши якхела барои мансаби 

баробар 

Мунтазам  Раёсати муҳосибот, 

Раёсати кадрҳо ва 

ҳуҷҷатгузорӣ дар 

якҷоягӣ бо 

комиссияи махсус 

Роҳбари гурӯҳ  

9.  Бастани шартномаҳо тавассути озмунҳо ва тендерҳо Мунтазам  Раёсати муҳосибот Роҳбари гурӯҳ  

10.  Назорати хазинаҳои ДДТТ ҳангоми пардохти музди 

меҳнат, қабули маблағи таҳсил ва дигар маблағҳо 

Мунтазам  Раёсати муҳосибот Роҳбари гурӯҳ  

11.  Таҳлили амалҳои мушаххаси коррупсионӣ Мунтазам Роҳбари гурӯҳ Роҳбари гурӯҳ 

12.  Тавассути газетаи «Тоҷир» ва сомонаи ДДТТ мунтазам 

ба нашр расонидани мақолаҳо дар бораи омилҳои 

институтсионалӣ, ки ба коррупсия мусоидат менамоянд 

ё метавонанд мусоидат кунанд, намудҳои осебпазири 

фаъолияти мақомоти андоз ва дигар қонунгузории 

соҳаи зиддикоррупсионӣ, аз ҷумла таҷрибаи дигар 

давлатҳо оид ба муайян намудани омилҳои ба 

коррупсия мусоидат кунанда ва мубориза бо 

коррупсия.  

Мунтазам (на 

камтар аз як 

маротиба дар як 

моҳ) 

Муҳаррири газетаи 

“Тоҷир”, кафедраҳои 

ДДТТ, масъули 

сомонаи ДДТТ 

Роҳбари гурӯҳ 

13.  Омузиши таҷрибаи муваффақи давлатҳои пешқадам 

оид ба таҳлили фаъолияти ДДТТ вобаста ба хавфҳои 

коррупсионӣ, пешгирии коррупсия ва низоми 

пешгирии бархурди манфиатҳо  

Мунтазам Раёсати 

байналмилалӣ, 

кафедраҳои ДДТТ  

Роҳбари гурӯҳ  

14.  Бо мақсади ривоҷ додани корҳои фаҳмондадиҳӣ 

вобаста ба таҳлили фаъолият оид ба хавфҳои 

коррупсионӣ, ҳисоботҳои ҳарсолаи Гурӯҳи корӣ оид ба 

баҳодиҳии хавфҳои коррупсионӣ ва Методологияи 

Декабри соли 

2020  

Масъули сомонаи 

ДДТТ ва 

омодакунандаи 

ҳисобот 

Роҳбари гурӯҳ  



тартиб ва методикаи гузаронидани таҳлили фаъолият 

(хавфҳои коррупсионӣ) дар сомонаи ДДТТ ҷойгир 

карда шавад.  

15.  Омода намудани нақшаи чорабиноҳои ҳар як сохтор 

вобаста ба бандҳои нақшаи мазкур 

То 20.04.2020 с. Ҳайати 

роҳбарикунандаи 

ДДТТ 

Роҳбари гуруҳ 

 


