Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи тасдиѕи Методологияи тартиб ва методикаи
гузаронидани таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ)
Мутобиѕи моддаи 19 Ѕонуни конститутсионии Їуміурии Тоїикистон
"Дар бораи Іукумати Їуміурии Тоїикистон" їиіати иїрои банди 45 Наѕшаи
чорабиниіои татбиѕи Стратегияи муѕовимат бо коррупсиия дар Їуміурии
Тоїикистон барои соліои 2013-2020, ки бо фармони Президенти Їуміурии
Тоїикистон аз 30 августи соли 2013, № 1504 тасдиѕ шудааст ва бо маѕсади їорњ
намудани механизми таілили хавфіои коррупсия дар маѕомоти давлатњ ва
ташкилотіо Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:
1. Методологияи тартиб ва методикаи гузаронидани таілили фаъолият (хавфіои
коррупсионњ) тасдиѕ карда шавад (замима мегардад).
2. Вазоратіо, ташкилотіо, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ,
дигар маѕомоти ташкилоткунии давлатњ, маѕомоти худташкилоткунии шаірак
ва деіот баіри дар амал татбиѕ намудани Методологияи мазкур чораіои зарурњ
андешида, аз натиїаи коріои анїомдода бо їамъбасти сол ба Агентии назорати
давлатии молиявњ ва мубориза бо коррупсияи Їуміурии Тоїикистон ахборот
ирсол намоянд.
3. Агентии назорати давлатии молиявњ ва мубориза бо коррупсияи Їуміурии
Тоїикистон аз натиїаи иїроиши Методологияи тартиб ва методикаи
гузаронидани таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) дар їамъбасти сол ба
Іукумати Їуміурии Тоїикистон ахборот пешниіод намояд.
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон

Эмомалњ Раімон

аз 28 октябри соли 2016 № 465
ш.Душанбе
Бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз "28" октябри соли 2016 № 465
тасдиѕ шудааст

Методологияи тартиб ва методикаи гузаронидани
таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ)

1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ
1. Методологияи тартиб ва методикаи гузаронидани таілили фаъолият (хавфіои
коррупсионњ) (минбаъд - методология) асосіои ташкилњ ва методии раванди
баіодиіии (таілили) хавфіои коррупсияро дар вазоратіо, кумитаіои давлатњ,
дигар маѕомоти давлатњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, дигар
маѕомоти ташкилоткунии давлатњ, маѕомоти худташкилоткунии шаірак ва
деіот, субъектіои хоїагидори давлатњ, субъектони хоїагидоре, ки на кам аз
нисфи сармояи оинномавии ніоро іиссаи давлат ташкил медиіад, инчунин
ташкилотіои љайритиїоратњ, аз їумла иттиіодияіои їамъиятњ, іизбіои сиёсњ,
ташкилотіои байналмилалие, ки дар іудуди Їуміурии Тоїикистон фаъолият
мекунанд (минбаъд - ташкилот) муѕаррар менамояд.
2. Маѕсади методологияи мазкур, бо дарназардошти таілили фаъолият (хавфіои
коррупсионњ) дар ташкилотіо раванди ошкор намудани омиліои
институтсионалњ, ки ба коррупсия мусоидат менамоянд ё метавонанд ба он
замина гузоранд ва іамчунин таіияи тавсияномаіо оид ба аз байн бурдани
натиїаіои таъсири оніо мебошад.
3. Мафіуміои асосие, ки дар методологияи мазкур истифода шудаанд:
- хавф - эітимолияти он, ки іолати муайян метавонад їой дошта бошад ё амали
муайян ба вуѕўъ пайвандад, ки вобаста ба омиліои хавф метавонад гуногун
бошад;
- омиліои хавф - шароит ё іолати їузъњ, ки ба дараїаи хавф таъсир расонда, ба
пайдошавии падидаи муайян ё зуіури ягон амал ё имконияти гирифтани ягон
бартарият ба іар шакл мусоидат менамояд;
- ошкор намудани хавфіо - баіодиіии хавфи имконпазир, сабаб ва оѕибатіои он
ва іамчунин баіодиіии имкониятіои ташкилот оид ба мубориза бо коррупсия;
- таілили хавфіо - муайян намудани авлавияти хавфіо тариѕи ошкор намудани
оніо бо пешниіоди иттилооти муфассали ба зуіуроти коррупсия дахлдошта;
- осебпазирњ - вазъи воѕењ, ки ѕобилияти таъсиррасониро ба хавфіои мавїудбуда
ё эітимолиро паст менамояд ва ё ин, ки ба пайдоиш ва рушди оніо мусоидат
мекунад;
- намудіои осебпазири фаъолият - намуди фаъолияти ташкилот, ки вобаста ба
хусусияти худ хавфи баланди коррупсияро ба вуїуд оварда ба таври зайл ифода
мешаванд: набудани меъёріо, нопуррагии меъёріо, басанда набудани меъёріое,
ки ба риояи талаботи оид ба покниіодњ равона шудаанд, шиносоии нопурраи
іайати кормандон бо санадіои меъёрии іуѕуѕњ, ба таври дахлдор татбиѕ
накардани меъёріо;
- наѕшаи мукаммал - наѕшаи мушаххаси амал бо маѕсади аз байн бурдан ё коіиш
додани омиліои коррупсионњ дар доираи фаъолияти ташкилот, ки ба пайдоиши
коррупсия дар ташкилот мусоидат мекунанд ё раљбатоварандаанд.
4. Таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) бо маѕсадіои зерин амалњ карда
мешавад:
- ошкор намудани омиліои институтсионалњ, ки ба коррупсия мусоидат
менамоянд ё метавонанд мусоидат кунанд;
- таіияи тавсияномаіо оид ба истисно намудан ё паст намудани натиїаіои
таъсироти оніо (таіияи наѕшаіои мукаммал).
5. Ба принсипіои таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) дохил мешаванд:
- ѕонуният;

- холисњ ва бељаразњ;
- шаффофият ва ошкорбаёнњ дар раванди таілили (хавфіои коррупсионњ) ба
истиснои маідудиятіои пешбининамудани ѕонунгузорњ;
- риояи манфиатіои їамъиятњ (оммавњ);
- іисоботдиіњ.
2. ТАРТИБИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАІЛИЛИ ФАЪОЛИЯТ
(ХАВФЊОИ КОРРУПСИОНЇ) ВА ДАВРАІОИ ОН
6. Таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) дар доираи фаъолияти ташкилот аз
тарафи гурўі оид ба баіодиіии хавфіои коррупсия (минбаъд - гурўі оид ба
баіодиіњ), ки бо санади дахлдори роібари ташкилот таъсис дода шудааст, ба роі
монда мешавад. Гурўі оид ба баіодиіњ аз іисоби роібарияти сарраёсатіо,
раёсатіо, шўъбаіо ва бахшіои ташкилот (аз 5 то 7 нафар), аз їумла корманди
дастгоіи марказии Агентии назорати давлатии молиявњ ва мубориза бо
коррупсия (минбаъд - Агентњ) ташкил карда мешавад. Роібари гурўі аз іисоби
роібар ё муовини роібари ташкилот таъин карда мешавад.
7. Таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) аз давраіои зерин иборат аст:
- таілили шароити ѕаблњ;
- таілили хавфіои коррупсионии бевосита їойдошта;
- баіодиіњ ва таіияи тавсияномаіо їиіати бартараф намудани омиліои
номатлуб.
8. Натиїаи давраіои таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ) дар їаласаіои
гурўі оид ба баіодиіњ мавриди баррасњ ѕарор дода шуда, дар ин хусус іисобот
тартиб дода мешавад ва дар муддати 30 рўзи корњ якїоя бо наѕшаи чорабиниіо
ба Агентњ пешниіод карда мешавад.
9. Агентњ ташкилотеро, ки барои гузаронидани таілили фаъолият (хавфіои
коррупсионњ) дар асоси маълумотіои оморњ, пурсиши афкори їомеа, іисобот
дар бораи коррупсия, таілиліо ва тадѕиѕоти махсус дар бораи коррупсияро доро
мебошанд, интихоб менамояд ва дар муддати на камтар аз 2 моі то ољози
фаъолияти баіодиіњ ба ташкилоти интихобшуда хабар медиіад ва іамчунин ин
иттилоотро дар сомонаи интернетии Агентњ їой медиіад.
10. Шумораи ташкилотіое, ки Агентњ дар як ваѕт дар оніо таілили фаъолият
мегузаронад, вобаста аз мураккабии сохтори ташкилии ташкилоте, ки дар он
баіодиіњ гузаронида мешавад, миѕдори равандіои корњ, ки аз тарафи ин
ташкилот ба иїро расонидашаванда ва захираіои кадрии доробудаи Агентњ,
таљйир дода мешаванд.
11. Дар доираи ваколати гурўі оид ба таілили фаъолият (хавфіои коррупсионњ)
корманди Агентњ дорои уідадориіои зерин аст:
- ба кормандони ташкилот, ки дорои вазифаи роібарикунандаанд, дар бораи
консепсия, маѕсад ва муіимияти таілили хавфіои коррупсионњ дастур медиіад;
- нисбати усуліои їамъоварњ ва баіодиіии заминаи меъёрии іуѕуѕњ, сохторіои
ташкилњ, иттилоот дар бораи ѕоидаіои ахлоѕ, усуліои іаммонандкунњ ва
тадѕиѕоти омиліои хавф дастур ва машварат медиіад;
- мониторинги фаъолият оид ба таілили фаъолиятро (хавфіои коррупсионњ)
амалњ менамояд;

- дар бораи таіияи наѕшаи фаъолияти гурўі оид ба баіодиіњ, тартиб додани
іисобот дар бораи баіодиіии хавфіои коррупсионњ ва наѕшаи мукаммал,
тавсияіо медиіад;
- дар їаласаіои гурўі оид ба баіодиіњ иштирок менамояд ва дар робита бо
дурустии риояи тартибот, дар іолати зарурњ, бо пешниіоди таклифіо ё
тавсияіое, ки ба іисобот оид ба баіодиіњ замима карда мешаванд, изіороти
худро баён менамояд.
- таіия ва татбиѕ намудани наѕшаи мукаммалро бо іамдигар мувофиѕ менамояд.
3. ТАІЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ (ХАВФІОИ КОРРУПСИОНИИ)
ШАРОИТІОИ ПЕШАКЊ
12. Таілили фаъолияти (хавфіои коррупсионии) шароитіои пешакњ чунин
омиліоро ба назар мегирад:
- таілили мубрами ѕонунгузорњ барои ташкилот;
- таілили сохторіои ташкилии ташкилот;
- таілили ѕоидаіои одоб (рафтор, деонтология, ё дигар іолатіое, ки ба рафтори
кормандони ташкилот дахл доранд).
13. Таілили фаъолияти (хавфіои коррупсионии) шароитіоии ѕаблњ (пешакњ)
асосіои ѕонунгузорњ инро дар назар дорад:
- таілили асосіои ѕонунгузорњ (ѕонуніо ва санадіои зерѕонунњ, аз їумла
идоравњ), ки ба ташкилот дахл доранд;
- таілили низомномаіое, ки ба намудіои осебпазири фаъолият дахл доранд.
14. Іангоми таілили заминаіои ѕонунгузорњ диѕѕати махсус ба муѕаррароти
ѕонунгузорњ марбут ба фаъолияти осебпазир дода мешавад. Дар ин замина
амаліо бояд ба ошкор кардани іолатіои зерин: мавїуд набудани меъёріо,
нопуррагии оніо, меъёріое, ки ба тамомият равона нашудаанд, иттилоотонии
нокифояи кормандон оид оид ба меъёріо, ба таври дахлдор татбиѕ нагаштани
меъёріо, равона карда шаванд.
15. Намудіои осебпазири фаъолият метавонанд, іам намудіои марбут ба
сохтори дохилии ташкилот ва іам намудіои фаъолияти ба вазифаіои ташкилот
(вазифаіои берунњ) дахл дошта бошанд.
16. Баіодиіии меъёріое, ки ба намудіои осебпазири фаъолият алоѕаманданд,
метавонанд, мутобиѕи намуна аз замимаи 1 методологияи мазкур амалњ карда
шавад.
17. Намудіои осебпазири фаъолияте, ки ба сохтори дохилии ташкилот дохил
мешаванд, дар навбати аввал алоѕаманданд бо:
- маъмурикунонии иттилоот (іифз намудани иттилооти дохилњ, пешниіод
намудани иттилооти махфњ, таіия, баррасњ, нигоідории маъмурикунонњ
(нигоідорњ);
- нусхабардории іуїїатіо, аз он їумла іуїїатіои махфии электронњ, гардиши
дохилњ ва берунии іуїїатіо, аз он їумла электронњ ва махфњ;
- маъмурикунонии воситаіои молиявњ (їудо намудан, назорат ва аудити буїет,
пардохти хароїотіо, їудо намудан ва пардохти мукофотпулњ, иловапулњ ва
мукофотіои пулњ);
- маъмурикунонии молу мулк ва хизматрасониіо (ѕабули ѕарор дар бораи харид
ё ба кироя гирифтан, таіияи талабот оид ба сифати хизматрасониіо аз рўи
таівили
оніо,
гузаронидани
гуфтушунид,
интихоби
молрасоніо,

маъмурикунонњ ва їудо намудани молу мулк дар доираи ташкилот, истифодаи
молу мулки берун аз ваѕти корњ ё берун аз ташкилот).
18. Намудіои осебпазири фаъолияти бо вазифаіои (вазифаіои берунњ) ташкилот
алоѕаманданд, намудіои фаъолияте ба іисоб мераванд, ки дар навбати аввал бо
омиліои зерин алоѕаманданд:
- инкассатсияи пардохт (андоз, пардохтіои маъмурњ, ѕарзіо ва љайра);
- бастани шартномаіо (озмуніо, тендеріо, шартномаіо ва љ.);
- пардохтіо (субсидияіо, мукофотпулиіо, иловапулиіо, пардохтіои сарпарастњ,
кўмакіои пулњ ва љ.);
- пешниіоди шаіодатномаіои іуѕуѕњ (додани иїозатномаіо, шаіодатномаіои
ронандагњ,
шиносномаіо,
шаіодатномаи
шахсият,
фардикунонњ,
маълумотномаіо ва љ);
- дар амал їорњ намудани ѕонуніо (санїиш, назорат, муѕаррар намудани
(констатасияи) мутобиѕат ё вайронкунии ѕонун, муїозот ва љ.).
19. Таілили фаъолияти сохторіои ташкилњ иніоро дар назар дорад:
- таілили органиграммаіо;
- таілили уідадориіои вазифавњ;
- таілили раванду тартиботи корњ.
20. Таілили фаъолияти сохтори ташкилии ташкилот бо назардошти меъёріои
зерин гузаронида мешавад:
- сатіи мутобиѕати сохтори ташкилњ ба вазифаіо, салоіиятнокњ, іуѕуѕ ва
вазифаіои ташкилот;
- сатіи манфиатнокии сохторіои ташкилњ бо дарназардошти вазифаіо,
салоіиятнокњ, іуѕуѕ ва вазифаіои ташкилот.
21. Таілили одоб, дар худ маїмўи принсипіои ахлоѕњ ё арзишіоеро ифода
мекунад, ки ташкилот бо маѕсади самти рафтори кормандони ташкилот дар
іолати амалњ намудани іамаи намудіои фаъолияти дохилњ ва берунњ, таїассум
менамояд. Ѕоидаіои одоб іам дар алоіидагњ ва іам нисбат ба іамаи іайати
кормандони ташкилот ѕабул карда мешавад ва метавонад ба вазъи дохилњ ва
берунии ташкилот таъсир расонад. Таілили ѕоидаіои одоб баіодиіии
меъёріоеро, ки дар кодекси одоби соіавњ самти аниѕро доир ба масъалаіои
ахлоѕии дорои аіамияти муіиме, ки метавонад дар фаъолияти ташкилот пайдо
шаванд, таъмин намоянд, дар назар дорад.

4. ТАІЛИЛИ БЕВОСИТАИ ФАЪОЛИЯТ (ХАВФІОИ КОРРУПСИОНЊ)
22. Барои таілили бевоситаи фаъолият (хавфіои коррупсионњ) ба амалњ
намудани шартіои зерин зарур аст:
- таіѕиѕ ва ошкорсозии хавфіо;
- таілили хавфіо.
23. Дар ин маріилаи таіѕиѕ ва ошкорсозии хавфіо їамъоварии маълумот оид ба
хавфіои воѕењ ва эітимолии коррупсия дар ташкилотіо амалњ карда мешавад.
24. Дар ин маріила усуліои зерини таіѕиѕ ва ошкорсозњ мавриди истифода
ѕарор мегиранд:
- таілили муѕовимати ташкилот ба хавфіои коррупсионњ;
- пурсиши кормандони ташкилот;
- таілили муносиботи мутаѕобилаи ташкилот бо їомеаи шаірвандњ;

- таілили амаліои мушаххаси коррупсионњ;
- таілили маълумотіои оморњ оид ба вазъи коррупсия дар ташкилот.
25. Баіодиіии муѕовимати ташкилот ба хавфіои коррупсия баіодиіии
таїрибаіоеро таѕозо менамояд, ки он бо интихоби іайати мутахассисону
кормандони ташкилот, доираи омўзишу таісили оніо, уідадориіои вазифавњ,
мутобиѕсозии (дохилњ ва берунии) вазифаи кормандон, машварат ва масъулияти
мутахассисон, имконоти нозирот, мутамарказонњ ва яклухтсозњ, мусоіибаи
баіодиіњ, алоѕаіои беруна, масъулияти назорат, хавфіои берун аз ташкилот,
даромадіои муфти иловагњ, бехавфии їисмонњ, муносиботи ѕонунњ бо
таъсирбахшию самаранокњ, дурусткорњ, риояи ѕонун ва муомилот алоѕамандњ
дорад.
26. Баіодиіии муѕовимати ташкилот ба хавфіои коррупсия метавонад
мувофиѕи намунаіо аз замимаи 1 ба методологияи мазкур іамроі шудааст, ба
амал бароварда шавад.
27. Бо маѕсади санїиши дурустии маълумоти бадастоварда оид ба баіодиіии
муѕовимати ташкилот ба хавфіои коррупсия дар ташкилот пурсиши кормандон
ба роі монда мешавад. Бо ин маѕсад іамчун восита намунаи саволномае, ки дар
замимаи 2 оварда шудааст, метавонад мавриди истифода ѕарор гирад.
Саволномаи мазкур метавонад бо хусусиятіои хоси ташкилот мутобиѕ
гардонида шавад. Натиїаи пурсишіо мутобиѕи замимаи 3 методологияи
номбурда шаріу тавзеі меёбад.
28. Баіодиіии робитаіои ташкилот бо їомеа баррасии ботафсили расмиёти
робитаіои бо їомеа дахлдошта, аз їумла расмиёти алоѕаманд ба баррасии
муроїиатіо, сатіи шаффофияти фаъолияти ташкилот, сомонаи интернетии он,
муносибат ба воситаіои ахбори омма ва амсоли онро дар бар мегирад.
29. Таілили іолатіои мушаххаси амаліои коррупсионњ (іолатіои мубрам ё хоси
амаліои коррупсионии аз їониби кормандони ташкилот содиршуда), бо маѕсади
ошкорсозии тарзи номукаммали идоракунњ, іамчунин муайянкунии іудуди
имкониятіои воѕењ ва имконпазири ташкилот оид ба огоісозњ ва пешгирии
амаліои коррупсионњ ба амал бароварда мешаванд.
30. Таілили маълумотіои оморњ оид ба вазъи коррупсия дар ташкилот бо
маѕсади муѕаррар кардани хавфіои коррупсия дар самтіои осебпазир,
номукаммалии меъёріо ва андешидани чораіои иловагњ їиіати таѕвияти
фаъолият, баіри пешгирии коррупсия гузаронида мешавад.
31. Барои таіѕиѕ ва ошкорсозии хавфи амаліои коррупсионњ восита ва усуліои
зерини їамъоварии маълумотро бояд ба роі монд:
- бозназарии иттилооти бунёдњ - їамъоварии иттилоот аз сарчашмаіои
мавїудбуда, ба монанди таіѕиѕ ва баіодиіиіои ѕаблњ, ки аз тарафи гурўііои
манфиатдор, шахсони мансабдор, аудиторон, маѕомоти муборизабаранда бо
коррупсия, Палатаи іисоб, Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии Їуміурии
Тоїикистон, іамчунин їамъоварии иттилоот аз муроїиатіои шаірвандон ва
воситаіои ахбори омма;
- їамъоварии маълумот аз рўйи натиїаи таіѕиѕоти иїтимоњїамъоварии маводи
мушаххас аз рўйи натиїаи їавоби аіолњ ба пурсишіои хаттњ ва ё мусоіибаіои
даіонњ. Пурсиши аіолњ метавонад ба таври умумњ ва ё гуруіи шахсони алоіида,
ки барои пурсиш бо маѕсади таілили муѕоисавњ интихоб карда мешаванд,
бошад;

- истифодаи гурўііои маѕсаднок - їамъоварии маълумот тавассути гуруііои
маѕсаднок. Гуруііои маѕсаднок - гурўііои мушаххасе мебошанд, ки барои
муіокима ва іалли масоили махсус даъват карда мешаванд. Ин раванди корбурд
метавонад, мутаносибан, аз рўйи сифат нисбат ба шумора хавфіои
коррупсиониро ошкор сохта, маълумоти мушаххастарро бо дарназардошти
амаліои коррупсионњ, инчунин сабаби сар задани ин амаліоро аниѕ намояд ва
іамзамон имконоти ташкилотро доир ба амалисозии мубориза бар зидди
коррупсия возеі нишон диіад.
32. Дар баъзе мавридіо ба пуррагњ аз байн бурдани хавфи амаліои коррупсионњ
номумкин аст, вале паст намудани раванди хавфіои ошкоргардидаи амаліои
коррупсионњ то іадди расидани хавфіои їиддњ имконпазир дониста мешавад.
33. Илова бар ин, дар як муілат анїом додани таілил, їудо намудани ваѕт,
диѕѕат ва имконот ба іар як хавфи ошкоргардида номумкин іисобида мешавад.
Аз ин лиіоз, ошкор намудани іадди хавфіои коррупсионњ, вобаста аз эътидоли
хавфафзоии амаліои коррупсионњ барои ташкилотдошта хеле муіим іисобида
мешавад.
34. Таілили хавфіои коррупсионњ мутобиѕ ба авлавияти оніо ба роі монда
мешавад. Авлавияти хавфіои коррупсионњ, дар сурати давомнокии хавфіо ва ё
эітимолияти пайдоиши оніо, ба таъсири ин гуна хавфіо вобастагњ дорад.
35. Вобаста ба таъсирнокњ хавфіои коррупсионњ метавонанд намудіои зерин
дошта бошанд:
- їузъњ - хавфе, ки ба шаъну эътибори ташкилот ва имконияти он ва амалњ
кардани маѕсадіояш таъсири начандон зиёд дорад;
- муътадил - хавфіои коррупсионии муътадил хавфіое мебошанд, ки ба шаъну
эътибори ташкилот таъсири зиёд мерасонанд ва ё ѕобилияти амалисозии
маѕсадіои онро сахт коіиш медиіанд;
- хавфіои муіим - хавфіои коррупсионие мебошанд, ки дар натиїаи оніо
низоми кори ташкилот бо хавфи їиддњ дучор шуда, ба амалисозии равандіои
фаъолият ва іадафіои ташкилот таъсир мерасонад, ки дар натиїаи он ташкилот
метавонад зарари калони молњ бинад ва ба раванди корбурду пешрафташ
таъсири манфњ ворид гардад.
36. Вобаста аз эітимолияти падид омадан, хавфіои коррупсионњ метавонанд
намудіои зерин дошта бошанд:
- эітимолияти їузъии ба вуїуд омадани хавфіои коррупсионњ (хавфіои
фавѕулодда) - дар ин маврид хавфи амаліои коррупсионњ метавонад дар
шароити фавѕулодда ва ё шубіаовар (аз эітимол дур) арзи вуїуд дошта бошад;
- эітимолияти іадди миёнаи ба вуїуд омадани хавфіои коррупсионњ (хавфіои
имконпазир) - дар ин маврид хавфи амаліои коррупсионњ метавонад дар ваѕти
муайян дар оянда падид ояд.
- эітимолияти аз андоза зиёди падид омадани хавфіои коррупсионњ (анѕариб
хавфіои љайришартњ) - дар ин маврид хавфи амаліои коррупсионњ дар сурати
инкишофи мўътадили воѕеот ба амал омада метавонад.
5. МАРІИЛАИ ХОТИМАВИИ БАІОДИІЊ (ТАІЛИЛ)
37. Баіодиіии (таілили) пешакњ ва хавфіои коррупсия бо таіияи іисобот дар
бораи баіодиіњ ба охир мерасад.

38. Іисобот дар бораи баіодиіњ (таілили) бояд ба талаботіои зерин мутобиѕат
намояд:
- ба таври алоѕамандии мантиѕњ ва шакли асоснок навишта шавад;
- таъмин намудани саіеіият ва дурустии тасвия;
- истифода намудани истилоіоти монанд;
- мавїуд будани сана ва їойи тартибдиіњ, іайати гуруіи баіодиіњ;
- имзогузорњ шудан аз тарафи аъзои гуруіи баіодиіњ.
39. Іисобот дар бораи баіодиіњ (таілил) бояд:
- дорои хулосаіои ба баіодиіњ (таілил) алоѕаманд бошад;
- дорои тавсияіо оид ба истисно ё паст намудани натиїаіои хавфіои ошкоршуда
бошад.
40. Іисобот дар бораи баіодиіњ (таілил) мутобиѕи сохтори зерин таіия
мешавад:
а) баіодиіии (таілили) шароити ѕаблњ;
- баіодиіии (таілили) мубрами ѕонунгузорњ барои ташкилот;
- баіодиіии (таілили) умумии ѕонунгузорњ;
- баіодиіии (таілили) санадіои зерѕонунии идоравњ дар бораи намудіои
осебпазири фаъолият, ки ба ташкили дохилии ташкилот алоѕаманданд;
- баіодиіии (таілили) санадіои зерѕонунии идоравњ дар бораи намудіои
осебпазири фаъолият, ки ба вазифаіои (іадафіои берунии) ташкилот дахл
доранд.
б) баіодиіии (таілили) сохторіои ташкилии ташкилот;
- таілили органиграммаіо;
- таілили уідадориіои вазифавњ;
- таілили раванду ва расмиёти корњ;
- баіодиіии (таілили) ѕоидаіои ахлоѕњ.
в) баіодиіии (таілили) хавфіои институтсионалии коррупсия:
- баіодиіии (таілили) муѕовимати ташкилот ба хавфіои коррупсия;
- шаріи натиїаіои пурсиши кормандони ташкилот;
- баіодиіии (таілили) робитаіои мутаѕобилаи ташкилот бо їомеа;
- таілили іолатіои мушаххаси коррупсия.
г) баіодиіии таілили хавфіои ошкоршуда. Авлавияти хавфіо. Хулосаіои
умумњ.
д) тавсияіо оид ба аз байн бурдан ё коіиш додани оѕибатіои хавфіои
ошкоршуда.
41. Дар асоси іисобот дар бораи баіодиіњ (таілил) гурўі оид ба баіодиіњ
лоиіаи наѕшаи мукаммалро таіия менамояд. Наѕшаи мазкур наѕшаи муфассали
амал оид ба пешгирњ намудани коррупсия дар ташкилот ба іисоб меравад.
Іангоми таіияи наѕша авлавияти хавфіо ба іисоб гирифта мешавад. Іамин
тавр, амалиёт оид ба ниіоят паст гардидан ва баланд шудани эітимолияти
пайдоиши хавфіо бартарият мегирад. Баъд аз ин амал бояд амал бояд амал оид
ба аз байн бурдан ё паст намудани оѕибатіои миёна ва эітимолияти миёнаи
пайдоиши хавфіо оянд. Дар хулоса амалиёт оид ба истисно намудан ва паст
намудани оѕибатіои їузъњ ва эітимолияти ками пайдоиши хавфіо ба наѕша
гирифта мешавад. Наѕшаи мукаммал баъд аз мувофиѕа бо іамаи воіидіои
сохтории манфиатдори ташкилот аз тарафи роібари ташкилот тасдиѕ карда
мешавад.

42. Муілати татбиѕ намудани наѕшаи мукаммал наметавонад аз 2 сол зиёд
бошад. Ташкилоте, ки ба баіодиіњ фаро гирифта мешавад, ба Агентњ іисобот
дар бораи татбиѕи наѕшаіои мукаммадро пешниіод менамояд. Агентњ іуѕуѕ
дорад, дар бораи тадбиріое, ки бояд амалњ карда шаванд, маълумоти иловагњ
талаб намояд.
43. Агентњ іар їамъбасти сол ба Шўрои миллии муѕовимат бо коррупсияи
Їуміурии Тоїикистон дар бораи татбиѕ намудани наѕшаи мукаммал дар
ташкилотіои баіодиіишаванда маълумот медиіад ва барои босифат ва сари ваѕт
иїро шудани чораіои дар наѕша пешбинишуда диѕѕати махсус медиіад.
6. АЗ НАВ БАІОДИІЊ (ТАІЛИЛКУНЊ)
44. Аз нав баіодиіии (таілилкунии) на камтар аз як маротиба дар се сол
гузаронида мешавад ва дорои маѕсадіои худ доир ба самарабахшии баіодиіии
тадбиріои пешгирикунандп, ки барои іаммонандкунии хавфіо, баіодиіии
манфиатнокии наѕшаіои мукаммал, аз нав баіодиіии хавфіои ибтидоњ ва
таъмини истифодаи боманфиати манбаъіои ташкилот истифода мешаванд,
мебошад.

Замимаи № 1
Ба методологияи
тартиб ва методикаи
гузаронидани
таҳлили фаъолият
(хавфҳои коррупсионӣ)
Ҳисоботи намунавӣ оид ба муқовимати ташкилотҳо бо хавфи коррупсия
№
р/т

Љанбањо

Расмиёти
истифодашаванда/
ошкор намудани
проблемањо

Хавфњои
ошкоршуда

Ќарорњо

1.

Мављудияти
муқаррарот

Мавҷуд набудан ё
нопурра будани
муқаррароти мавҷуда

Набудани шакли
ягонаи расмиёти
истифодашаванда.
Монеањои нокифоя
дар роњи
сўистифодабарї Амал
бо ташабусси худ
Тањияи сохтор adhoc.Фишори зиёд ба
тавзеҳоти шахсї дар
маљмӯъ

Тањия ва такмили
муқаррароти
танзмкунандаи ҳамаи
гурӯҳҳои намудҳои
осебпазири фаъолият

2.

Мазмуни муқаррарот

Муқаррарот ба
талаботи комилӣ ба
қадри маљмуъ нокифоя

Муқаррароти
нокифоя барои
пешгирии амалҳои
инфиродї

Муқовимат ба амалҳои
инфиродї ва беҳтар
намудани назорат
тавассути таҳияи
муқаррарот оид ба
фаъолияти гурўҳҳои
корї, ҷудо кардани
вазифањо, ќабули
ќарори муштарак,
масъулият
(њисоботдиҳии
сохторӣ), назорати
сохторї, меъёрњои
бањодињии возеҳу
равшан, баќайдгириии
хаттии фаъолият ва
ќарорҳо

Нокифоягии
муќаррароти
танзимкунандаи
расмиёти назорат ва
санљиш

3.

Иттилоотонї оид ба
муқаррарот

Иттилоотонии нокифоя
оид ба
муқаррарот

Набудани шакли
ягонаи расмиёт Амал
бо ташаббуси худ

Беҳтаргардонии
иттилоотонї дар бораи
муқаррарот тавассути
тавсеаи зиёди онњо,
дастрасии васеъ

4.

Татбиқи муқаррарот

Татбиқи номатлуби
муқаррарот

Хусусусияти озодона
татбиқшавии
истифодабарии
тавзеҳоти шахсии
комилӣ

Мусоидат ба татбиқи
муқаррарот дар
мисоли тарзҳои
идоракнӣ, назорат,
мондани таҳримҳо дар
ҳолатҳои татбиқ
нагаштан ё нодуруст
татбиқ кардан

5.

Муқаррароти махсус
оид ба

Набудан, надонистан
ва/ё татбиқ накардани
муқаррарот

Монеањои сатњи паст
дар роҳи ихрољи
иттилоот

Тањияи муқаррароти
танзимкунандаи
истифодаи тодурусти
иттилоот (тањия,
таѓйирот, тавсеа,
нусхабардорї,
маъмурикунонӣ,
нигоҳдорї ва ғайра),
истифодаи васеъи
муқаррарот, мондани
таҳримҳо барои риоя
накардани муқаррарот

Маъмурикунонии
иттилооти махфї

Нокифоягии хушёрӣ

Нокифоягии
эҳтиёткории шахсӣ

6.

Муқаррароти махсус
вобаста ба
маъмурикунонии
захирањои молиявї ва
буљет

Набудан, надонистан
ва/ё татбиқ нагаштани
муқаррарот

Монеањои сатњи паст
барои исрофкории
маблағҳо

Нокифоягии хушёрӣ

Имконияти васеъ
барои тавзеҳоти
шахсии комил

7.

Муқаррароти махсуси
танзимкунандаи
хариди мол ва
хизматрасонї

Набудан, надонистан
ва/ё татбиқ нагаштани
муқаррарот

Монеањои сатњи паст
барои исрофкории
маблағҳо

Нокифоягии хушёрӣ

Имконияти васеъ
барои тавзеҳоти
шахсии комилӣ

8.

Низомномаи махсуси
истифодаи мол ва
хизматрасонї барои
истифодаи шахсї

Надоштан, надонистан
ва/ё истифода
набурдани низомнома

Монеањои сатњи паст
барои исрофкории
маблағҳо

Надодани диќќати
зарурї

Имконияти васеъ
барои шарҳи шахсии
мукаммалгардонӣ

Тањияи муқаррарот
дар бораи
маъмурикунонии
фондњо ва талабот оид
ба пардохти харољот
(људокунї, назорат,
харољот, пардохтњо),
тавсеаи зиёди
муқаррарот,
гузоштани таҳримҳо
дар њолатњои риояи
нагаштани
муқаррарот, аудити
мустаќил
Пешгирии исрофкории
маблағҳо тавассути
тањияи 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
Пешгирии
истифодабарии
ғайриқонунии мол ва
хизматрасониҳо
тавассути тањияи
муқаррарот оид ба
истифодаи мол ва
хизматрасониҳо бо
мақсади, тавсеаи зиёди
муқаррарот, мондани
таҳримњо барои риоя
накардани муқаррарот,
назорат аз болои риояи
муқаррарот

9.

Интихоби кормандон

Таваљљӯҳи нокифоя ба
такмилгардонии
кормандон

Таваљљӯҳи нокифоя ба
такмили кормандони
интихобшуда

Таваљљӯњи нокифоя ба
љанбаҳои осебпазири
мансабњо

Хусусияти ихитёрии
интихоби кормандон

10.

Омўзиши кормандон

Ҳангоми омўзиши
кормандон таваљљӯњи
кофӣ ва талабот ба
талаботи комилӣ дода
намешавад.

Хушёрии нокифоя

Идроки нокифоя

Нокифоягии
эњтиёткорї
11.

Уҳдадориҳои мансабї

Набудани вазифаҳои
мансабї, хусусияти
ѓайриактуалї ё
норавшан доштани
онњо

Норавшанӣ дар
уҳдадориҳо ва
ваколатҳо

Амал бо ташаббуси
худ

Интихоб ва қабули
кормандон тавассути
истифодаи пайвастаи
расмиёт, талаботи пур
кардани CV, талабот
ва санҷиши
тавсияномањо,
дархости маълумот дар
бораи муваффақиятҳо
дар мансабҳои қаблии
ишѓолнамуда,
санҷиши аслӣ будани
дипломҳо ва
сертификатҳо, талабот
ба сертификати
рафтори нек,
иттилоотнокии
номзадҳо дар бораи
љанбаҳои вазифа дар
маҷмӯъ, ќабули
савганд (ё қавли
расмӣ) ташкили
талаботи комилӣ,
барномаи таълимии
муқаддимавӣ
(таваљљӯњ ба комилӣ)

Зиёд намудани
хушёрӣт ва дарки
марбут ба комилӣ,
тавассути таваљљӯњ
додан ба талабот оид
ба комилӣ дар курсҳо,
маводи иттилоотї,
интихоби кормандон
тибќи озмуни њатмї
Таъмин намудани
равшаниандозӣ ва
уҳдадорию ваколатҳо
тавассути уҳдадориҳои
мансабии мубрами
пурра ва даќиќ

12.

Мутобиќатии дохилї
ва берунї

Намудҳои бисёри
осебпазири фаъолият,
ки дар доираи як
мансаб мутамарказ
шудаанд

Ҷалби нокифоя

Назорати хавфҳои ба
воситаи људо намудани
вазифаҳо

13.

Мавчудияти
"Минтақаи ноаён"

Зиёд будани
уҳдадориҳои воќеӣ аз
сатњи ваколатњои
расмї

Мавҷуд набудани
сеҳеҳият вобаста ба
қонунї будани
қарорҳо ва фаъолият

Аз байн бурдани
"минтақаи ноаён" бо
ёрии уҳдадориҳои
мансабии дахлдор

14.

Машваратдиҳӣ ва
масъулият

Мавҷуд набудани
машваратдиҳии пешакї

Ќонунияти
носанљидашуда

Таъмини ќонунияти
намудњои фаъолият аз
"минтақаи ноаён"
тавассути

ва бањодињии
минбаъда.
Мавҷуд набудани
машваратдиҳии
пешакӣ дар баҳодиҳии
минбаъда (оянда)

Хатогињо муайян ва
ислоњ нагардидаанд.

машваратдиҳии
пешакии гузашта
(монеаи муносиб) ва ё
баҳодиҳии минбаъда
(монеаи камтарини
ҳадди ақал)

Ислоҳ намудан
мумкин аст танҳо
ваќте, ки хатогиҳо
алакай содир шуданд,
тасодуфан дар
машварати пешакии
тасодуфӣ ё баҳодиҳии
минбаъда
Хуссусияти ихтиёрї
15.

16.

Мављудияти назорат

Таваҷҷӯҳ ба комилӣ

Санҷишгар (сардори
бевосита) имконияти
фавран додани
маслињатҳоро надорад.

Амалҳои инфиродї

Мавҷуд набудани ё
нокифоягии
машваратҳо, ки ба
комилӣ ҷалб шудаанд
(на камтар аз як
маротиба дар як моњ)

Амал бо ташаббуси
худ

Амал бо ташаббуси
худ

Нокифоягии назорати
иљтимої
Нокифоягии хушёрӣ
ва идрок ба талаботи
комилӣ

17.

Мусоҳибаҳои
баҳодиҳї

Гузаронидани
мусоҳибаҳои баҳодиҳї
на камтар аз як
маротиба дар як сол
ва/ё масъалаҳои
осебпазир баррасї
намешаванд

18.

Робитаҳои берунӣ

Санљишкунанда
(роҳбари бевосита) дар
бораи робитаҳои
берунаи кормандон
маълумоти кофӣ
надорад.

Нокифоягии назорат,
дастгирӣ, санљиш ва
ислоњ

Нокифоягии хушёрӣ
ва идрок
Назорати нокифоя

Набудани имконият
барои муайян
намудани алоқаҳои
хавфнок

Амали инфиродї

Пешгирии амамлҳои
инфиродӣ ва беҳтар
намудани назорат
тавассути омодагии
муносиби сардори
бевосита, таъин
намудани муовин ба
роњбари бевосита (агар
зарурат дошта бошад)
Пешгирии амалҳои
инфиродӣ, мусоидат
ба назорати иљтимоӣ
ва људо намудани
таваљљуњи махсус ба
комилӣ тавассути
машваратдиҳии
мунтазам (на камтар аз
як маротиба дар як
моњ) бо ворид
намудани комилӣ дар
рӯзномаи ҳаррӯза
Давра ба давра
гузаронидани
мусоҳибаҳои бањодињї
бо дарназардошти
љанбањои осебпазири
мансабњо

Пешгирии амали
инфиродї, мусоидат ба
назорат ва пешгирӣ
намудани бархӯрди
манфиатҳо бо роњи
маърӯзаи ҳатмї дар
бораи робитаҳои
беруна ҳамчун як
банди доимии
рӯзномаи рӯз

19.

Масъулият ва назорат

Нокифоягии басомади
маърӯза дар бораи
фаъолияти осебпазир

Назорати нокифоя

Амали инфиродї

Амал бо ташаббуси
худ
Санљиши мунтазам
тавассути назорат

Мусоидат ба иљрои
дуруст ва бодиќќати
вазифањои осебпазир
бо маърӯзаи
пешгирикунанда ва
дар сурати зарурӣ,
ислоҳи хатогиҳо бо
роҳи тез тез аз
кормандон дархост
Намудани маърӯза, то
ҳадди имконпазир.

Назорати нокифоя

Назорати умумї ё
санљишњои интихобии
намунавӣ дар љойи
кор, љорї кардани
вараќањои махсуси
назоратї дар
ташкилотҳо

20.

Шахсони бегонаи
хавфнок

Дар бораи кўшиши
берунии вайрон
кардани комилӣ
маълумот намедињанд

Халалдор кардани
фаъолияти ташкилот

Пешгирӣ дар доираи
ташкилот тавассути
хабаррасонии њатмї ба
шахсони болої дар
бораи кўшиши вайрон
кардани комилӣ аз
берун

21.

Коргарони хавфнок

Мавҷуд набудан,
нодонистан ва/ё риоя
накардани шартҳо
нисбат ба кормандони
хавфнок

Муносибати
номунтазам ба
вайронкунии
(хусусияти ихтиёрии
истифодаи таҳримҳо
барои вайронкуниҳо)

Пешгирии рафтори
нопоки кормандон
тавассути истифодаи
тањримњо

Норасоии идрок ба
оқибатҳои рафтори
нопок.
22.

Туњфањо, фоидаи
иловагї

Мавҷуд набудан,
надонистан ва/ё иљро
накардани муқаррарот
дар бораи туњфањо ва
фоидаи иловагї

Бархурди манфиатњо

Фишор аз ҳад зиёд ба
муносибатҳои шахсї
дар комилӣ

Пешгирӣ, инчунин
ҳалли муносиби
бархўрди манфиатҳо

Тавсеаи зиёди
муқаррарот дар бораи
бархӯрди манфиатњо
ва њал намудани онњо

Назорати иљро ва дар
њолати зарурӣ
истифодаи тањримњо
23.

Амнияти ҷисмонӣ

Номувофиќатии
расмиётњо

Монеаи беҳад паст
барои вайрон кардани
комилӣ аз тарафи
сеюм

Пешгирии вайрон
кардани комилӣ аз
ҷониби шахсони
беруна бо роњи
амнияти ҷисмонии
муносиб

(назорат дар
даромадгоњ, ҳатман
худро шиносонидан,
баќайдгирии
ташрифоварандагон,
ќулф кардани идораҳо,
љевонњо, мизҳо ва
љевонњои оњанин)
24.

Таносуби ќонуният ва
самарабахшӣ

Тавҷљуњи номуносиб ба
самарабахшӣ ба зарари
ќонуният

Фишори аз ҳад зиёд
ба дарки шахсии
комилӣ

Таваљљуҳи зиёд ба
ќонуният ва коҳиш
додани фишор ба
дарки шахсии комилӣ,
тавассути вазифањои
мансабии дахлдор, бо
роњи дарафзоӣ ба
намудҳои осебпазири
фаъолият, ба воситаи
расмиёти дахлдор
мутобиқи алоқаҳои
беруна, тавассути
њавасмандгардонии
масъулият ва назорат

25.

Боодобӣ

Сатњи нокифоя ва ё аз
ҳад зиёд будани
боодобӣ дар дохили
ташкилот

Таваљљуҳи нокифоя ба
манфиатњои умумї

Мусоидат ба боодобӣ
дар доираи ташкилот
бо роҳи таҳияи
Кодекси одоб

Рафтори беодобона

Кам кардани хавф бо
роњи таваљљуњ ба
амалњои вобаста ба
робитаҳои беруна,

Пинњон намудани
камбудиву норасоињо

26.

Муоширати дохилӣ

Муоширати нокифояи
дохилӣ

Набудани алоқа
байни роњбарият ва
зердастон

Набудани дақиқӣ дар
муносибатњои
фаъолияти њамкорон

Назорати пасти
иҷтимоӣ

Робитаҳои ҳаёти
шахсӣ бо касбӣ,
туҳфаҳо, даромади
иловагї.
Кам кардани хавф бо
роњи якҷоя кардани
уҳдадориҳои мансабӣ
дастрасии назорат,
басомади
машваратдиҳиҳо ва
таваљљуњ ба комилӣ,
мусоҳибаҳои
бањодињї, робитаи
беруна, муқаррарот
оид ба махфияти
иттилоот, муқаррарот
оид ба захираҳои
молиявї ва буҷет,
муқаррарот оид ба
хариди мол ва
хизматрасониҳо ба
мақсади шахсӣ,
расмиёт вобаста ба
тӯҳфаҳо ва
даромадҳои иловагӣ
Батанзимдарории
муоширати дохилї бо

роњи таҳияи
муқаррароти дахлдор
кодексњои одоб

Замимаи № 2
Ба методологияи
тартиб ва методикаи
гузаронидани
таҳлили фаъолият
(хавфҳои коррупсионӣ)
Саволнома – Намуна барои њайати корї
Барои њар як савол танњо як љавобро ишора намоед
р/т

Савол

Љавоб

1

2

3

1

а)

Оё шумо намудњои фаъолияти осебпазирро иљро менамоед?

Агар не, пас ба саволи 5-ум гузаред

Ња

Њар њолате, ки агар шумо намудњои осебпазири фаъолиятро иљро
менамоед дар поён (њадди нињої) се мисол оред

Не

Мисоли 1

1

2

3

Мисоли 2
Мисоли 3
б)

Оё барои иљрои намудњои фаъолияте, ки дар боло зикр намудед,
муқаррарот мављуд аст?
Мисоли 1

Ња
Не
Намедонам

Мисоли 2

Ња
Не
Намедонам

Мисоли 3

Ња
Не
Намедонам

в)

Агар ња, нишон дињед, ки шумо аз муњтавои ин низомномањо
бохабар њастед
Мисоли 1

Ња
Не

Мисоли 2

Ња
Не

Мисоли 3

Ња
Не

г)

Агар ња, ба њар як мисол нишон дињед, агар нусхаи ин муқаррарот
дар дасти шумо бошанд
Мисоли 1

Ња
Не

Мисоли 2

Ња
Не

Мисоли 3

Ња
Не

2

Оё шумо аз роњбарият вобаста ба иљрои ин намуди фаъолият, ѓайр
аз машваратњои маъмулии бо фаъолият алоќаманд дастурамалњои
махсус мегиред?
Ња
Не

3

Оё шумо ин намудњои фаъолиятро бо њамкорон якљоя иљро
менамоед?
Ња

1

2

3
Не

4

Агар шумо набошед шуморо њамкоре, ки мисли шумо ихтисос
дорад иваз карда метавонад?
Ња
Не

5

Оё шумо уњдадорињои вазифавї доред?
Ња
Не

6

Оё шумо фикр мекунед, ки дар њаќиќат ваколатњои шумо нисбат ба
ваколатњои пешбининамуда расмиатон зиёданд? Оё дар ин маънии
"минтаќаи ноаён" љой дорад?
Ња
Не

7

Агар ња, оё шумо бо роњбарони болои пеш аз ќарор ќабул кардан
нисбати ин "минтаќаи ноаён" машварат намудаед?
Ња
Баъзан
Не

8

Оё шумо ба роњбарияти болої ќарори нисбати ин "минтаќаи ноаён"
баровардаатонро фањмонда будед?
Ња
Баъзан
Не

9

Асосан тартиби машварат бо роњбарияти болої зуд ва осон аст?
Ња
Не

10

Оё шакли умумии машварат нисбати корњо бо роњбарияти болої ва
њамкорони наздик вуљуд дорад?
Ња
Агар не, ба саволи 13 гузаред

11

12

Не

Агар машварати корї гузаронида шавад суръати миёнаи онњоро
нишон дињед
На камтар аз як маротиба дар як моњ

Ња

Як маротиба дар як моњ

Ња

Зиёда аз як маротиба дар як моњ

Ња

Агар машварати корї гузаронида шавад дар чи ќадар муњлат шумо
мавзӯи "комилӣ дар вазияти корӣ"-ро муњокима менамоед?

1

13

2

3

Њељ ваќт

Ња

На камтар аз як маротиба дар як моњ

Ња

Як маротиба дар як моњ

Ња

Зиёда аз як маротиба дар як моњ

Ња

Оё шуморо аќалан дар як сол як маротиба роњбарият бањогузори
менамояд?
Ња
Не

14

Агар роњбар шуморо бањогузорї намояд мавзӯи "комилӣ дар
вазияти корї" муњокима мешавад?
Ња
Не

15

Оё шумо дар фаъолияти худ бо шахсони бегона муносибат
менамоед?
Ња
(агар не, гузаред ба саволи 18)

16

Не

Оё аз муносибати шумо бо шахсони бегона доштан дар
фаъолиятатон роњбари шумо хабар дорад?
Ња
Не

17

Оё роњбари шумо моњияти ин муносибатњоро медонад?
Ња
Не

18

19

20

Ба њисоби миёна дар чанд ваќт шумо дар бораи фаъолияти худ ба
роњбарият гузориш медињед?
На камтар аз якмаротиба дар як моњ

Ха

Як маротиба дар як моњ

Ња

Зиёда аз як маротиба дар як моњ

Ња

Гузориш ба роњбари худ дар бораи фаъолият ба амањои зерин
меорад:
Ба гузориши пура бо санљиши мундариља

Ња

Ташхис ва санљиши якчанд самтњои фаъолияти шумо

Ња

Тасдиќи маъмулии фаъолияти шумо

Ња

Оё шумо ягон ваќт дар раванди фаъолият дар бораи мушкилоти
шахсии ягон нафаре аз њамкорон шунида будед? (мушкилоти
молиявї ё мушкилот дар муносибатњо)
Ња

1

2

3
Не

21

Оё муҳокимаи мушкилот (мушкилоти молиявї ё мушкилот дар
муносибатњо) дар идораи шумо имконият дорад?
Ња
Не

22

Оё шумо ба вазъияте, ки қарорҳои касбї метавонад ба зиндагии
минбаъдаи шахсии шумо таъсир расонад вохӯрдаед?
Ња
Не

23

Агар ња, шумо метавонистед ба каси дигар ин мушкилотро
пешнињод намоед ё ин ки барои ќарор ќабул намудан њамкори худ ё
корманди боломаќомро љалб намоед?
Ња
Не

24

Оё шумо дар бораи њаракатњои таъсиррасонии шахсони бегона
барои ба ќарори касбии њамкорони худ шунидаед?
Ња
Не

25

Агар ҳа, оё чунин њолатњо дар дохили ташкилоти шумо ба таври
расмӣ муњокима шуда буданд?
Ња
Не

26

Агар ҳа, оё шумо ягон ваќт дар бораи њолатњои дар ташкилоти
шумо ба амал омадани дуздї ва ба яѓмо бурдан ё дигар амалњое, ки
вайронкунандаи комилият ба њисоб мераванд шунида будед?
Ња
Не

27

Оё барои чунин њолатњо муқаррарот мављуд њаст?
Ња
(Агар не ё намедонед ба саволи 30 гузаред)

Не
Намедонам

28

Агар ҳа, оё шумо ба мазмуни ин муқаррарот шинос њастед?
Ња
Не

29

Оё ин муқарраротро дар амал истифода мебаред?
Ња
Не

1

2

3
Намедонам

30

Оё шумо бо маълумоти махфї кор мекунед?
Ња
Не

31

Оё дар ташкилоти шумо муқаррарот дар бораи пешнињоди
маълумоти махфї ба шахсони бегона мављуд аст?
Ња
Не
Намедонам

а)

32

Агар ҳа, ин муқаррарот мансуб мешавад ба:
тартиб додан, таѓйир додан ва ё тарљумаи маълумотњои махфї?

Ња

пањн намудани маълумоти махфї?

Ња

нусхабардории маълумоти махфї?

Ња

маъмурикунонї ё њуљљатикунонии маълумотњои махфї?

Ња

нигоњдорї ё љамъоварии маълумотњои махфї (масалан сиёсати
"бюрои тоза")?

Ња

Оё ин муқарраротро дар амал истифода мебаред?
Ња
Не
Намедонам

33

Оё шумо бо воситањои молиявї ё буљетї кор мекунед?
Ња
Агар не ба саволи 36 гузаред

34

Не

Оё муқаррароти марбут ба воситањои молиявї ё буљетї мављуд њаст?
Ња
Не
Намедонам

а)

Агар ҳа, ин муќаррарот ба инҳо дахл дорад:
таќсимоти воситањои молї ё буљавї дохил мешавад?

Ња
Не
Намедонам

Менеджменти (идоракунии) воситањои молї ё буљавї?
Ња
Не
Намедонам

1

2

3

Истифодаи воситањои молиявї ё буљетї?
Ња
Не
Намедонам
35

Ин муќаррарот дар амал истифода мегардад?
Ња
Не
Намедонам

36

Оё, шумо ба талаботи пардохти хароҷот алоќае (муносибате) доред?
Ња
(Агар не, ба саволи 42 гузаред)

37

Не

Оё, муќаррарот оид ба пур кардан ва тасдиќ намудани талаботи
мазкур вуљуд дорад?
Ња
Не
Намедонам

38

Агар ҳа, оё, шумо ба мазмуни ин муќаррарот шиносої доред?
Ња
Не

39

Оё, Шумо бо хариди молу хизматрасонҳо сару кор доред?
Ња
(Агар не, ба саволи 42 гузаред)

40

Не

Оё, муќаррарот оиди ба даст овардани мол ва хизматрасонҳо аз
ҷониби ташкилоти шумо вуљуд дорад?
Ња
Не
Намедонам

а)

Агар ња, ин муќаррарот дахд дорад ба:
муайянсозии талабот ба сифат ва шартҳои тањвили молу
хизматрасонї?
Ња
Не
Намедонам
Оё, шумо нарх ва муќарраротро пурсон мешавед?
Ња

1

2

3
Не
Намедонам

Шумо бо таҳвилгарон (вобаста ба имконот) савдо мекунед?
Ња
Не
Намедонам
41

Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?
Ња
Не
Намедонам

42

Оё, муќаррарот оиди истифодаи шахсии мол ва хизматрасонї дар
љойи кор вуљуд дорад?
Ња
(Агар не, ба саволи 45 гузаред)
(Агар намедонед, ба саволи 45 гузаред)

43

Не
Намедонам

Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?
Ња
Не

44

Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?
Ња
Не
Намедонам

45

Оё, муќаррарот оид ба ќабули тўњфањо ва нишонањои таваҷҷуҳ
вуљуд дорад?
Ња
Не
Намедонам

46

Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?
Ња
Не

47

Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?
Ња
Не
Намедонам

1
48

2

3

Оё муќаррарот оид ба дар як вақт ишғоли вазифа ва ё даромадњои
иловагї вуљуд дорад?
Ња
Не
Намедонам

49

Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?
Ња
Не

50

Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?
Ња
Не
Намедонам

51

Оё муќаррарот оид ба гирифтани мукофотњо (инъомњо) аз тарафи
шахсони сеюм барои корњое ки мувофиќи ўњдадорињои касбї ба
амал бароварда мешаванд (дар мисоли хондани лексияњо, тадрис
дар курсњои омўзишї, пешнињоди маслињатњо ва ин амсол) вуљуд
дорад?
Ња
Не
Намедонам

52

Агар ҳа, оё шумо бо мазмуни ин муќаррарот шинос њастед?
Ња
Не

53

Оё, ин муќаррарот дар амал татбиќ мешавад?
Ња
Не
Намедонам

54

Оё дар ташкилоти шумо муќаррарот оид ба манъ кардани даромади
шахсони бегона ба утоќи кориатон вуљуд дорад?
Ња
Не
Намедонам

55

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам:
муњимтар он аст, ки "кор аз рўйи ќоида" иљро шавад, нисбат ба он
ки вазифаро сари вақт ба иљро расонї.
Розї њастам
Намедонам

1

2

3
Розї нестам

56

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, дар бисёр маврид маро аз рўйи
натиљаи корам бањо медињанд, на аз рўйи оне ки бо кадом восита
ман ин натиљаро ба даст овардам.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

57

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, бисёр маврид ба осорҳои
ногаҳонӣ ва беруназмуқарраротӣ барои ба даст овардани натиљањои
дилхоњ роњ дода мешавад.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

58

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ќисми зиёди њамкорон
манфиати худро аз манфиати ташкилот болотар мемонанд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

59

Дар воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, ќисми зиёди њамкорон
манфиати бахши худро аз манфиати умумии ташкилот болотар
мемонанд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

60

Дар ташкилот ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, ба
рафтори номуносиби њамкорон, новобаста аз дараљаи вазнинии
мусоњилакорї диќќати љиддї дода намешавад.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

61

Дар ташкилоте ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, дарк
намудан хеле душвор аст, ки роњбарият дар кадом самт фаъолият
мебаранд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

62

Дар ташкилоте ва ё воҳиди сохторие, ки ман кор мекунам, расм
шудааст, ки њамкорон якдигарро аз ќабули чорабинињо пешакї
огоњ созанд.

1

2

3
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

63

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, бисёр маврид бо маълумоте
дучор меоям, ки аз бахшњои гуногуни ташкилот ирсолшуда, њама як
мавзўъро дар бар мегиранд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

64

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, кормандон он ќадар љуръат
доранд, ки роњбариятро танњо байни худ танќид мекунанд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

65

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ба хатогињо ва сањву
камбудињои љойдошта бисёр бо тањаммул муносибат мекунанд.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

66

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, ба хатогињо ва камбудињое ки
аз тарафи шахсони мансабдор роњ дода мешавад, нисбат ба
камбудињои содирнамудаи кормандони ќаторї, бисёр беҳад
оромона муносибат менамоянд ва ё дар бораи онҳо чизе гуфта
намешавад.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

67

Дар ташкилоте, ки ман кор мекунам, расм шудааст, ки агар касеро
танќид кардан хоњї, фикри худро тасвият намуданӣ бошї ва ё
чизеро шарњ доданӣ шавї бояд хеле боэњтиёт амал намої.
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

68

Дар ташкилоте ман кор мекунам, хеле кам ба мушоњида мерасад, ки
танќид ба мусбатгардонӣ ва таѓйири раванди кор таъсир гузорад
Розї њастам
Намедонам
Розї нестам

69

Шумо кадом вазифаро ишѓол кардаед?

1

2

3
Роњбарї
Ѓайри роњбарї

70

Ташкилоте, ки шумо кор мекунед чи ном дорад?

Замимаи № 3
Ба Методологияи тартиб
ва методикаи гузаронидани
тањлили фаъолият
(хавфњои коррупсионї)
Шарҳу тафсири посухҳо
Нуқтаи назар

Посухҳои имконпазир

Тариқи баҳодиҳї

1

2

3

Намудҳои
осебпазири
фаъолият
(саволҳои 1 – 4)

Агар љавоб ба саволи 1 "не
бошад, дар он сурат аниқ
маълум мегардад, ки
намудҳои осебпазири
фаъолият вуҷуд дорад.

Зиракии нокифоя ё худ таваҷҷуҳи нокифоя ба
намудҳои осебпазири фаъолият

Љавоби "не" ва ё
"намедонам" ба саволи 1б
ва ҳамчунин љавоби "не" ба
саволи 1в (ва ба дараљаи
кам ба саволи 1г)

Шарҳи нокифояи возеҳият вобаста ба иҷрои
дурусти иҷрои намудҳои осебпазири фаъолият.

Посухи "не" ба саволҳои 2
ва 3

Амалҳои инфиродӣ бо машваратдиҳӣ ва
назорати нокифоя

Омилҳои (сабабҳои) таъсир расонидан ба
вазъияти љойдошта (бе маҷбурият) бо фишори
аз меъёр зиёд (сахт) ба назари шахсии комилӣ

1

2

Посухи "не" ба саволи 4

"Минтақаи

Мушоваратдиҳӣ
(саволҳои 9-14)

Донишҳои номукаммал ва салоҳият бо
натиљаҳои имконпазир (намудҳои осебпазири
фаъолият бе таваҷҷуҳи зарурӣ ба амал
бароварда мешаванд)

Посухи "не" ба саволи 5

Номукаммалӣ донистани вазифаҳо ва
ваколатҳои расмӣ

Посухи "не" ба саволҳои 7
ва 8

Пурра мављуд набудани назорат ба қонунӣ
будани малаҳо ё қарорҳое, ки дар натиҷаи онҳо
амали нодуруст мушоҳида намешавад ва ё ба
ислоҳ намешаванд

Посухи "баъзан" ба
саволҳои 7 ва 8

Амалҳои ихтиёрӣ

Посухи "не" ба саволи 9

Омилҳои (сабабҳои) таъсир расонидан ба
вазъияти љойдошта (бе маљбурият) бо фишори аз
меъёр зиёд (сахт) барои пуррасозии назари
шахсии комилӣ

Посухи "не" ба саволи 10
ва "ҳа, ҳар моҳе на зиёда аз
як маротиба" ба саволи 11

Амалҳои инфиродӣ ва имконоти сусти назорат
аз тарафи шахсони воломақом ва ҳамкорон

Посухҳои "ҳељ вақт" ё "ҳар
моҳ на зиёда аз як
маротиба" ба саволи 12

Зиракии нокифоя ё худ таваҷҷуҳи нокифоя ба
талаботи комилӣ

Посухи "не" ба саволҳои 13
ва 14

Идоракунӣ, равонасозї, тасҳеҳ ва назорати
нокифояи амалҳо

ноаён"
(саволҳои 5-8)

3

Дарки нокифояи он ки комилӣ (пурагӣ) бояд
дар фаъолият нақши муҳим бозида тавонад ва
ҳамчун натиҷа зиракии нокифоя ё таваҷҷуҳи
нокифоя
Робитаи беруна
(саволҳои 15-17)

Посухи "не" ба саволҳои 16
ва 17

Назорати нокифоя, ки бо сабаби набудани
имконоти эътирофсозии хатар доштани
робитаҳо метавонад ба амал ояд
Амалҳои инфиродӣ

Масъулият ва
назорат
(саволҳои 18-19)

Агар љавоби
пешниҳодшуда ба саволи
18 бо гуруҳҳои баҳодиҳї
мутобиқатӣ надошта
бошад ва новобаста аз
хусусиятҳои ташкилот ё
воҳиди сохтории он ба
амал бароварда мешавад.

Агар посух ба саволи 19 бо
"тасдиқи куҳна" ба ҳисоб
равад
Ҷанбаҳои
хатарноки беруна

Назорати нокифоя аз болои намудҳои
осебпазири фаъолият

Амалҳои инфиродӣ ва амалҳо вобаста ба
вазъияти љойдошта

Норасоии назорати қатъї
Ҳисси нокифоя будани бехатарии шахси мазкур

1
(саволҳои 24-25)

Мансабдори
хатарнок
(саволҳои 26-29)

2

3

Посухи "ҳа" ба саволи 24 ва Нокифоя будани зиракї аз тарафи роҳбарият ва
"не" ба саволи 25
ҳамкорони наздик вобаста ба маълумоти
љанбаҳои беруна
Посухи "не" ба саволи 26

Ҳифзи нокифояи муносибати минбаъда ба
ислоҳи амалҳое, ки ба вайроншавии комилӣ
боис мегарданд

Посухи "намедонам" ба
саволи 27 ва ё ба саволи 28

Норасоии идроки баланд ба натиљаи амалҳое, ки
ба вайроншавии комилӣ оварда мерасонад
Амалҳои ихтиёрӣ ва амалҳо вобаста ба вазъият

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволи 29

Ҳифзи нокифояи муносибаҳои минбаъда ба
ислоҳи амалҳое ки ба вайроншавии ягонагӣ
боис мегарданд
Амалҳои ихтиёрӣ ва амалҳо вобаста ба вазъият
Фаҳмиши нокифояи оқибати амалҳое, ки ба
вайроншавии комилӣ боис мегарданд
Нокифоягии пешгирии таъсироти муносибатҳо
ва ислоҳоти амалҳое, ки ба вайроншавии
комилӣ боис мегарданд

Маълумоти махфї Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
(саволҳои 30-32)
30, 31а ва ё 32

Сади гузошташуда бар зидди ихрољи маълумот
хеле паст мебошад
Фишор ба зиракии шахсї ва диққат ба амалҳо
хеле боло аст.

Воситаҳои
молиявӣ ва
буљетҳо саволҳои
33-35)

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
34, 34а ва 35

Монеаҳои гузошташуда бар зидди љиноятҳои
молї хеле паст аст.

Молу маҳсулот ва
хизматрасонї
(саволҳои 39-41)

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
40, 40А ва 41

Монеаҳои гузошташуда бар зидди
қонуншиканиҳо ва бархурди манфиатҳо вобаста
ба хариди молу хизматрасониҳо хеле паст
мебошад

Фишор ба зиракии шахсї ва таваҷҷуҳ ба амалҳо
хеле зиёд мебошад.

Фишор ба зиракии шахсї ва таваҷҷуҳ ба амалҳо
хеле зиёд аст.
Истифодабарии
шахсии молу
хизматрасониҳо
(саволҳои 42-44)

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
42 ё 44 ва "не" ба саволи 43

Туҳфаҳо ва
нишонаҳои
таваҷҷуҳ
(саволҳои 45-47)

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
45 ва 47 ва "не" ба саволи
46

Монеаи гузошташуда бар зидди бархӯрди
манфиатҳо хеле паст мебошад

Дар як вақт
ишғоли ду ва ё

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои

Монеаи гузошташуда бар зидди бархурди
манфиатҳо хеле паст мебошад

Садди гузошташуда бар зидди тақсимоти
нодурусти молу маҳсулот ва дараљаи пасти
хизматрасонї хеле поин мебошад
Фишор ба зиракии шахсї ва диққат ба амалҳо
хеле боло аст.

Фишор ба зиракии шахсї ва таваҷҷуҳ ба амалҳо
хеле зиёд аст.

1
чанд вазифа ва
даромадҳои
иловагї (саволҳои
48-53)

Бехатарии
љисмонӣ

2
48 ва 50 ва "не" ба саволи
49

Фишор ба зиракии шахсї ва таваҷҷуҳ ба амалҳо
хеле зиёд аст.

Посухи "не" ва ё
"намедонам" ба саволҳои
51 ва 53 ва "не" ба саволи
52

Монеаи гузошташуда бар зидди бархурди
манфиатҳо хеле паст мебошад

Посухи "не" ба саволи 54

Ҳисси нокифоя будани бехатарї (ҳушёрї ва ё
баландидрокӣ) дар роҳбариятии такшилот

(саволи 54)

Таносуби
қонуният ба
самаранокӣ
(саволҳои 55-57)

3

Фишор ба зиракии шахсї ва таваҷҷуҳ ба амалҳо
хеле боло аст.

Монеаи гузошташуда бар зидди вайроншавии
комилӣ аз ҷониби тарафҳои беруна хеле паст
аст
Посухи "ризо ҳастам" ба
саволи 55 ва "ризо нестам"
ба саволҳои 56 ва 57
ҳамзамон дар ин маврид
метавонад ҷалби диққатро
ба самаранокӣ нишон
диҳанд

Фишори аз ҳад зиёд ба ҳушёрии шахсї ва
таваҷҷуҳ ба амалҳо ҳангоми расмиёти корӣ
барои натиҷаи дилҳоҳ асос шуда метавонад. Аз
ҷумла ҷалб ба самаранокӣ метавонад хеле
хатарнок бошад, агар ғайр аз ин ҷавоби манфӣ
вобаста ба як ё якчанд ҷанба ба қайд гирифта
шаванд: амали осебпазир, "минтақаи ноаён",
робитаи беруна, масъулият ва назорат.
Фарҳанги ташкилотчигӣ метавонад ҳамчун
мафҳуми иловагии ҷавобҳои манфӣ ба ин
саволҳо бошад.

Боодобӣ
(саволҳои 58-60)

Посухҳои "розї ҳастам" ба
саволҳои 58-60

Норасої дар паст будани боодобӣ вобаста ба
роҳбарияти ташкилот ва ё муносибати хеле
боодобона ба ташкилот ё ҳамкорон
Норасої ва боодобиии аз ҳад зиёд метавонад
хатарҳоро ба вуҷуд орад, агар посухи манфӣ ба
як ё якчанд ҷанба ба қайд гирифта шуда бошад:
равобити беруна, алоқа байни кор ва ҳаёти
шахсӣ (саволҳои 22-23), тӯҳфаҳо ва нишонаҳои
таваҷҷуҳ ва ё дар як вақт ишғоли як чанд
вазифа ва даромадҳои иловагӣ

Муошират
(саволҳои 61-63)

Нокифоя будани муносибатҳои дохилї

Посухҳои "рози ҳастам" ба
саволҳои 61 ва 53 ва "рози
нестам" ба саволи 62

Механизмҳои
худислоҳсозӣ
(саволҳои 64-68)

Посухи "рози ҳастам" ба
саволҳои 64-68

Норасоии муошират метавонад хатарҳоро ба
вуљуд орад, агар посухи манфӣ ба як ё якчанд
ҷанба ба қайд гирифта шуда бошад: "минтақаи
ноаён", машваратдиҳӣ, робитаҳои беруна,
маълумоти махфӣ, воситаҳои молиявӣ ва буҷет,
мол ва хизматрасониҳо, тӯҳфаҳо ва нишонаҳои
таваҷҷуҳ ё дар як вақт ишғоли як чанд вазифа
ва даромадҳои иловагӣ
Механизмҳои нокифояи худислоҳсозӣ
Механизмҳои нокифояи худислоҳсозӣ
метавонад хатарҳои хусусиро дар бар гирад,
агар љавобҳои манфї вобаста ба фаслҳои
"масъулият ва назорат" иловатан ба қайд
гирифта шуда бошанд

