ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ АГЕНТИИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВК
ВА МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, с. 2008, № 3, мод.193;
с. 2009, № 5, мод.323; с. 2010, №3, мод.154; с.2011, №6, мод. 459; с. 2013, №7, мод. 517; с. 2014, №11, мод. 645;
Қонуни ҶТ аз 15.03.2016 с., №1284)
БОБИ 1.
МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии
Тоҷикистон
1.Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон
(минбаъд - Агентк) мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявк ва цифзи цуқуқ буда, назорати
давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахши мабладцои давлатк ва молу мулки давлатк барои
таъмини амнияти иқтисодии давлат, бо роци огоцсозк, пешгирк, ошкорсозк, рафъи
цуқуқвайронкуницои коррупсионк, фошнамок, тацқиқ ва тафтишоти пешакии ҷиноятцои коррупсионк,
иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқаманд, инчунин дигар вазифацоеро,
ки цамин Қонун ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардаанд, иҷро
менамояд.
2.Агентк дар фаъолияти худ танцо ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тобеъ ва
цисоботдицанда буда, ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
натиҷацои тафтишу санҷишцои молиявк цисобот пешницод менамояд.
Моддаи 2. Асосцои цуқуқии фаъолияти Агентк
1.Асосцои цуқуқии фаъолияти Агентиро Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон,
цамин Қонун, дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии
байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, ташкил медицанд.
2.Фаъолияти назорати давлатии молиявии Агентк дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар
бораи назорати давлатии молиявк дар Ҷумцурии Тоҷикистон» ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 3. Вазифацо ва самтцои асосии фаъолияти Агентк
Вазифацо ва самтцои асосии фаъолияти Агентк инцоянд:
– иштирок дар амалисозии сижсати давлатк дар соцаи мубориза бо коррупсия;
– дар доираи ваколати худ таъмин намудани цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд, амнияти
иқтисодии давлат, цифзи цуқуқу манфиатцои қонунии субъектцои фаъолияти социбкорк, ҷамъият ва
давлат;
– амалк намудани мубориза бо коррупсия дар тамоми шохацои цокимияти давлатк, мақомоти
мацаллии цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии шацрак ва децот, ташкилотцои ҷамъиятк,
цизбцои сижск, бонкцо, корхонацо, муассисацо ва дигар ташкилотцо, сарфи назар аз шакли ташкилию
цуқуқк; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– муайян ва дар амал татбиқ намудани тартиб ва тарзу усулцои гузаронидани тацлили
хавфцои коррупсия дар мақомоти назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсия (ҚҶТ аз
15.03.2016 с., №1284);
– амалк намудани назорати давлатии молиявк дар тамоми шохацои цокимияти давлатк,
мақомоти мацаллии цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии шацрак ва децот, корхонаю муассиса
ва ташкилотцои давлатк, инчунин дар дигар цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)

– гузаронидани чорабиницои оперативию ҷустуҷфк бо мақсади огоцсозк, пешгирк, ошкорсозк,
рафъ ва фошнамоии ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба
андоз алоқаманд, ҷустуҷфи шахсоне, ки ин гуна ҷиноятцоро содир кардаанд;
– гузаронидани тацқиқ ва тафтиши пешакии ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти
коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқаманд;
– дар доираи салоцияти худ цамоцангсозии фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди
коррупсия;
– гузаронидани экспертизаи давлатии зиддикоррупсионии санадцои меъжрии цуқуқӣ ва лоицацои
санадцои меъжрии цуқуқӣ; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– амалисозии цамкорицои байналмилалк оид ба масъалацое, ки ба ваколати Агентк мансубанд;
– амалӣ намудани дигар вазифацое, ки санадцои қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинӣ
намудаанд. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 4. Принсипцои фаъолияти Агентк
Фаъолияти Агентк мутобиқи принсипцои зерин ба роц монда мешавад:
- қонуният;
- эцтиром ва риояи цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд;
- баробарии цама дар назди қонун;
- яккасардорк ва идоракунии мутамарказонида;
- истифодаи усулу воситацои ошкоро ва махфии фаъолият;
- алоқамандк бо ацолк ва ба назар гирифтани афкори ҷамъиятк дар фаъолият;
- дайрицизбият.
Моддаи 5. Риояи цуқуқи шацрвандон дар фаъолияти Агентк
1. Агентк дар доираи салоцияти худ цуқуқу озодицои инсон ва шацрвандро, қатъи назар аз
шацрвандк, ҷои истиқомат, ҷинс, миллат, нажод, забон, эътиқоди динк, мавқеи сижск, тацсил, вазъи
иҷтимок ва молу мулкк, цимоя мекунад.
2. Корманди Агентк дар цама цолатцо вазифадор аст ба шацрванд, шацрванди хориҷк ж шахси
бешацрванд асосу сабаби мацдуд кардани цуқуқу озодицояшро фацмонад.
3. Корманди Агентк цуқуқи цимоя ва дигар цуқуқцои шахсони дастгиршуда ва цабсгардидаро
таъмин мекунад, дар цолатцои зарурк муоинаи тиббии онцоро мегузаронад, инчунин бетаъхир дар
бораи дастгир намудани онцо ба хешовандон, маъмурияти ҷои кор ж тацсил ва дар муддати 24 соат ба
прокурор хабар медицад, дар мавриди зарурат ба дастгиршудагон барои расонидани кфмаки аввалияи
тиббк, инчунин барои рафъи хатар, ки ба цажт, саломатк ж молу мулки онцо цангоми дастгиркунк ж цабс
тацдид менамояд, тадбирцо меандешад.
4. Агентк цуқуқи ҷамъ овардан, нигоц доштан, истифода бурдан ва пацн кардани маълумотро дар
бораи цажти шахс бе розигии худи ў, ба истиснои мавридцое, ки Қонуни мазкур ва дигар санадцои
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудаанд, надорад. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
5. Мацдуд кардани цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд, ба истиснои мавридцое, ки қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудааст, манъ аст. Агентк вазифадор аст шахсро бо цуҷҷатцои
мацдудкунандаи цуқуқу озодицои
вай шинос намояд, ба истиснои цолатцое, ки қонун муқаррар
кардааст. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
6. Агар шахс цисоб кунад, ки цуқуқу озодицои ф аз тарафи мақомоти Агентк ж шахсони
мансабдори он поймол карда шудаанд, метавонад нисбати амали ин мақомот ва шахсони мансабдор ба
мақомоти болоии Агентк, прокуратура ж суд шикоят кунад.
Моддаи 6. Дахолат накардан ба фаъолияти Агентк
1.Дахолат кардани мақомоти давлатк, ташкилотцои ҷамъиятк, цизбцои сижск, ташкилотцои
динк, воситацои ахбори омма, намояндагон ва шахсони мансабдори онцо ба фаъолияти Агентк дар
мавриди амалк намудани иҷрои ваколатцояш манъ аст.
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2.Ба цар восита таъсир расонидан ба кормандони Агентк бо мақсади монеъ шудан дар амалк
намудани фаъолияти вазифавиашон ж фишор овардан бо мақсади қабул намудани қарори дайриқонунк
мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон боиси ба ҷавобгарк кашидан мегардад.
3.Кормандони Агентк вазифадор нестанд, ки оид ба моцияти парвандацо ва маводцои дар
истецсолоташон буда ягон хел тавзецот дицанд, онцоро барои шинос шудан пешницод кунанд, ба
истиснои цолатцое, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардааст.
Моддаи 7. Цатмк будани иҷрои талаби кормандони мақомоти Агентк
1.Талаби кормандони мақомоти Агентк, ки аз ваколатцои дар цамин Қонун зикршуда бармеоянд,
бояд цатман дар мфцлатцои муқарраршуда барраск карда шаванд.
2.Мақомоти цокимияти давлатк ва идоракунии Ҷумцурии Тоҷикистон, корхонаю муассиса ва
ташкилотцои давлатк, инчунин дигар шахсони воқеию цуқуқк новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк,
вазифадоранд вобаста ба дархости мақомоти Агентк иттилооти заруриро пешницод намоянд ва барои
иҷрои вазифацои ба зиммаи мақомоти Агентк гузошта мусоидат намоянд.
3.Ахбори оморк ва дигар маълумот, цуҷҷатцо ж нусхаи онцо, ки барои амалк намудани иҷрои
ваколатцои Агентк ж тафтиши ҷиноятцо заруранд, бо талаби кормандони мақомоти Агентк ройгон дода
мешаванд.
4.Шахсони мансабдор, шацрвандон, шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд вазифадоранд,
ки бо даъвати кормандони мақомоти Агентк цозир шаванд ва аз рфи моцияти масъалацое, ки дар рафти
санҷиш муайян карда мешаванд, бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
бажнот дицанд.
5.Шахсони мансабдор, шацрвандон, шацрвандони хориҷк ва шахсони бешацрванд барои бе
сабабцои узрнок рад намудан ва саркашк аз пешницоди саривақтии иттилоот ж цуҷҷатцои зарурии
пешбининамудаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, дидаю дониста пешницод
намудани иттилооти бардурфд ба дархости қонунии мақомоти Агентк, цамчунин саркашк аз цозиршавк
бо даъвати асосноки корманди мақомоти Агентк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба
ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 8. Цамоцангсозии фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди коррупсия
Цамоцангсозии фаъолияти мақомоти мубориза бар зидди коррупсия ва ҷиноятцои ба андоз
алоқаманд аз ҷониби Агентк мувофиқи тартиби муайянкардаи Низомномаи цамоцангсозии фаъолияти
мақомоти мубориза бар зидди коррупсия, ки аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
карда мешавад, амалк мегардад.
Моддаи 9. Иштирок дар фаъолияти цуқуқэҷодкунк
Агентк дар рафти амалк намудани ваколатцои худ цангоми зарурати такмилдиции санадцои
меъжрии цуқуқк метавонад ба субъекти ваколатдоре, ки цуқуқи ташаббуси қонунгузорк дорад ж ба
мақоме, ки санади меъжрии цуқуқиро қабул кардааст, дар бораи қабул, ворид намудани тадйиру иловацо
ж аз эътибор соқит кардани онцо таклифцо пешницод намояд.
Моддаи 10. Баррасии муроҷиатцо
Мақомоти Агентк арзу шикоятцо ва дигар муроҷиати шацрвандон ва шахсони цуқуқиро дар
бораи цуқуқвайронкуницое, ки санҷишу тафтиши онцо ба салоцияти Агентк вогузор шудааст, тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барраск намуда, барои рафъи камбудицои ошкоргардида чорацо
меандешад.
БОБИ 2.
НИЗОМ, СОХТОР ВА ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ АГЕНТК
Моддаи 11. Низом ва сохтори мақомоти Агентк
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1.Мақомоти Агентиро Директори Агентк роцбарк мекунад.
2.Мақомоти Агентк дорои низоми ягонаи марказонидашуда буда, аз Дастгоци марказк,
мақомоти мацаллк- ражсатцои Агентк дар Вилояти Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятцо, шацри
Душанбе ва шфъбацои минтақавк иборат мебошад.
3.Сохтори Дастгоци марказк ва мақомоти мацалли Агентк аз воцидцои назорати давлатии
молиявк, оперативк - ҷустуҷфк, тафтишотк ва дигар воцидцо иборат мебошад. (ҚҶТ аз 11.03.10с., №599).
4.Таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции мақомоти Агентк ва сохторцои тобеи он, инчунин
тацкими ташкилию штатии мақомоти Агентк, тасдиқи Низомномаи Агентк, сохтори Дастгоци марказк
ва нақшаи идоракунии он аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мегардад. Сохтори
воцидцои Дастгоци марказк ва мақомоти мацалли Агентк аз тарафи Директори Агентк тасдиқ карда
мешавад. (Қ ҶТ аз 11.03.10 с., №599).
5.Агентк ва мақомоти мацалли он шахсони цуқуқк буда, дорои цуқуқи идоракунии фаврии
моликияти ба онцо вобастакардашуда ва объектцои таъиноти иҷтимоии маишк ва хоҷагидорк
мебошанд.(ҚҶТ аз 11.03.10с., №599).
Моддаи 12. Директори Агентк
Директори Агентк:
-аз тарафи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад;
-бевосита ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон итоат мекунад;
-роцбарии мақомоти онро анҷом медицад, салоцият ва масъулияти муовинон, сардорони
сарражсатцо, ражсатцо, шфъбацо, бахшцо ва роцбарони дигар воцидцои Агентиро муқаррар менамояд.
Моддаи 13. Салоцияти Директори Агентк
Директори Агентк бо мақсади иҷрои вазифацои худ:
- дар доираи ваколатцои муқарраргардида ба воцидцои сохтории Агентк роцбарк мекунад,
супоришцо медицад ва иҷрои онцоро назорат менамояд;
- низомномацои воцидцои сохториро тасдиқ менамояд;
- оид ба масъалацои таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции мақомоти Агентк ва сохторцои
тобеи он, инчунин оид ба тацкими ташкилию воцидк, кадрк ва моддию техникии мақомоти он, ворид
намудани тадйирот ба Низомномаи Агентк, сохтори Дастгоци марказк ва нақшаи идоракунии он ба
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод манзур менамояд;
- харҷнома ва ҷадвали воцидцои Агентиро дар доираи фонди пардохти музди мецнат ва шумораи
кормандони аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муқарраргардида тасдиқ менамояд;
- сардорони сарражсатцо, ражсатцо ва шфъбацои Дастгоци марказк, сардорони Ражсатцои Вилояти
Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятк, шацри Душанбе ва шфъбацои минтақавиро бо розигии
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;
- шахсони мансабдор ва дигар кормандони масъули Дастгоци марказк, ражсатцои Вилояти
Мухтори Кфцистони Бадахшон, вилоятк, шацри Душанбе ва шфъбацои минтақавк, инчунин кормандони
цайати хизматрасони Дастгоци марказиро ба кор қабул ва аз кор озод менамояд;
- нақшаи кории мақомоти назорати давлатии молиявии Агентиро барои тасдиқ ба Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод менамояд;
- цар шаш моц ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти Агентк цисобот
пешницод менамояд;
- оид ба натиҷацои фаъолияти тацлилию назоратк, тафтиши молиявк ва санҷишцо оид ба иҷрои
қисмцои даромад ва хароҷоти буҷетцои ҷумцуриявк ва мацаллк, самаранокии истифодабарии фондцо,
молу мулки давлатк ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон цисобот, хулосацо ва таклифцо, инчунин оид
ба натиҷацои тафтишу санҷишцои молиявк ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии
Тоҷикистон цисобот пешницод менамояд;
- тибқи тартиби муқарраргардида лоицацои қонунцо, фармонцо ва амрцои Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцо ва фармоишцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро оид ба масъалацои
марбут ба салоцияти Агентк тация ва барои барраск пешницод менамояд;
- дар тацияи лоицацои санадцои меъжрии цуқуқк оид ба масъалацои таъмини амнияти
иқтисодии давлат, назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсия иштирок менамояд;
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- дар доираи ваколати худ кормандони Агентиро мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
бо рутбацо ва унвонцои махсуси дахлдор сарфароз мегардонад;
- ба Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи ба цайати роцбарикунандаи Агентк додани
рутбацо ва унвонцои махсуси олк пешницод манзур менамояд;
- масъалацои цавасмандгардонк ва муҷозоти интизомии кормандонро тибқи тартиби
муқарраргардида цал менамояд;
- оид ба сарфарозгардонии кормандони Агентк бо мукофотцои давлатк ба Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод манзур менамояд;
- дар доираи салоцияти худ фармонцои дорои хусусияти меъжрк ва дайримеъжрк қабул
менамояд;
- ба шахсони мансабдор дастурцои хаттк ва пешницод оид ба бартараф кардани камбудицои
молиявк ва цуқуқвайронкуницои хусусияти коррупсионидошта ирсол менамояд, ки баррасии онцо аз
ҷониби шахсони мансабдор ва мақомоту ташкилоти дахлдор цатмк мебошад;
- қарорцои хилофи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон қабулнамудаи воцидцои сохтории
Агентиро бекор мекунад, агар тартиби дигари бекор кардани онцо дар қонунгузорк муқаррар нашуда
бошад;
- Агентиро дар мақомоти цокимияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон ва дар хориҷи кишвар
намояндагк менамояд;
- бо тартиби муқарраргардида цамкориро бо мақомоти дахлдори давлатцои хориҷк ва
ташкилотцои байналмилалк оид ба масъалацои назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсия
ба роц мемонад;
- иҷрои фцдадорицоро оид ба созишномацои байналмилалк ва санадцои цуқуқии байналмилалии
мубориза бо коррупсия, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, таъмин ва назорат менамояд;
- дигар вазифацои пешбиникардаи қонунгузориро иҷро менамояд.
Моддаи 14. Муовини якум ва муовинони Директори Агентк
1.Муовини якум ва муовинони Директори Агентк аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд ва бевосита ба Директори Агентк тобеъ мебошанд.
2.Муовинони Директори Агентк фаъолияти хизматиашонро дар доираи фцдадорицои вазифавии
худ, ки аз тарафи Директори Агентк муқаррар мегардад, амалк намуда, ба соцацои алоцидаи ба онцо
вогузоршудаи фаъолияти Агентк роцбарк мекунанд. Бо ин мақсад ва бо супориши Директори Агентк
онцо вазифацои алоцидаи фро иҷро менамоянд.
Моддаи 15. Дастгоци марказк
1.Дастгоци марказк дар доираи салоцияти пешбининамудаи цамин Қонун ва Низомномаи
Агентк вазифацои цамоцангсозии байнисоцавк ва дигар вазифацоро оид ба огоцсозк, пешгирк,
ошкорсозк, рафъи цуқуқвайронкуницои коррупсионк, фошнамок, тацқиқ ва тафтишоти пешакии
ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқамандро
иҷро менамояд.
2.Дар Дастгоци марказк сарражсатцо, ражсатцо, шфъбацо, қисмцо ва бахшцо мавҷуданд. Дар
сарражсатцо, ражсатцо, шфъбацо, қисмцо ва бахшцо ваколатдорони калони фаврк оид ба корцои махсусан
муцим, ваколатдорони калони фаврк, ваколатдорони фаврк, муфаттишони калон оид ба корцои
махсусан муцим, муфаттишони калон, муфаттишон, сарнозирон, нозирони калон, нозирон,
сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва мутахассисон мавҷуданд.
Моддаи 16. Цайати мушовараи Агентк
Барои цалли масъалацои муцимтарини фаъолияти Агентк дар назди Директори Агентк цайати
мушовара аз ҷумлаи муовини якум ва муовинони Директор аз рфи вазифа ва сардорони сарражсатцо ва
ражсатцо дар доираи шумораи пешбининамудаи Низомномаи Агентк бо пешницоди Директори Агентк
аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
Моддаи 17. Мақомоти мацаллии Агентк
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(ҚҶТ аз 11.03.10с., №599)
1.Мақомоти мацаллии Агентк дар цудуди маъмурии вобасташуда вазифацои Агентиро дар
доираи ваколатцои худ иҷро менамоянд.
2.Ба мақомоти мацаллии Агентк сардорони дахлдор роцбарк мекунанд.
3.Дар мақомоти мацаллии Агентк шфъбацо ва ж бахшцо ташкил карда мешаванд.
4.Дар сохторцои мақомоти мацаллии Агентк ваколатдорони калони фаврк оид ба корцои
махсусан муцим, ваколатдорони калони фаврк, ваколатдорони фаврк, муфаттишони калон оид ба
корцои махсусан муцим, муфаттишони калон, муфаттишон, сарнозирон, нозирони калон, нозирон,
сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва мутахассисон мавҷуданд.
5.Сардорони мақомоти мацаллии Агентк бо тартиби муқарраргардида оид ба тадйир додани
шумораи цайати шахсии кормандони воцидцои тобеи худ ба Директори Агентк таклифцо пешницод
менамоянд.
6.Сардорони мақомоти мацаллии Агентк дар доираи ваколати худ кормандони цайати
хизматрасонро ба кор қабул ва аз кор озод менамоянд.
7.Сардорони мақомоти мацаллии Агентк дар доираи ваколати худ фармонцо ва фармоишцо
қабул менамоянд, ки иҷрои онцо барои кормандони тобеъ цатмк мебошад.
БОБИ 3.
САЛОЦИЯТИ МАҚОМОТИ АГЕНТК
Моддаи 18. Ўцдадорицои мақоми Агентк
Мақоми Агентк вобаста ба вазифацои дар наздаш гузошташуда фцдадор аст:
– самтцои афзалиятноки мубориза бо коррупсияро муайян намояд;
– дар доираи салоцият барномацо ва нақшацои чорабиницои мубориза бар зидди коррупсияро
тация ва амалк намояд;
– дар тация ва татбиқи барномацои мубориза бо ҷинояткорк дар Ҷумцурии Тоҷикистон иштирок
намояд;
– мубориза бо коррупсияро дар тамоми шохацои цокимияти давлатк, мақомоти мацаллии
цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии шацрак ва децот, иттицодияцои ҷамъиятк, цизбцои сижск,
бонкцо, корхонацо, муассисацо ва дигар ташкилотцо, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк, амалк
намояд; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– цуқуқвайронкуницои коррупсиониро огоц, пешгирк, ошкор ва рафъ намояд, аз рфи ин амалцо
санҷиш гузаронад;
– бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории
терроризм мубориза барад; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон тацқиқ ва тафтишоти
пешакк барад;
– бо мақсади огоцсозк, пешгирк, ошкорсозк, рафъ, фошнамок, тацқиқ ва тафтишоти пешакии
ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқаманд
амалижтцои оперативк – ҷустуҷфк гузаронад;
– оид ба барқарор намудани зарари молумулкк ва молиявк чорацо андешад;
– сирри давлатк ж дигар сирреро, ки бо қонун муцофизат карда мешавад ва дигар маълумоте, ки
цангоми иҷрои вазифаи хизматк ба даст омадааст, цифз намояд;
– арзу шикоят, иттилооту маълумот, маводцо оид ба санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагк ва
тафтишоти хизматиро нисбат ба хизматчижни давлатк вобаста ба цуқуқвайронкуницои коррупсионк
барраск намояд;
– цангоми аз тарафи кормандони Агентк вайрон кардани цуқуқу манфиатцои қонунии
шацрвандон бо тартиби муқарраргардида цуқуқцои халалдоршудаи шацрвандонро барқарор намояд,
зарари расонидаро ҷуброн намояд ва барои ба ҷавобгарк кашидани гунацгор чорацои зарурк андешад;
(ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– дар мавриди зарурат амнияти шахсии кормандони мақомоти Агентк ва ацли оилаи онцоро
таъмин намояд;
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– дигар фцдадорицои пешбиникардаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистонро иҷро
намояд.
Моддаи 19. Цуқуқцои мақоми Агентк
Мақоми Агентк дар доираи ваколатцои худ барои иҷрои вазифацои ба зиммааш гузошташуда
цуқуқ дорад:
– тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақомоти судк бо аризаи даъвогк муроҷиат
намояд;
– ба шахсони воқек ва цуқуқк ҷицати бартараф намудани сабабу шароитцои ба содир намудани
ҷиноят ва дигар цуқуқвайронкуницои хусусияти коррупсионидошта мусоидаткунанда дастури хаттк
дицад ва пешницод ирсол намояд, ки баррасии онцо цатмк буда, аз натиҷааш ба Агентк хабар дода
мешавад;
– бо мақсади муқаррар намудани мувофиқати санадцои мақомоти давлатк ва шахсони
мансабдори онцо ба талаботи қонунгузорк ба суд барои бекор кардан ж ба прокурори дахлдор оид ба
овардани эътироз аз болои чунин санадцо пешницод оварад;
– дар ҷаражни тафтиш ва санҷишцои молиявк, амалижтцои тацқиқотк ва тафтишотк ба хазинацо,
мошинцои назоратӣ – хазинавии дорои хотираи фискалӣ, бино ва ҷои нигоцдории цуҷҷатцо, мабладцои пулк
ва арзишцои моддк мфцр занад; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– цангоми саркашк аз пешницоди цуҷҷатцо, пешницоди цуҷҷатцои қалбакк ж тацрифшуда,
саркашк аз иҷрои талаби қонунии кормандони мақомоти Агентк, масъалаи ба ҷавобгарк кашидани
шахсони мансабдор ва социбмулкони дахлдори иморату иншоотцо, анборцо, нуқтацои савдо ва дигар
иншоотцоро, новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк, барраск намояд;
– цангоми мавҷуд будани маводи боэътимод оид ба содиршавии ҷинояти коррупсионк бо
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон азназаргузаронии
шахск, бори дастк ва бадоҷи мусофирони тамоми намуди нақлижтро анҷом дицад; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., №
1136)
– барои барраск ва такмили масъалацо дар соцаи муқарраргардидаи фаъолият ташкилотцои
илмк, дигар ташкилотцо, олимон ва мутахассисонро ҷалб намояд;
– дар соцаи муқарраргардидаи фаъолият шфроцо, комиссияцо ва гурфццои дохилиидоравк ва
байниидоравк таъсис дицад;
– экспертизаи давлатии зиддикоррупсионии санадцои меъжрии цуқуқӣ ва лоицацои санадцои меъжрии
цуқуқиро ҷицати дар онцо ошкор намудани омилцои бавуҷудоварандаи коррупсия гузаронад ва бо ин мақсад дорои
воциди илмӣ – ташхисӣ бошад; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– оид ба цуқуқвайронкуницо ва ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти
коррупсионидошта ва ҷиноятцои бо андоз алоқаманд, бинобар тафтиши парвандаи ҷиноятк санҷиши
фаъолияти молиявию иқтисодк ва дар цолати мавҷуд будани асосцои кофк тибқи дархости хаттии
Агентк якҷоя бо мутахассисони мақомоти андоз санҷишцои андози шахсони цуқуқк ва воқеии
субъектцои социбкориро, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк ва намуди фаъолияти онцо,
гузаронад;
– мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар цолати санҷиш
ва ж тафтишоти пешакк асл ва нусхацои қарорцо, фармоишцо, цуҷҷатцои зарурии вобаста ба
коррупсияро аз тамоми мақомоти давлатк, ташкилотцои ҷамъиятк, цизбцои сижск, бонкцо, корхонацо,
муассисацо ва дигар ташкилотцо, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк ва шахсони мансабдори онцо
оид ба масъалацои салоцияти Агентк, талаб карда гирад;
– оид ба масъалацои ба салоцияти мақомоти Агентк тааллуқдошта бо мақомоти цокимияти
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, мақомоти дахлдори давлатцои хориҷк ва ташкилотцои байналмилалк
цамкорк намояд;
– дар цолати зарурк аз мақомоти ваколатдор ва шахсони мансабдор гузаронидани муоина,
ташхис, тафтиши молиявк, санҷиш, аудит ва бацодициро талаб намояд;
– цангоми пешгирии бевоситаи ҷиноят, таъқиби шахси дар содир намудани ҷиноят
гумонбаршуда дар цолати доштани маълумоти кофк ба цудуд ва бинои вазорату идора, корхона,
муассиса, ташкилот, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк, қитъаи замини шахсони алоцида (ба
истиснои намояндагицои дипломатк, муассисацои консулгарк ва намояндагии ташкилотцои
байналмилалии дар Ҷумцурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда), инчунин минтақацои сарцадк ва
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назорати гумрукк бо пешницоди шацодатномаи хизматк (ба иншооти реҷаашон махсус – цангоми
мавҷуд будани иҷозати махсус) барои гузаронидани амалижти оперативк-ҷустуҷфк ва тафтишотк ворид
гардад;
– барои иҷрои баъзе амалижтцои тафтишотк цуқуқи даромадани шацрвандонро ба иншоот ва
бино муваққатан мацдуд ж манъ кунад;
– дар цолатцои таъхирнопазир цангоми иҷрои вазифацои хизматк аз воситацои алоқа ва
нақлижтие, ки ба ташкилотцо, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк ж шацрванд (дайр аз воситацои
нақлижтии намояндагицои дипломатии хориҷк, консулгарицо, дигар намояндагицои давлатцои хориҷк
ва ташкилотцои байналмилалк) тааллуқ доранд, бемамониат истифода намояд. Зижни моддии
расонидашуда, тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба социбони воситацои алоқа ва нақлижт
барқарор карда мешавад;
– аз воситацои ахбори оммаи давлатк ба таври ройгон истифода намояд;
– шацрвандонеро, ки ба мақомоти Агентк дар иҷрои вазифацояшон жрк расонидаанд, цавасманд
гардонад, таъин гардидани мукофотро барои кфмак кардан дар ошкор намудани ҷиноятцо ва дастгир
кардани шахсоне, ки онцоро содир намудаанд, эълон кунад ва онро ба шацрвандон супорад;
– системацои иттилоотиро ташкил ва истифода намояд;
– дигар цуқуқцои пешбиникардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистонро амалк намояд.
Моддаи 20. Фаъолияти оперативк – ҷустуҷфии мақомоти Агентк
Воцидцои оперативии мақомоти Агентк фаъолияти оперативк – ҷустуҷфиро мувофиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативк - ҷустуҷфк» анҷом медицанд.
Моддаи 21. Тафтиши ҷиноят аз ҷониби мақомоти Агентк
Мақомоти Агентк аз рфи парвандацои ҷиноятие, ки тафтишоташон ба салоцияти онцо вогузор
шудааст, тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятк тафтишоти пешакк мегузаронанд.
Моддаи 22. Тавқифгоци нигацдории муваққатк
Бо мақсади нигоц доштани дастгиршудагон Агентк дорои тавқифгоццои нигацдории муваққатк
мебошад ва мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз онцо истифода менамояд.
БОБИ 4.
ИСТИФОДАИ ҚУВВАИ ҶИСМОНК, ВОСИТАЦОИ МАХСУС ВА СИЛОҲИ ОТАШФИШОН
АЗ ҶОНИБИ КОРМАНДОНИ МАҚОМОТИ АГЕНТК
(ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 23. Цуқуқ, шартцо ва доираи истифодаи қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва
силоци
оташфишон

(ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)

Кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк цуқуқ доранд силоци оташфишон ва воситацои
махсусро баъд аз гузаштани тайжрии дахлдор бо худ нигоц доранд ва гирифта гарданд. Онцо метавонанд
аз қувваи ҷисмонк, воситацои махсус ва силоци оташфишон танцо дар цолатцо ва тибқи тартибе, ки
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» пешбинк кардааст, истифода баранд. (ҚҶТ аз
27.11.14 с., № 1136)
БОБИ 5.
ХИЗМАТ ДАР МАҚОМОТИ АГЕНТК
Моддаи 24. Вазъи цуқуқии кормандони мақомоти Агентк
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1.Корманди мақомоти Агентк шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон цисоб мешавад, ки дар хизмат
ва цайати эцтижтии ражсати кадрцои мақомоти Агентк буда, бо тартиби муайянкардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ф рутба ва ж унвони махсус дода шудааст.
2.Кормандони мақомоти Агентк намояндаи цокимияти давлатк ба цисоб рафта, дар цимояи
давлат мебошанд. Иҷрои талаботи қонунии кормандони мақомоти Агентк барои цамаи шацрвандон ва
шахсони мансабдор цатмист.
3.Ба кормандони мақомоти Агентк барои тасдиқи шахсият ва ваколаташон шацодатномаи
хизматк дода мешавад. Тасвири шацодатномаи хизматк аз тарафи Директори Агентк тасдиқ карда
мешавад.
4.Иҷро накардани талаботи қонунии мақомоти Агентк, тацқир намудан, муқобилият нишон
додан, тацдиди зфрк ж сфиқасд ба цажт, саломатк, шаъну шараф ва молу мулки корманди мақомоти
Агентк, аъзои оила ва хешовандони наздики ф бинобар сабаби иҷрои вазифацои хизматиаш боиси
ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон мегардад. Зарари моддие, ки ба
корманди мақомоти Агентк, аъзои оилаи ф ва хешовандони наздики ф, ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян кардааст, вобаста ба иҷрои вазифацои хизматк расонида шудааст, аз цисоби маблади
буҷети давлатк пурра ҷуброн карда шуда, ин маблад аз цисоби шахсони гунацкор мутобиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба буҷет рфжнида мешавад.
5.Корманди мақомоти Агентк дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон, новобаста аз будан ж набудан
дар иҷрои вазифацои хизматиаш, дар цолати муроҷиати шацрвандон ва шахсони мансабдор бо ариза ж
хабар оид ба цуқуқвайронкунии коррупсионк ва ж дар цолати бевосита ошкор намудани чунин
цуқуқвайронкуницо вазифадор аст, ки ба роцбари бевоситаи худ ж ба мақомоти наздиктарини Агентк
хабар дицад.
6.Корманди мақомоти Агентк барои расонидани зарар цангоми истифодаи қувваи ҷисмонк,
воситацои махсус ва силоци оташфишон ҷавобгар нест, агар ин зарар дар асоси талаботи
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон расонида шуда бошад. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., №
1136)
7.Корманди мақомоти Агентк аз рфи қарор ва царакатцое, ки нисбати ф қабул мешаванд, цуқуқ
дорад ба мақомоти болок ж суд муроҷиат намояд.
Моддаи 25. Танзими цуқуқии муносибатцои мецнатии кормандони Агентк
1.Муносибатцои мецнатии кормандони мақомоти Агентк тибқи цамин Қонун, Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатк», Кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Низомнома оид
ба тартиби адои хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк дар он қисме, ки ба цамин Қонун мухолиф
нест, ба танзим дароварда мешаванд.
2.Тартиб ва шартцои ба цайати эцтижтии ражсати кадрцои мақомоти Агентк гирифтани
кормандонро Низомнома оид ба тартиби адои хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк ва дигар
санадцои меъжрии цуқуқк муайян менамоянд.
3. Давомнокии вақти корк барои кормандони мақомоти Агентк дар асоси Кодекси мецнати
Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Цангоми зарурати иҷрои корцои оперативк-ҷустуҷфк
ва чорабиницои тафтишотк мумкин аст кормандони мақомоти Агентк барои иҷрои вазифацои
хизматии зижда аз вақти муқарраршуда, инчунин шабона, рфзцои истироцат ва ид ба кор ҷалб карда
шаванд. Дар чунин мавридцо цаққи хизмати корманд тибқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. Ҷалб кардани кормандони мақомоти Агентк ба иҷрои вазифацое, ки
цамин Қонун ва дигар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон ба зиммаашон вогузор
накардааст, манъ аст. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 26. Хизмат дар мақомоти Агентк
1.Ба хизмат дар мақомоти Агентк шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон, ки ба синни 20-солагк
расида, забони давлатиро медонанд, аз рфи сифатцои шахск, ахлоқк, кордонк, касбк, тацсилот ва аз
рфи вазъи саломатиашон барои гузаштани хизмат дар мақомоти Агентк мувофиқ мебошанд, қабул
карда мешаванд. (ҚҶТ аз 28.06.11с., №748)
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2.Ба хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистони синнашон
то 35-сола қабул карда мешаванд. Ин мацдудияти синнусолк нисбати шахсоне, ки аз дигар мақомоти
цифзи цуқуқ ба Агентк ба хизмат гузаштаанд, тааллуқ надорад.
3.Ба хизмат ба мақомоти Агентк шацрвандоне, ки доди судк доштанд ж доранд, ба истиснои
онцое, ки аз тарафи суд сафед карда шудаанд, қабул карда намешаванд.
4.Ишдоли мансаби холк дар Агентк дар асоси озмун ва дар цолатцои зарурк барои ишдоли
мансабцои роцбарикунанда бо пешницоди цайати мушовара тибқи талаботи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон сурат мегирад.
5.Нисбати шахсоне, ки аз рфи ихтисосашон таҷрибаи кофии амалк надоранд, то 6 моц мфцлати
коромфзк муқаррар карда мешавад.
6.Цангоми қабул шудан ба мақомоти Агентк кормандон бо тартиби муқарраршудаи
савгандждкунии хизматчижни давлатк савганд жд мекунанд.
7.Ба кормандони мақомоти Агентк иҷро кардани вазифаи дигари музднок, вакили мақомоти
намояндагк, узви цизб ва ташкилотцои сижск ва ба социбкорк машдул шудан манъ аст, ба истиснои
фаъолияти илмиву эҷодк ва омфзгорк.
8.Ўцдадорони царбие, ки ба вазифаи цайати роцбарикунандаи хурд, мижна, калон ва олии
воцидцои цифзи цуқуқи Агентк таъин мешаванд, бо тартиби муайяншуда аз қайди царбк баромада, дар
қайди махсуси воцидцои цифзи цуқуқи Агентк гузошта мешаванд.
9.Кормандони дорои рутбацои царбк, махсус, дараҷавк ва тахассуск, ки аз дигар мақомоти цифзи
цуқуқу қудратк ж цокимияти давлатк дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк ба вазифа таъин шудаанд,
рутбацои онцо ба рутбацои махсуси кормандони Агентк баробар эътироф карда шуда, мфцлати хизмати
пештараашон ба мфцлати хизмати онцо дар Агентк дохил мешавад. Чунин цуқуқцоро кормандони
воцидцои цифзи цуқуқи Агентк низ цангоми ба дигар мақомоти цифзи цуқуқ ва цокимияти давлатк ба
кор гузаштан доранд.
10.Кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк либоси ягона доранд, ки он ройгон дода мешавад.
Намунаи он аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
11.Дар сурати ба кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк таъмин накардани либоси хизматк,
маблади либос ҷуброн карда мешавад.
12.Синни ницоии хизмат дар мақомоти Агентк барои мардон 63 сол ва барои занон 58 сол
мебошад. Нисбати кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк синни ницоии хизматро вобаста ба
рутбацои махсус Низомнома оид ба тартиби адои хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк муайян
менамояд.
13.Корманди воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки собиқаи умумии мецнатии 25-сола дорад, цуқуқ
дорад аз рфи собиқаи хизмат ба нафақа барояд, ба шарте, ки собиқаи хизматиаш цамчун корманди
мақомоти цифзи цуқуқ аз 12 солу шаш моц кам набошад.
14.Дар сурати зарурат Директори Агентк метавонад мфцлати дар хизмат будани кормандро то 2
сол дароз кунад. Дар ин цолат корманд метавонад фаъолияти хизматии худро дар асоси шартномаи
мецнатии мфцлатнок давом дицад.
15.Дигар масъалацоро доир ба тартиби адои хизмат дар Агентк Низомнома оид ба тартиби адои
хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки аз ҷониби Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
карда мешавад, ба танзим медарорад.
Моддаи 27. Рутбацо ва унвонцои махсуси кормандони мақомоти Агентк
1.Ба кормандони мақомоти Агентк вобаста ба вазифаи ишдолкардаашон ва собиқаи кор рутбацо
ва ж унвонцои махсус дода мешаванд.
2.Рутбацои махсуси кормандони воцидцои цифзи цуқуқи мақомоти Агентк аз ҷониби Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
3.Тартиби додани рутбацои махсуси цайати роцбарикунандаи хурд, мижна ва калонро
Низомнома оид ба тартиби адои хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки аз тарафи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, муайян мекунад.
4.Номгфи мансабцоеро, ки генералцо ва полковникцои хадамоти зиддикоррупсионк ва адлия дар
Агентк ишдол менамоянд, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
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5.Рутбацо ва ж унвонцои махсуси кормандони Агентк якумра мебошанд. Дар вақти ба истеъфо
рафтани кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк ба рутбацои махсуси онцо ибораи «дар истеъфо»
илова карда мешавад.
Моддаи 28. Таъминоти моддию иҷтимоии кормандони мақомоти Агентк
1.Барои таъмини сатци дахлдори зиндагии корманди мақомоти Агентк ва оилаи ф ба корманд
музди мецнат ва имтижзцо муқаррар карда мешавад.
2.Музди мецнати кормандони мақомоти Агентк аз маоши вазифавк, иловапулицо барои рутбацо
ва унвонцои махсус, инчунин собиқаи хизмат иборат аст.
3.Цамчунин ба кормандони Агентк мувофиқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон
иловапулицо барои шароити махсуси кор ва дигар иловапулицо пардохт карда мешавад.
4.Маоши вазифавии кормандони мақомоти Агентк, инчунин андоза ва тартиби додани
иловапулицо барои рутбацо ва унвонцои махсус, собиқаи хизматк аз ҷониби Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
5.Ба кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк бар ивази озуқаворк ҷубронпулк пардохта
мешавад, ки цаҷми онро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
6.Кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк цангоми иҷрои вазифацои хизматиашон цуқуқ
доранд, ки дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон аз тамоми навъцои нақлижти хатти царакати
байниноциявк, байнишацрк, наздишацрк ва мацаллк (ба дайр аз такск), дар децацо аз тамоми нақлижти
цамсафар, кормандони ражсати Агентии дар нақлижтбуда аз нақлижти роци оцан, ройгон истифода
баранд.
7.Цангоми ба сафари хизматк баромадани кормандони мақомоти Агентк онцо цуқуқ доранд, ки
дар мецмонхонацо бенавбат ҷой гиранд ва барои тамоми навъцои нақлижт бенавбат чипта гиранд.
8.Ба кормандони мақомоти Агентк, ки барои кори доимк ба дигар ҷой фиристонида шудаанд,
хароҷоти кфчидан, роцпулии худ ва аъзои оилаашон пурра пардохта мешавад.
9.Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк вазифадоранд, ки ба кормандони мақомоти Агентии
ба вазифа таъиншуда ва кормандони эцтижҷманд барои бецтар кардани шароити манзилк дар навбати
аввал, вале на дертар аз шаш моц, новобаста аз муддати дар цамин мацалли ацолинишин зиндагк
карданашон, манзили истиқоматии хизматк дицанд. Кормандони мақомоти Агентк ба масоцати
иловагии манзил цуқуқ доранд.
10.Кормандони мақомоти Агентк то ба онцо аз рфи тартиби муқарраршуда барои зиндагонии
доимк додани хонаи истиқоматии хизматк барои ҷуброни маблади иҷораи хонацои истиқоматк цуқуқ
доранд.
11.Бо ризоияти кормандони мақомоти Агентк ба онцо ба ивази хонаи истиқоматии хизматк аз
цисоби буҷети ҷумцуриявк мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон барои
харидан ж сохтани манзил ба мфцлати то 20 сол қарзи бефоиз дода мешавад.
12. Дар хонацои истиқоматие, ки кормандони мақомоти Агентк зиндагк мекунанд, бенавбат
телефон гузаронида мешавад. Аз рфи цамин тартиб дар муассисацои таълимии томактабӣ, мактабинтернатцо, муассисацои табобатии тобистона барои фарзандони кормандони мақомоти Агентк ҷой
муцайж карда мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 29. Рухсатии мецнатии кормандони Агентк
1.Ба кормандони мақомоти Агентк рухсатии царсолаи пардохтшавандаи давомнокиаш 30 рфзи
тақвимк дода мешавад. Роцпулии рафтуомади кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк ба ҷои
истироцат дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон пардохта мешавад. Рухсатии иловагии царсолаи
пардохтшаванда барои собиқаи хизмати давлатк ба кормандони мақомоти Агентк ба мфцлатцои зерин
дода мешавад:
баъди 5 сол – 3 рфзи тақвимк;
баъди 10 сол – 6 рфзи тақвимк;
баъди 15 сол – 10 рфзи тақвимк;
баъди 20 сол – 15 рфзи тақвимк.
2.Ба кормандони мақомоти Агентк инчунин дигар намуди рухсатицои мецнатии
пешбининамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатк», Кодекси мецнати
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Ҷумцурии Тоҷикистон ва Низомнома оид ба тартиби адои хизмат дар воцидцои цифзи цуқуқи Агентк
дода мешавад.
Моддаи 30. Тартиби бо нафақа таъмин намудани кормандони Агентк
1. Кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки бинобар расидан ба синну соли
муқарраргардида, бо сабаби беморк ж ки пурра гардидани собиқаи хизматк ба нафақа мераванд, ба
имтижзцои барои кормандони милитсия пешбининамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
таъмини нафақаи хизматчижни царбк», аз ҷумла ба таъминоти тиббк дар муассисацои табобатие, ки дар
он ҷо ба қайд гирифта шудаанд, цуқуқ доранд. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
2.Цаҷми нафақаи кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки аз хизмат бинобар расидан ба
синну соли муқарраргардида, аз рфи беморк ж ки пурра гардидани собиқаи хизматк озод шудаанд, аз
таъминоти пурраи пулк цисоб карда мешавад.
3.Цангоми ба хизмати мақомоти Агентк қабул шудани мутахассисон аз мақомоти судк,
прокуратура, цифзи цуқуқ ва ташкилотцои царбикунонидашуда як соли собиқаи мецнатиашон барои
таъмини нафақа ва илова намудани маоши изофагк ба собиқаи хизматк баробар ба як соли собиқаи
хизматк дар воцидцои цифзи цуқуқи мақомоти Агентк цисобида мешавад. Дигар шацрвандоне, ки ба
хизмати мақомоти Агентк қабул мешаванд, ду соли собиқаи умумии мецнатии онцо барои таъмини
нафақа ва илова намудани маоши изофагк ба собиқаи хизматк баробар ба як соли собиқаи хизматк дар
воцидцои цифзи цуқуқи мақомоти Агентк цисобида мешавад.
4.Кормандони воцидцои цифзи цуқуқи Агентк, ки 20 сол ва аз он зиждтар хизмат кардаанд ва боз
хизматро давом медицанд, цар моц ба таъминоти пулиашон то 20 фоиз маоши иловагк мегиранд.
Тартиб ва шарти пардохти иловапулии мазкур аз ҷониби Директори Агентк муайян карда мешавад.
5. Таъмини нафақаи кормандони воцидцои назорати давлатии молиявии Агентӣ мувофиқи тартиби
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шацрвандони Ҷумцурии
Тоҷикистон» ва Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи нафақацои суғуртавӣ ва давлатӣ» амалӣ карда
мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 31. Цимояи цуқуқию иҷтимоии кормандони мақомоти Агентк
1.Кормандони мақомоти Агентк намояндагони цокимияти давлатк буда, тацти цимояи давлат
қарор доранд. Хешовандони онцо, дар мавридцои истиснок бошад, шахсони дигар, ки ба цажт ва
саломатиашон ба мақсади монеъ шудан ба фаъолияти қонунии кормандони мақомоти Агентк қасд
карда мешавад, цамчунин моликияти онцо тацти чунин цимоя қарор доранд.
2.Тартиб ва шароити амалк намудани цимояи давлатии кормандони мақомоти Агентиро
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
3.Кормандони мақомоти Агентк, ки цангоми иҷрои вазифацои хизматиашон вафот кардаанд,
цамчунин кормандони аз хизмат ҷавобшудаи мақомоти Агентк, ки вобаста ба иҷрои вазифацои
хизматиашон дар натиҷаи ҷароцати ҷисмонк гирифтан ж ба саломатиашон расонидани зижни дигар
вафот кардаанд, аз цисоби мабладе дафн карда мешаванд, ки барои бо пул таъмин кардани мақомоти
Агентк ҷудо карда шудааст.
4.Дар сурати ба корманди Агентк расонидани зарари ҷисмонк, ки ба фаъолияти касбк машдул
шуданро имконнопазир мегардонад, ба ф жрдампулии якдафъаина дар цаҷми таъминоти пулии 6-моца
аз цисоби мабладцои дахлдори Агентк пардохта мешавад, ки минбаъд ин маблад аз шахсони гунацкор
рфжнида мешавад.
5.Кормандони мақомоти Агентк аз цисоби мабладцои буҷети ҷумцуриявк бо судуртаи цатмии
давлатк фаро гирифта мешаванд.
6.Агар ба кормандони мақомоти Агентк ба иртиботи иҷрои фаъолияти хизматиашон ҷароцати
ҷисмонк ж ба саломатиашон зарари дигаре расонида шавад, ки минбаъд ба фаъолияти касбк машдул
шудани онцоро дайриимкон мегардонад, барояшон цар моц фарқи байни музди мижнаи якмоца ва
нафақаи ба цамин сабаб таъиншуда, бидуни ба цисоб гирифтани маблади пардохт, ки аз цисоби судуртаи
цатмии давлатк гирифта шудааст, ҷубронпулк дода мешавад.
7.Агар кормандони мақомоти Агентк вобаста ба фаъолияти хизматиашон вафот кунанд,
цамчунин кормандони мақомоти Агентии аз хизмат ҷавобшуда, дар натиҷаи вобаста ба фаъолияти
хизматк ба онцо ҷароцати ҷисмонк ж ба саломатиашон зижни дигар расонидан вафот кунанд, ба аъзои
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дайри қобили мецнати оилае, ки дар таъминоти онцо мебошанд, фарқи байни циссаи барояшон
баробаршавандаи қисми музди мижнаи мецнати вафоткарда ва нафақаи бинобар гум кардани саробон
барояшон таъиншуда, бидуни ба цисоб гирифтани маблади пардохт, ки аз цисоби судуртаи цатмии
давлатк гирифта шудааст, цар моц ҷубронпулк дода мешавад. Барои муайян кардани ин қисми музди
мижнаи мецнати шахси вафоткарда ба шумораи аъзои оилаи дар таъминоташ буда, аз ҷумла аъзои
қобили мецнат тақсим карда мешавад.
8.Барои оилаи корманди вафоткарда цуқуқи гирифтани манзили истиқоматк бо шарту асосцое,
ки то лацзаи вафот кардани кормандони мақомоти Агентк ҷой доштанд, нигоц дошта мешавад.
9. Зараре, ки аз несту нобуд ж хароб кардани молу мулки кормандони мақомоти Агентк ж ин ки
молу мулки аъзои оилаи онцо вобаста ба иҷрои вазифацои хизматиашон расидааст, дар цаҷми пурра, аз
ҷумла фоидаи аз дастрафта бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорк, ҷуброн мегардад. (ҚҶТ аз
27.11.14 с., № 1136)
10.Асос барои надодани судуртапулк ва ҷубронпулии дар цамин модда пешбинишуда фақат
цукм ж қарори суд нисбати шахсе шуда метавонад, ки ба вафот кардани кормандони мақомоти Агентк,
ба онцо расидани ҷароцати ҷисмонк ж нобуду хароб кардани молу мулки ба онцо тааллуқдошта айбдор
дониста шудааст ва мувофиқи қарори дахлдор муқаррар шудааст, ки ин цодиса ба иҷрои вазифаи
хизматиашон вобастагк надорад.
11.Парвандаи ҷиноятк нисбати корманди мақомоти Агентк оиди ҷиноятцои коррупсионк,
иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқаманд, танцо аз тарафи
Прокурори генералї ва Директори Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумцурии Тоҷикистон одоз карда мешавад. (ЌЉТ аз 22.07.13с., №989)
Моддаи 32. Асосцо барои қатъ шудани хизмат дар мақомоти Агентк
1.Хизмат дар мақомоти Агентк дар мавриди аз вазифа озод намудан, аз ҷумла бинобар ба
истеъфо ва нафақа баромадан, қатъ межбад.
2.Ғайр аз асосцои пешбинишудаи Кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон аз вазифа озод
намудани корманд бо ташаббуси Директори Агентк дар мавридцои зерин сурат гирифта метавонад:
- расидан ба синни ницоии хизмат дар мақомоти Агентк;
- қатъ шудани шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- ба охир расидани мфцлати хизмат мувофиқи қарордод;
- риоя накардани шартцои қарордод аз ҷониби корманд;
- ихтисори басти корк;
- дар асоси хулосаи комиссияи тиббии дахлдор оид ба корношоямии корманд бинобар вазъи
саломатиаш;
- аз рфи натиҷаи аттестатсия;
- дадалона ва ж мунтазам вайрон кардани интизоми хизматк;
- содир кардани рафторе, ки ба шарафи корманди Агентк иснод меорад ж шикастани савганд;
- ба қувваи қонунк даромадани цукми айбдоркунии суд;
- тасдиқ гардидани цолати аз тарафи корманд фош карда шудани маълумоти дорои сирри
давлатк, хизматк ва сирри дигаре, ки бо қонун цифз карда мешавад;
- вайрон кардани тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи
танзими анъана ва ҷашну маросимцо.
3.Дар цолати қатъ шудани хизмат корманд аз қайди махсуси мақомоти Агентк бароварда шуда,
дар қайди царбк гузошта мешавад, агар ба синни ницоии қайди шахсони эцтижтк барои гузаштани
хизмати царбк, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк кардааст, нарасида бошад.
4.Дар сурати дайриқонунк аз вазифа озод намудан корманд метавонад цуқуқи худро ба воситаи
суд цимоя намояд.
БОБИ 6.
ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЦУҚУҚИИ АГЕНТК
Моддаи 33. Мавзфи цамкории байналмилалии цуқуқк
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1.Агентк мутобиқи қонунцо ва санадцои цуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон
цамкории байналмилалии цуқуқиро бо мақомоти цифзи цуқуқ ва дигар мақомоти салоциятдори
давлатцои хориҷк ва ташкилотцои байналмилалк бо мақсадцои зерин амалк мегардонад:
– цимояи цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд;
– мубориза бо цуқуқвайронкуницо ва ҷиноятцои коррупсионк, иқтисодии хусусияти
коррупсионидошта ва ҷиноятцои ба андоз алоқаманд;
– ҷуброни зарари аз ҷинояткорк расонидашуда;
– расонидани жрии цамдигарии цуқуқк аз рфи парвандацои ҷиноятк; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– ошкор ва тафтиши ҷиноятцои коррупсионии трансмиллк, кофтукови шахсони
ҷиноятсодиркарда барои ба ҷавобгарии муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон кашидани
онцо; (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– пешгирӣ намудани қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци ҷиноят бадастоварда ва
маблағгузории терроризм, инчунин воридшавии ин маблағцо ба иқтисодижти кишвар ва дигар ҷиноятцо дар
соцаи иқтисодижт. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
2.Агентк дар доираи салоцияти худ бо мақомоти дахлдори дигар давлатцо ва ташкилотцои
байналмилалк робитацо барқарор менамояд, бо онцо цамкорк мекунад, оид ба масъалацои жрии цуқуқк
ва мубориза бар зидди ҷинояткорк шартномацо мебандад. Дар тацияи шартномацои байналмилалии
Ҷумцурии Тоҷикистон иштирок мекунад.
Моддаи 34. Принсипцои цамкории байналмилалии цуқуқк
Агентк бо мақомоти цифзи цуқуқи мамлакатцои хориҷк дар асоси принсипцои зерин цамкорк
мекунад:
- эцтироми социбихтижрии давлатцо ва бемайлон риоя намудани қонунгузории миллк ва
меъжрцои цуқуқи байналмилалк;
- баробарцуқуқии тарафцо;
- афзалияти цимояи цуқуқу озодицои шацрвандони мамлакатцои цамкорикунанда, инчунин
меъжрцои аз тарафи умум эътироф гардидаи цуқуқи байналмилалк;
- цамаҷониба ривоҷ додани цамкорк ва эътимод дар байни мақомоти цифзи цуқуқ ва дигар
мақомоти салоциятноки мамлакатцои цамкорикунанда;
- софдилона иҷро кардани фцдадорицои байналмилалк.
Моддаи 35. Ваколати Агентк оид ба цамкории байналмилалк
Агентк цангоми цамкории байналмилалк цуқуқу ваколати пешбининамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалиро, ки онцоро Тоҷикистон эътироф кардааст,
дар цалли масъалацои зерин истифода мебарад:
– лоицаи барномацои байнидавлатии мубориза бо ҷиноятцои коррупсионии муташаккилонаро
дар цудуди давлатцои цамкорикунанда тация мекунад, дар иҷрои чунин барномацо ширкат меварзад;
– амалижти муштарак ва мувофиқашудаи оперативк- ҷустуҷфиву тафтишотк оид ба пешгирк ва
тафтишоти ҷиноятцоро дар цудуди мамлакатцои цамкорикунанда ташкил менамояд ж ба он жрк
мерасонад;
– жрии бевоситаи ахборотк, ташкилк, цуқуқк ва дигар жрии пешбиникардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ж шартномацои байналмилалиро ба мақомоти цифзи цуқуқи мамлакатцои
цамкорикунанда барои пешгирк ва ошкор кардани ҷиноятцо, ҷустуҷфи ҷинояткорон амалк мегардонад;
(ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
– дар тайжр кардани кадрцои мақомоти бо коррупсия муборизабаранда, гузаронидани
тадқиқотцои илмк дар соцаи мубориза бо ҷинояткорк, цимояи цуқуқ ва озодии инсон ва шацрванд жрк
мерасонад ва жрк мегирад;
– дар фаъолияти ташкилотцои байналмилалии бо коррупсия муборизабаранда иштирок
мекунад;
– доир ба лоицацои шартномацои байналмилалк, инчунин дар бораи ворид намудани тадийру
иловацо ба шартномацои амалкунанда пешницодцо тация менамояд;
– дигар ваколатцоро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии
байналмилалии эътирофкардаи Тоҷикистон пешбинк кардаанд, иҷро менамояд.
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БОБИ 7.
ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВК ВА МОДДИЮ ТЕХНИКИИ МАҚОМОТИ АГЕНТК
Моддаи 36. Таъминоти молиявк ва моддию техникии мақомоти Агентк
1.Таъминоти молиявк ва моддию техникии мақомоти Агентк аз цисоби буҷети ҷумцуриявк ва аз
цисоби дигар манбаъцои мабладгузории пешбинишудаи қонунгузорк сурат мегирад. Мақомоти Агентк
бо биноцои хизматк, нақлижт, воситацои алоқа ва дигар навъцои таъминот аз цисоби буҷети ҷумцуриявк
таъмин карда мешаванд.
2.Мақомоти Агентк метавонад аз цисоби дигар мабладцо ва воситацои моддию техникие, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, таъмин карда шаванд.
3.Тартиб ва меъжрцои таъминоти моддию техникии мақомоти Агентиро Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон бо пешницоди Директори Агентк муқаррар мекунад.
4.Мақомоти Агентк метавонад дорои фонди манзили идоравк бошад.
5. Таъминоти молиявии фаъолияти Агентк аз тарафи Дастгоци марказк сурат мегирад.
Муцофизати биноцо ва молу мулки мақомоти Агентк ба зиммаи худи мақомоти Агентк гузошта
мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.14 с., № 1136)
Моддаи 37. Мусоидати мақомоти мацаллии цокимияти давлатк ба фаъолияти Агентк
Мақомоти мацаллии цокимияти давлатк вазифадоранд мақомоти Агентии дар цудудашон
воқеъбударо бо биноцои алоцидаи хизматии муносиб таъмин намоянд ва дар амалк намудани
вазифацои онцо мусоидат намоянд.
БОБИ 8.
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 38. Назорати қонуният дар фаъолияти мақомоти Агентк
Назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунцо ва дигар санадцои меъжрии цуқуқиро дар
фаъолияти мақомоти Агентк Прокурори генералии Ҷумцурии Тоҷикистон ва прокурорцои тобеи он дар
доираи салоцияти худ татбиқ менамоянд.
Моддаи 39. Масъулияти корманди мақомоти Агентк
1.Корманди мақомоти Агентк барои вайрон кардани қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон,
сфиистифода аз мансаб, баромадан аз цадди ваколати хизматк, иҷро накардан ж иҷрои номатлуби
вазифацои ба зиммааш-гузошташуда мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарии моддк, интизомк, маъмурк ва ҷиноятк кашида мешавад.
2.Цангоми аз ҷониби корманди мақомоти Агентк поймол кардани цуқуқу манфиатцои
шацрвандон, ба корхонацо, муассисацо ва дигар ташкилотцо расонидани зарар мақомоти Агентк
вазифадор аст барои барқарор намудани ин цуқуқцо чора андешад ва бо талаби шацрванд ба таври
расмк аз ф узр пурсад. Товони зижни расонидашуда тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ҷуброн
карда мешавад.
Моддаи 40. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон

Эмомалк Рањмон
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