
Ф А Р М О И Ш 
   

Оид ба тасдиқ намудани «Нақшаи чорабиниҳои 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз натиҷаи таҳлилҳои 

гузаронидашуда оид ба иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 

октябри соли 2016, №465 «Дар бораи Методологияи тартиб ва методикаи 

гузаронидани таҳлили фаъолият (хавфҳои коррупсионї)» барои соли 2020» 

 

Бо мақсади таъмини иҷрои сифатноки қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016, №465 «Дар бораи Методологияи тартиб 

ва методикаи гузаронидани таҳлили фаъолият (хавфҳои коррупсионї)» 

 

ФАРМОИШ  МЕДИҲАМ: 

 

 1. Нақшаи чорабиниҳои дохилидоравии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон аз натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда оид ба иҷрои қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016, №465 «Дар бораи 

Методологияи тартиб ва методикаи гузаронидани таҳлили фаъолият 

(хавфҳои коррупсионї)» барои соли 2020 тасдиқ карда шавад.  

2. Муовинони ректор, деканони факултетҳо, сардорони раёсатҳо ва 

шуъбаҳо, кафедраҳои донишгоҳро зарур аст, ки иҷрои Нақшаи чорабиниҳои 

мазкурро дар муҳлатҳои муқарраргардида таъмин намуда, на дертар аз 

ҳафтаи дуюми моҳи декабри соли ҳисоботї аз натиҷаи корҳои анҷомдода ба 

котиби комиссия, ки минбаъд ба Агентии назорати давлатии молиявї ва 

мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот манзур менамояд, 

маълумот пешниҳод намоянд.  

3. Гурўҳи кории дохилиидоравии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон дар ҳайати зерин таъсис дода шавад: 

 

Роҳбари гуруҳ: 

Фақеров Ҳ.Н. - ректори ДДТТ. 

 

Аъзоёни гуруҳ: 

Толибов Қ.Қ. – муовини ректор оид ба таълиму тарбия; 

Қодирова З.Ҳ. - муовини ректор оид ба илм ва ҳамкориҳои 

байналмилалӣ; 

Шаропов Ф.Р. – муовини ректор оид ба рушди стратегӣ ва идоракунии 

сифати таълим; 

Салимов Н.С. – декани факултети МИБ ва ҳуқуқ; 

Аминов Ф.И. – декани факултети молия ва фаъолияти бонкӣ; 

Саидова М.Ҳ. – декани факултети тиҷорат ва гумрук; 

Маҳмадуллоев З.Н. – декани факултети иқтисодиёт ва менеҷмент; 

Ҳомидов М.С. – сардори раёсати таълим; 



Мумтоз Назири – сардори раёсати кадрҳо ва ҳуҷҷатгузорӣ; 

Ҳурматов Қ. – ҳуқуқшинос; 

Фаёзов С.С. – сармуҳосиби донишгоҳ; 

Қудратов Н.А. – мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, котиби комиссия. 

4. Шуъбаи кадрҳо ва ҳуҷҷатгузорӣ фармоиши мазкурро ба шахсони 

мутасаддӣ дастрас намояд.  

5. Назорати иҷрои фармоиши мазкурро ба зиммаи худам мегузорам. 


