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Низомномаи зерин тартиби сирри 

коргузории ТҶ “Ҳамсол ба ҳамсол” 

мебошад, ин низомнома ҳамчун дастур 

барои аъзоѐни Раѐсат, кормандон ва дигар 

ихтиѐриѐн барои иҷрои фаъолияти 

минбаъдаи онҳо дар татбиқи ҳадафҳо ва 

вазифаҳои Ташкилот хизмат мекунад. 

 

Душанбе – 2018 



Низомнома  

оид ба сирри коргузории 

Ташкилоти ҷамъиятии  “Ҳамсол ба ҳамсол” 

 

1.Муқаррароти умумӣ 

Тибки низомномаи мазкур мафҳуми сирри коргузорӣ, интиколдиҳандагони он ва 

тадбирҳо оид ба хифзи он муқаррар мегардад. 

 

1.1.Сирри коргузорӣ – ин маълумот дар бораи соҳаҳои гуногуни фаъолияти 

ташкилот, ки ошкор сохтани он таҳдид ба бехатарии мавҷудият ва фаъолияти он 

дар шароитҳои чомеъаи шаҳрвандии созанда ва рушди бозаргонӣ дар Тоҷикистон 

мебошад. 

 

2. Интиқолдиҳандагони сирри коргузорӣ 

 Кормандони ташкилот; 

 Ҳуҷҷатҳои молиявӣ (буҷет, ҳисобот ва ғ.); 

 Ҳуҷҷатҳои барномавӣ ва лоиҳавӣ; 

 Нигаҳдорони компютер; 

 Системаҳои ташкили коргузорӣ. 

 

3. Маълумотҳои муаррификунандаи сирри коргузорӣ дар ташкилоти 

ҷамъиятии «Ҳамсол ба ҳамсол»: 

 

4. Маълумот дар бораи кормандони ташкилот 

• Шартномаҳо, созишномаҳо 

• Маводи арзѐбии фаъолияти кормандон 

 

5. Маълумот дар бораи тарафи молиявии ташкилот 

 Маълумот дар бораи низоми молиявии ташкилот; 

 Маълумот дар бораи молу мулки ташкилот; 

 Буҷаи ташкилот умуман ва лоиҳаҳо; 

 Музди меҳнати кормандон; 

 Мукотибот бо мақомоти давлатии молиявӣ; 

 Суратмаҷлисҳои ҷаласаҳо, нақшаҳо, вохуриҳо; 

 

6. Маълумот дар бораи фаъолияти барномавӣ ва лоиҳавӣ: 

 Маълумот дар бораи донорҳо, маблағгузории барнома/лоиҳаҳои ташкилот; 

 Ғояхо, лоиҳаҳои ба нақша гирифта; 

 Накшаҳои стратегии рушди ташкилот; 



 Лоиҳаҳои гузаронидаи ташкилот ва нақшаҳои лоиҳа; 

 Маълумот дар бораи шарикони ташкилот ва шартномаҳо бо онҳо. 

 

7. Маълумот дар бораи тарафи маъмурии ташкилот: 

 Таъмини бехатарии дафтарҳо (офис); 

 Маълумот дар бораи молу мулки ташкилот. 

 

8. Маълумот дар бораи созмонҳои шарик 

 Вазъи молиявии ташкилоти шарик; 

 Накшаҳои рушди созмони шарик. 

 

9. Мақсади ҳифзи сирри коргузорӣ, дар пешгирии паҳншавии ҳама гуна шакли 

иттилоот, ки қодир аст дар ҳар роҳ монеъ ба фаъолияти ташкилот шавад. 

 

10. Таъмини кафолати фош накардани сирри коргузорӣ аз ҷониби корманд, 

пешбини шудани банди алоҳида дар шартномаи меҳнатии басташуда, бо 

ӯҳдадории ошкор накардани сирри коргузори ҳангоми ба кор қабул кардан. 

 

11. Ӯҳдадори дар бораи ошкор накардани сирри коргузориӣ (замима№1 ба 

ҳамин низомнома, ки корманд пас аз шиносоӣ бо матни низомномаи мазкур 

ӯҳдадориро имзо мекунад.) дар давоми амали шартнома ва бо гузаштани 3 соли 

дигар аз рузи бекор кардани шартнома давом мекунад. 

 

12. Ба даст овардани маълумот дар бораи сирри коргузорӣ ба кормандон 

иҷозат дода мешавад бо имзои Корфармо ва дар ҳолати набуданаш шахси 

иҷрокунандаи вазифаи корфармо. 

 

13. Дастрасӣ ба сирри коргузори дар компютер буда, иҷозат дода мешавад бо 

имзои муалифи маълумот. 

 

14. Дастрасӣ ба сирри коргузори ба намояндагони назорат ва аудити 

мақомотҳои давлатӣ, донорҳо иҷозат дода мешавад танҳо аз тарафи Корфармо ва 

дар ҳолати набудани у, аз тарафи шахси ваколатдор. 

 

15. Масъулият барои ошкор кардани сирри коргузорӣ, дар асоси қонунгузории 

Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад. 

 

 

 



«ТАСДИҚ КАРДА ШУДААСТ» 

дар Маҷлиси умумии ТҶ “Ҳамсол ба ҳамсол”, аз 

“27” декабри соли 2018, Суратмаҷлис № 1. 

 

 

 

Замима №1 ба Низомнома оид ба сирри коргузории  

иттиҳодияи ҷамъиятии “Ҳамсол ба ҳамсол” 

 

 

ӮҲДАДОРӢ 

дар бораи фош накардани сирри коргузорӣ 

 

 

 Ман, __________________________________, дар ташкилоти ҷамъиятии 

“Ҳамсол ба ҳамсол” ба вазифаи: 

______________________________________________________ ба кор қабул карда 

шудаам. 

Дар давраи муносибатҳои меҳнатӣ ӯҳдадор мешавам, ки: 

- маълумотеро, ки сирри коргузории ташкилотро ташкил медиҳад ва 

ҳангоми фаъолият ба ман маълум гаштааст, фош насозам; 

- ба шахсони сеюм надиҳам ва бе розигии Корфармо ба таври ошкоро 

маълумоте, ки сирри коргузориро ташкил медиҳанд, фош насозам; 

- талаботи Низомнома дар бораи сирри коргузорӣ ва Шартномаи 

меҳнатӣ соҳае, ки вобастаи он мебошад, иҷро намоям; 

- дар ҳолати кӯшиши шахсони бегона аз ман гирифтани маълумотҳое, 

ки сирри коргузориро ташкил медиҳанд, ба Корфармо хабар диҳам; 

- дар ҳолати аз кор озод шудан, дар ҳузури комиссия тамоми 

ҳуҷҷатҳои дорандаи сирри коргузориро аз рӯи санад ба шахси 

ваколатдор супорам; 

- дар бораи гум шудан ѐ вайрон шудани дорандаҳои сирри коргузори 

на дертар аз 3 рӯз, аз рӯзи маълум шудан ба Корфармо хабар диҳам. 

 

 Ҷавобгарӣ барои фош кардани сирри коргузори барои ман 

фаҳмонида шуд. 

 

__________________________________ 

               

_____________________ 
(имзо) 
“_____” ______________ соли 201__ 


