ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ НОМГӮИ МАЪЛУМОТИ ДОРОИ СИРРИ ДАВЛАТӢ
(Ахбори Мащлиси Олии Ҷумцурии Тощикистон соли 2002, №4, қ- 2, мод. 326; соли 2003, №12,
мод. 694; соли 2007, №7, 656; ҚҶТ аз 25.03.11с №691; ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
Қонуни мазкур асосцои сижсати давлатиро дар соцаи махфи доштани маълумоти дорой
сирри давлатй, мӯцлатцои махфк доштани ин маълумот, иншунин салоцияти мақомоти
ваколатдори соцаи сирри давлатиро муайян менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
Моддаи 1. Доираи амали Қонуни мазкур
Цамин Қонун Номгӯи маълумоти дорои сирри давлатии соцацои мудофиа, иқтисод, робитацои
берунй, амнияти давлатк ва цифзи тартиботи цуқуқиро, ки ошкоркунии онцо метавонад ба амнияти
Ҷумцурии Тоҷикистон зарар расонад, инчунин мӯцлати махфк доштани ин маълумотро муқаррар
менамояд. (ҚҶТ аз 02.08.11., №752)
Моддаи 2. Мафцумцои acocк
- иншооти махсус – нуқтацои идоракунии давлат ва Қуввацои Мусаллаци Ҷумцурии Тоҷикистон,
инчунин дигар иншооте, ки фаъолияти мақомоти давлатиро цам дар замени осоишта ва цам дар
шароити ҷанг таъмин менамоянд;
- иншооти царбк - мавзеи царбии қушунцо, нуқтацои идоракунк, полигонцо, шӯъбацои алоқа,
пойгоццо, амборцо ва дигар иншоотцои таъиноти царбк;
- иншооти тахта низом (режим)– иншоотцои царбк ва махсус, қисмцои царбк, корхона, ташкилот
ва муассисацое, ки барои фаъолияти онцо чорацои иловагии амният муқаррар гардидаанд;
- корхона ва ташкилотцо - шахсони цуқуқие, ки сарфи назар аз шакли моликият, мутобиқи
қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис жфтаанд, инчунин бахшцо ва намояндагицои онцо;
"қушунцо" – Қуввацои Муссалаци Ҷумцурии Тоҷикистон, дигар қушунцо, воцидцои царбк
вавоцидцои махсусе, ки дар замени ҷанг ташкил межбанд;
- яроқ – воситацое, ки барои мацви қувваи зинда, техника, иншоот ва дигар объектцои душман
пешбини шудаанд, ҷузъцои асосии ин воситацо ва қисмцои такмили;
- техникаи царбк – воситацои техникие, ки барои таъминоти царбк, техники ва ақибгоции
фаъолияти қушунцо пешбини гардидааст, инчунин таҷцизот ва дастгоц барои назорат ва озмоиши ин
воситацо, ҷузъцои асосии ин воситацо ва қисмцои такмили;
- ишпооти саноати мудофиа – корхонацои коркард, истецсол ва таъмири силоцу техника ж
лавозимоти царбк;
- яроқи қатли ом - яроки цаставк, кимижвк, биологи ж дигар яроқи дорои иқтидори калони
мацвкунанда, ки истифодаи он боиси талафоти оммавк ва (ж) харобк мегардад.
Моддаи З Даращаи махфияти маълумоти дорои сирри давлатй ва мӯцри махфияти
манбаъцои ни маълумот
Даращаи махфияти маълумоти дорои сирри давлатк бояд ба даращаи вазнинии зараре, ки
ба амнияти Ҷумцурии Тощикистон ж манфиатцои мақомот ва ташкилотцои давлатй дар натищаи
пацн намудани маълумоти зикршуда расонида шудааст ж расонида мешавад, мувофиқ бошад.
Цамаи цомилцои модчии маълумоти тибқи Номгуи маълумоти дорой сирри давлати ба
сирри давлати мансуббуда дорой муцрцои махфияти «Фавқулодда муцим», «Комилан махфи» ва
«Махфй» мебошанд, ки дар онцо мӯцлати махфй доштани ин маълумот нишон дода мешавад:
1) Ба маълумоти фавқулодда муцим маълумоти соцацои мудофиа, иқтисод, робитацои
берунк, амнияти давлатк ва цифзи тартиботи цуқуқк, ки ошкорсозии он б а амнияти Ҷумцурии
Тощикистон дар як ж якшанд соцацои номбаршуда зарар расонида метавонанд, мансуб дониста

мешаванд.
2) Ба маълумоти комилан махфй маълумоти соцацои мудофиа, иқтисод, робитацои берунк,
амнияти давлати ва цифзи тартиботи цуқуқй, ки ошкорсозии он ба амнияти вазоратцо (идорахо) ж

бахши иқтисодижти Ҷумцурии Тощикистон дар як ж якшанд соцацои номбаршуда зарар расонида
метавонанд, мансуб дониста мешаванд.
3) Ба маълумоти махфй цама гуна маълумоти дигари дорой сирри давлати, ки ошкорсозии
он ба манфиати корхонаву ташкилотцои соцацои мудофиа, иқтисод, робитацои беруни, амнияти
давлатк ва цифзи тартиботи цуқуқй зарар расонида метавонанд, мансуб дониста мешаванд,
Цама гуна маълумоти дигари дар Номгуи маълумоти дорой сирри давлати пешбининашуда,
агар он маълумоти дар Номгуи мавщудбударо ошкор созад, бояд цамон даращаи махфиятро дошта
бошад.
Истифодаи муцрцои махфияти номбаршуда барои махфй доштани маълумоте, ки ба сирри
давлати мансуб нестанд, иншунин ба маълумоти зикршуда додани мӯцри дигари мацдудкунанда,
мумкин нест.
Даращаи махфияти маълумоти дорой сирри давлати ва мӯцрцои махфияти манбаъцои ин
маълумот метавонанд бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон тагйир
дода шаванд. (ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
БОБИ 2. МАЪЛУМОТИ БА СИРРИ ДАБЛАТӢ МАНСУББУДА
Моддаи 4. Маълумоти дорои сирри давлатии соцаи мудофиа
Маълумоти дорой сирри давлатии соцаи мудофиа инцоянд:
1) Маълумоте, ки нақшацои стратегии истифодаи қӯшунцо, нақшацои оперативк, цуҷҷатцои
идоракунии ҷангк, цуҷҷатцои ба дараҷацои гуногуни омодагии ҷангк гузаронидани қӯшунцоро ошкор
месозад;
2.) Маълумот дар хусуси ба таври стратеги ва оперативк рӯ ба ҷабца овардани қӯшунцо;
3) Маълумот дар бораи нақшаи сохтмон, рушд, шумора, цайати ҷанги ж теъдоди қӯшунцо,
омодагии ҷангии онцо, инчунин дар бораи цолатцои царбию сижск ва (ж) оперативк;
4) Маълумоте, ки цолатцои омодагии оперативии (ҷангии) қӯшунцо, таъмини фаъолияти онцо,
цайат ва (ж) цолати системаи идоракунии қӯшунцоро ошкор месозад;
5) Маълумот оид ба ҷойгиршавк, номи цақиқк, сохтори ташкилк, силоц, теъдоди қӯшунцо, ки
мутобиқи ӯцдадорицои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон бояд эълон нашавад;
6) Маълумот оид ба сафарбарии рӯ ба ҷабца овардани қӯшунцо, омодагии сафарбарии онцо, оид
ба таъсис ва истифодаи захирацои сафарбарк, системаи идоракунии сафарбарии рӯ ба ҷабца овардан ва
(ж) оид ба имконпазирии такмили қӯшунцо бо цайати шахск, таъминот бо аслица, техникаи царбк ва
дигар воситацои моддию молиявк, инчунин боркашоницои царбк;
Маълумоте, ки цолати таҷцизот, бо мақсадцои царбк омода сохтани шабақацои нақлижт, воситацои
нақлижт, цаҷми боркашоницои царбк ва самти интиқоли аслица ва техникаи царбиро ошкор месозад;
7) Маълумоте, ки самт, дурнамои дарозмуддат ж нақшаи инкишофи аслица ва техникаи царбк,
мӯцтаво ж натиҷацои иҷрои барномацои мақсаднок, корцои илмию тадқиқотк ва таҷрибавию
конструкториро вобаста ба тация ж навсозии (модернизатсияи) намунацои силоц ва техникаи царбк,
инчунин таснифоти тактикию техникии онцоро ошкор месозад;
8)Маълумоте, ки самтцои коркардцо, конструксияцо, технологияцои омодасозк, таркиби изотопк,
хосиятцои физики, кимижвк ж цаставк, тартиби истифода ж бацрабардории аслица ва техникаи царбиро
ошкор месозад;
9) Маълумоте, ки иқтидори истецсоли, маълумоти нақшави ж воқеии истецсол ва (ж) боррасонии
воситацои цимояи бактериологи ж тиббиро (дар шакли асл) ошкор месозад;
10)Маълумоте, ки дастовардцои илм ва техникаи цаставии дорои ацамияти муцими мудофиавк ва
иқтисодк ж сатци сифатан нави имконияти тацияи аслица ва техникаи царбк ва (ж) мацсулот ва
технологияи усулан навро ошкор месозад;
11)Маълумоте, ки хосият, ретсепт ж технологияи истецсоли сузишвории ракета, инчунин борути
баллиститк, маводи тарканда ж воситацои таркиши таъиноти царбк, инчунин хӯлацои нав, моеъцои
махсус, сӯзишворицои нави аслица ва техникаи царбиро ошкор месозад;
12)Маълумот оид ба ҷойгиршавк, таъинот, дараҷаи омодагк ж цифзи иншооти тацти низом, ки
тибқи шартномацои байналхалқк ба ӯцдадорицои Ҷумцурии Тоҷикистон дохил нашудаанд, дар бораи
интихоб, ҷудо кардани қитъацои замин, қаъри замин, қитъаи бацр ж дарж (акватория) барои сохтмони
иншооти зикргардида, инчунин оид ба корцои иктишофии банақшагирифташуда ж гузаронидашуда,
корцои лоицавк ва дигар корцои вобаста ба таъсиси чунин иншоот;
13)Маълумот оид ба истифода ж рушди дурнамои шабақацои алоқаи ба цам пайвастаи Ҷумцурии
Тоҷикистон ба манфиати таъмини иқтидори мудофиавк ва амнияти давлат;

14) Маълумот оид ба тавозуни иқтидори электрики ва қувваи барқи системацои таъминоти
иншооти царбк, иншооти саноати мудофиа ва воситацои идоракунии энергия дар замони щанг.
(ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
15)Маълумоте, ки тақсимот ж истифодаи хати мавҷцои радиоро тавассути воситацои
радиоэлектронии таъиноти царбк ж махсус ошкор месозад;
16)Маълумоте, ки ташкил ва фаъолияти цамаи навъцои алоқа, таъминоти радиолокатсионк ва
радиотехникии қӯшунцоро ошкор месозад;
17)Маълумоте, ки сохтори цифзи сарцади давлатии Ҷумцурии Тоҷикистонро ошкор месозад;
18)Маълумоте, ки самти рушди воситацо ва технологияи таъиноти дугона, мӯцтаво, натиҷацои
иҷрои барномацои мақсаднок, корцои илмию тадқиқоти ва (ж) таҷрибавию конструкториро оид ба кор
карда баромадан ж навсозии ин воситацо ва технологияхо ошкор месозад. Маълумот дар мавриди бо
мақсадцои царбк истифода бурдани воситацо ва технологияи таъиноти дугона;
19)Маълумот дар хусуси мӯцтавои барномацои пушидаи таълимк дар муассисацои олии царбии
таълимк;
20)Маълумоти маҷмӯк дар хусуси ҷойгиршавк, системаи муцофизат ва иқтидори истецсолии
корхонацо (арсеналцо), пойгоццо ва анборцои дорои аслица, техникаи царбк ва техникаи махсус ж қисмцо
ва муассисацои барои таъмири аслица ва техникаи царбк таъингардида;
21)Маълумот оид ба дурнамои рушд ва (ж) истифодаи инфраструктураи кайцонии Ҷумцурии
Тоҷикистон ба манфиати таъмини иқтидори мудофиавк ва амнияти кишвар;
22)Маълумоте, ки корцои бо мақсади тацияи маводи индикатсия, дегазатсия, цимояи кимижвк ж
биологи аз яроқи қатли ом иҷрошавандаро ошкор месозад;
23)Маълумоте, ки фаъолияти геодези, гравиметри, картографи, топографи, гидрографи ва
гидрометеорологии дорок ахамияти муцими мудофиавк ва иқтисодиро ошкор месозад;
24)Маълумоти маҷмӯи оид ба сохтмони муассисацои саноати мудофиа, ки иқтидорцои истецсолии
онцоро вобаста ба цаҷми истецсоли техникаи мудофиавк ва царбк ошкор месозад;
25)Маълумот оид ба рӯйдодцои физикию химиявк (майдон), ки ба тация, истецсол ва (ж)
истифодаи яроқ, техникаи царбк мусоидат намуда, параметрцои цифзшавандаи онцоро ошкор месозанд;
26)Маълумот дар бораи номгӯи, теъдод ва мӯцлати ба воцидцои царбк расонидани навъцои асосии
сӯзишворк, равғанцои молиданк, амволи моддк, тиббк ва озуқаворк;
27)Маълумоте, ки нақшахо (супоришцои) фармоиши давлатии мудофиа, цаҷм ва мӯцлати
расонидани аслица, техникаи царбк, иқтидорцои истецсолии баровардани онцо, инчунин маълумот дар
бораи робитацои кооператсионии корхонацо, ихтироъкунандагон ж истецсолкунандагони аслица ва
техникаи царбк, агар ин иттилоот маълумотро дар бораи иқтидорцои истецсоли оид ба истецсол ва (ж)
таснифоти асосии тактикию .техникии аслица ва техникаи царбк ошкор созад. Маълумот дар бораи
иҷрои супоришцои истецсол ва интиқоли аслица, техникаи царбк, мацсулоти таъиноти царбк дар
шароити ҷанг;
28)Маълумоте, ки цолати таъминоти метрологии аслица ва техникаи царбк, таснифоти техники ж
метрологии эталонцои царбк ж воситацои таъминоти метрологии муайянкунандаи сатци сифатан нави
аслица ва техникаи царбиро ошкор месозад;
Маълумоте, ки самтцои асоск ж барномаи рушди стандартикунонк, инчунин мӯцтавои
стандартцоро дар соцаи аслица ва техникаи царбк ошкор месозад;
29)Маълумоте, ки хароҷоти вобаста ба корцои илмию тадқиқотк ва таҷрибавию конструкториро
ҷицати кор карда баромадани аслица ва техникаи царбк ошкор месозад;
Чунин маълумот вобаста ба корцое, ки ба манфиати иншооти махсус гузаронида мешаванд;
30)Маълумоте, ки маблағгузорк ж хароҷоти воқеиро барои фармоишцо, кор карда баромадан,
истецсол ж таъмири аслица, техникаи царбк ва иншооти тахти низом қарордошта ошкор месозад;
Чунин маълумот вобаста ба объектцои махсус;
31)Маълумоти ошкоркунандаи цаҷми боррасонк ва захирацои сӯзишвории навъи стратеги.
Моддаи 5.Маълумоти дорои сирри давлатии соцаи мудофиаи гражданк
Маълумоти дорой сирри давлатии соцаи мудофиаи гражданиинцоянд:
1)Дар бораи қувва ва воситацои мудофиаи граждании Ҷумцурии Тоҷикистон, имконияти нуқтацои
ацолинишин, минтақацо ва иншооти алоцида барои цифз, тацлия ва ҷамъ кардани ацолк.
2)Маълумот дар бораи ташкили огоцонк ва идора цангоми аз шароити осоишта ба вазъияти
давраи ҷанг гузаронидани системаи мудофиаи граждании Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин дар цолати
гузаронидани он аз низоми фаъолияти доими ба кор дар шароити цолатцои фавқулодда;
3)Маълумоте, ки нақша ва манбаъцои обрасонк, воситацои цифзи онро дар мацалцои дорои беш аз
50 цазор нафар ацолк, дар узелцои роци оцан ва (ж) ҷойгиршавии иншооти асосии обрасонк, хатцои

обгузар ва иншооти таъминкунандаи кори онцоро ошкор месозад;
4)Маълумоти маҷмӯи дар бораи иншооти махсусан муциме, ки дар шароити ҷанг тацти
муцофизати хадамоти оташнишони царбикунонидашуда қарор дода мешаванд.
Моддаи 6. Маълумоти дорои сирри давлатии соцаи сафарбарк ва омодагии сафарбарк
Маълумоги дорой сирри давлатии соцаи омодагии сафарбарй ва сафарбари инцоянд:
1)Маълумоте, ки моцият ж цаҷми цамкорицои иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистонро бо давлатцои
хориҷк дар давраи махсус, инчунин цамкорицои муштараки мақомоти царбию сафарбарии
ташкилотцои робитацои иқтисодии хориҷии давлатцои аъзои Иттицоди Давлатцои Мустақилро оид ба
ин масъалацо ошкор месозад.
2)Маълумот вобаста ба иқтидорцои сафарбарк ҷицати истецсоли (таъмири) аслица, техникаи
царбк, дар бораи таъсис ва (ж) рушди (цифзи) ин иқтидорцо.
3)Маълумоте, ки имконият ва (ж) захирацои сафарбарии роци оцани ҷумцуриро оид ба таъмини
боркашонк тавассути роци оцан, ташкил ва цаҷми боркашоницои царбк, цаҷми боркашонк ва интиқоли
навъцои стратегии мацсулоти энергетики, минералк, кишоварзк, сӯзишворк, мавод, навъцои алоцидаи
аслица ва техникаи царбк, ташкил ва (ж) фаъолияти системаи алоқа ж идоракунк, инчунин тадбирцои
махсусро ҷицати таъмини бехатарии царакат дар роци оцан ж цифзи борцо ошкор месозад.
4) Маълумоте, ки ҷойгиршавк, махсусгардонк, иқтидор ва (ж) имконияти борбардорк ва
борфарории пунктцои саворшавк ва фурудоии қуввацо, маълумот дар бораи таъминоти озуқаворк ва
хизматрасонии тиббию санитариро ошкор месозад.
5)Маълумоте, ки эцтижҷоти сафарбарк ба воситацои нақлижт, аз ҷумла оид ба навъцои алоцидаи
нақлижт ва (ж) таъмин будани cафарбариро ба он ошкор месозад.
6)Маълумоте, ки ташкили сохторк ж нишондицандацои нақшаи сафарбарии иқтисодижти
Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин вазъи омодагии мақомоти цокимияти иҷроия ж корхонацои алоцидаро
ошкор месозад.
7)Маълумоте, ки ҷойгиршавк, захирацои воқеии давлатк ва (ж) захирацои сафарбарк ва истифодаи
онро ошкор месозад.
8)Маълумоте, ки нақша, мӯцтаво ж натиҷацои корцои илмию тадқиқотиро дар соцаи омодагии
сафарбарии саноати Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор месозад.
9)Маълумоте, ки баланси пардохти Ҷумцурии Тоҷикистонро бо кишварцои хориҷк дар давраи
ҷанг ошкор месозад.
10)Маълумоти маҷмӯи дар бораи иқтидорцои сафарбарии саноат вобаста ба истецсоли аслица ва
техникаи царбк, таъмини эцтижҷоти мудофиа бо мацсулоти саноати, захирацои моддию техники ва
озуқаворк.
11)Мавҷудияти захирацои сафарбарк ва давлатии мацсулоти нафти Ҷумцурии Тоҷикистон.
12)Маълумоте, ки мӯцтавои чорабиницои оид ба таъмини муттақобилаи расонидани ашж, мавод,
сӯзишворк, таҷцизот, дорувориро байни Ҷумцурии Тоҷикистон ва давлатцои аъзои Иттицоди Давлатцои
Мустақил дар соли цисоббаробаркунк ж тадбирцоро оид ба мусоидати техники аз ҷониби давлатцои
аъзои Иттицоди Давлатцои Мустақил дар сохтмони муассиса ва иншоот дар соли цисоббаробаркунк ба
Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор месозад.
13)Маълумот оид ба нишондицандацое, ки омодагии иқтисоди Ҷумцурии Тоҷикистонро барои
фаъолияти устувор дар шароити ҷанг муайян месозад.
14)Маълумоте, ки цаҷми интиқоли борцои воридотию содиротиро байни Ҷумцурии Тоҷикистон ва
давлатцои иштирокчии Иттицоди Давлатцои Мустақил дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои
соли цисоббаробаркунк ошкор месозад.
15) Маълумот оид ба системаи таъминоти берунии бо энергияи барқ, ва гармк таъмин намудани
корхонацое, ки мацсулоти таъиноти мудофиавк мебароранд, мацалли ҷойгиршавк ва таъиноти
стансияцои электрикии муцофизатшаванда дар давраи сохтмон ва истифодаи онцо.
Моддаи 7. Маълумоти дорои сирри давлатии соцаи иқтисод, молия, саноат, илм ва техника
Маълумоти дорой сирри давлатии соцаи иқтисод, молия, саноат, илм ва техника инцоянд:
1)Маълумот дар бораи воридот ва содироти аслица ва техникаи царбк, таъмир ва истифодаи онцо,
дар бораи мусоидати техники ба Ҷумцурии Тоҷикистон дар кор карда баромадани аслица, техникаи
царбк, иншооти царбк, объектцои саноати мудофиа, инчунин маълумот дар бораи расонидани кӯмаки
царбию техники аз ҷониби давлатцои хориҷк, агар ошкор кардани ин маълумот барои яке аз тарафцо
мушкилоти дипломатк пеш оварад. Маълумоти ошкоркунандаи нақшацои (вазифацои) фармоиши
мудофиавк дар қисмати боррасоницои воридотию содироти дар соцаи цамкории харбию техникии
Ҷумцурии Тоҷикистон бо давлатцои хориҷк.

2)Маълумоти маҷмӯи дар бораи номгӯи цаҷм ва маблағгузории амалижт оид ба воридот ва
содироти аслица, инчунин маълумот дар бораи цамкорицои царбк, илмию техники бо давлатцои хориҷк,
ба истиснои маълумоте, ки бояд мутобиқи ӯцдадорицои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон
вогузошта шаванд.
3)Маълумоте, ки цолати фонди суғуртаи цуҷҷатцоро ба аслица ва техникаи царбк, навъцои асосии
мацсулоти граждании ба нақшаи сафарбарк дохилкардашуда ба иншооти дорои таваккали баланд ва (ж)
системаи таъмини фаъолияти ацолк ба иншооти дорои арзишцои миллк тасниф медицад, инчунин
маълумот оид ба ҷойгиршавии объектцои (пойгоццои) нигацдошти фонди суғуртаи аснод дар маҷмӯъ
дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
4)Маълумот оид ба масъалацои тиҷорати хориҷк: фақат ба навъи молцои махсус (цаҷм, номгӯи,
маблағгузории воридот ва содирот вобаста ба як ж якчанд давлатцо), инчунин оид ба ташаккули сатци
пожни (назоратии) нархцои индекативк, воридоти асъор, ки пацн намудани онцо стратегия ва тактикаи
тиҷорати хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистонро ошкор месозад;
5)Маълумоти маҷмӯи оид ба захирацои давлатии металлцои қиматбацо бо ифодаи аслк ва пули
дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон;
6)Маълумоте, ки рақамхои дурнаморо оид ба истецсоли тилло, дар давраи аз як сол ва бештар аз
он бо ифодаи аслк дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор месозад;
7)Маълумоте, ки цаҷмцои дурнамо ж воқеии истецсоли платина, металлцои гурӯци платина
(палладий, иридий, родий, рутений, осмий) ва нуқраро бо ифодаи аслк дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии
Тоҷикистон ошкор месозад.
8)Маълумоти маҷмӯи оид ба воридоти металлцои қиматбацо ва сангцои қиматбацо ба Фонда
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, дар давраи аз як сол ва бештар аз он бо ифодаи аслк ж арзиши пули
дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
9)Маълумоти маҷмӯи дар бораи цачми истеъмол ж фурӯши металлцои қиматбацо дар муқоиса бо
цаҷми истецсоли он бо ифодаи аслк ж арзиши пули дар давраи аз як сол ва бештар аз он дар маҷмӯъ дар
Ҷумцурии Тоҷикистон.
10)Маълумот дар бораи цаҷми истеъмоли платина, металлцои гурӯци платина (палладий, иридий,
родий, рутиний, осмий) ва нуқра дар алоцидагк бо ифодаи аслк дар муқоиса бо цаҷми истецсолоти
металлцои зикргардида дар давраи аз як сол ва бештар аз он дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
11)Маълумоте, ки иқтидори захиравк ва захирацои балансии канданицои фоиданоки қаръи
замини кишвар, афзоиши захирацои кашфшуда ва истихроҷи ин канданицои фоиданокро дар маҷмӯъ
дар Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар тавсифи концоро ошкор месозад, доир ба цар як иншооти мушаххас
аз ҷониби Саридораи геологияи назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо мувофиқаи Саридораи
цифзи сирри давлатии назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
12) Маълумот оид ба арзиши аслии платина, металлцои гурӯци платина (палладий, иридий,
родий, рутиний, осмий), тилло ва нуқра дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
13)Маълумот оид ба цисоббаробаркуницои танзимнагардидаи Ҷумцурии Тоҷикистон бо
кишварцои хориҷк (ба истиснои нишондихандахои чамъбастй оид ба карзи хоричй);
14)Маълумот дар бораи маблағдицк ва (ж) фаъолияти пулию кредитие, ки пешакк пацн кардани
онцо метавонад ба амнияти давлат зарар оварад.
15)Маълумоте, ки хароҷоти воситацои пулиро барои таъминоти қушунцо вобаста ба моддацои
алоцидаи буҷети Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор месозад.
16)Маълумот оид ба банкнотцои_пулк ж тангацои намунаи нав (ба истиснои тангацои ҷашнк ж
хотиравк).
17)Маълумот дар мавриди барориши банкнотцои Бонки миллии Тоҷикистон бо ифодаи аслк ж
пули, усули таъминкунандаи цифзи ин банкнот ва дигар мацсулоти Нишонацои давлатк аз сохтакорк,
инчунин усулцои муайян намудани аслк будани онцо.
18)Маълумоте, ки цаҷми истецсол ж расонидани навъцои стратегии мацсулоти хоми кишоварзиро
ошкор месозад.
19)Маълумоти маҷмӯи дар хусуси воридот ва содироти тиллои ғайрипулк, металлцо, сангцои
қиматбацо ва мацсулоти онцо дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
20)Маълумоти маҷмӯи оид ба талабот ба маблағгузорк ва хароҷоти воқеии молиявк вобаста ба
моддацои алоцидаи буҷети мақомоти амният, корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати
мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумцурии Тоҷикистон», «Кумитаи цолатцои
фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон.
21)Маълумот дар бораи цаҷми умумии маъдани уран, маъданцои тоза, оксидцо, намакцо бо нишон
додани мавҷудияти фоизи уран дар онцо, ки дар корхонацо, идорацои маъдан, завод, кон ва соцаи

истецсолкунанда нигоц дошта мешаванд.
22) Маълумоте, ки захирацои асъори миллї ва хориҷиро дар хазинацои Бонки миллии Тоҷикистон
ошкор месозад.
23)Маълумоти маҷмӯи оид ба эцтижҷоти хоҷагии халқи Тоҷикистон бо металлцо ва сангцои
қиматбацо.
24)Маълумот оид ба цаҷмцои нақшавии воридот ва содироти тилло, нуқра, ва сангцои қиматбацо
дар маҷмӯъ дар Ҷумцурии Тоҷикистон бо ифодаи аслк ж арзиши пули.
25)Маълумоти маҷмӯи дар бораи цаҷмцои нақшавии фурӯши тилло бо асъори қобили табдили
озод ж теъдоди тиллое, ки барои харидории мол аз хориҷа дода шудааст дар давраи аз як сол ва бештар
аз он.
26)Маълумоти маҷмӯи оид ба иқтидори тахвилдиции узелцои роци оцан дар самтцои асоск
(номгӯйро роци оцани Тоҷикистон муайян мекунад).
27)Маълумот дар бораи нақша ва иқтидори манбаъцои таъмини барқи амалкунанда ва эцтижтии
роци оцан.
28)Маълумот дар бораи аз ҷониби саноати металлурги истецсол намудани металлцои ранга, нодир
ва дигар маводи дорои ацамияти стратеги.
29)Маълумоти ошкоркунандаи моцияти дастовардцои навин дар соцаи илму техника, ки метавонад
барои кор карда баромадани мацсулоти усулан нави чаражнцои технологи дар соцацои мухталифи
иқтисод истифода шаванд, инчунин маълумоте, ки сатци сифатан нави имконоти аслица ва техникаи
царбк, баланд бардоштани самарабахшии ҷангиро муайян мекунад.
30)Маълумоте, ки мӯцтаво ва (ж) самти корцои илмию тадқиқотк, таҷрибавию конструкторк ж
лоицакашии ба манфиати мудофиа ва таъмини амнияти давлат гузаронидашавандаро ошкор месозад.
31)Маълумоте, ки натиҷацои корцои дар соцаи гидрометеорология, гидрография ж
гелиогеофизика, инчунин натиҷацои тадқиқоти махcуси геологию геофизикии ба манфиати таъмини
амнияти давлат гузаронидашавандаро ошкор месозад.
32)Маълумоте, ки арзжбии дурнамои рушди илмию техникиро дар Ҷумцурии Тоҷикистон ва
оқибатцои иҷтимоию иқтисодии онро вобаста ба самтцои муайянкунандаи иқтидори мудофиавк ва
амнияти давлат ошкор месозад.
Моддаи 8. Маълумоти дорои сирри давлатии соцаи робитацои беруни
Маълумоти дорой сирри давлатии соцаи робитацои берунй инцоянд:
1)Маълумот оид ба масъалацои робитацои беруни, тиҷорати хориҷи, робитацои илмию техникие,
ки стратегия ва тактикаи сижсати хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистонро ошкор месозанд ва пешаки пацн
кардани он метавонад ба манфиати давлат зарар оварад.
2)Маълумот оид ба масъалахои сижси, харби, илмию техники ж иктисоди нисбат ба як ж якчанд
кишвархои хоричи, ки дар асоси бовари дастрас шудааст, агар пахн кардани онхо боиси ошкор сохтани
манбаи чунин маълумот гардад.
3)Маълумот оид ба гуфтушунид байни намояндагони Ҷумцурии Тоҷикистон ва намояндагони
дигар давлатцо дар бораи тацияи мавқеи ягонаи усулк дар муносибатцои байналмилалк, агар ба ақидаи
иштирокчижни гуфтушунид ошкор кардани ин маълумот метавонад барои яке аз тарафцо мушкилицои
дипломатк пеш оварад.
4) Маълумот дар бораи тайжрк, ба имзо расонидан, қабул, тасдиқ, омодасозии денонсатсия
(беэътиборшуморк), мӯцтаво ж иҷрои шартномацо, конвенсия ж созишномацо бо давлатцои хориҷи, ки
пешакк ошкор намудани онцо метавонад ба иқтидори мудофиавк, амният, манфиатцои сижск ж
иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон зарар оварад.
5)Маълумоти мавҷудаи дастурцо, нақшацо ва супоришцо ба аъзои цайат ва ашхоси мансабдор
додашуда оид ба масъалацои сижсати хориҷи ва сижсати иқтисодк хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон.
6)Маълумоте, ки дар пешницодот оид ба цалли масъалацои стратегии муносибатцои сижсии
хориҷи, инчунин оид ба татбиқи цамкорицо бо дигар кишварцо мавҷуданд ва пацн кардани онцо
стратегия ва тактикаи сижсати хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистонро ошкор месозад.
Моддаи 9. Маълумоти дорои сирри давлати дар соцаи амният ва цифзи тартиботи цуқуқк
Маълумоти дорой сирри давлати дар соцаи амният ва цифзи тартиботи цуқуқи инцоянд:
1)Маълумот дар соцаи фаъолияти разведка, контрразведка ва цифзи иттилооте, ки ташкил ж вазъи
воқеии цолати цифзи сирри давлатиро ошкор месозад;
2)Маълумоте, ки усул ва воситацои цифзи иттилооти дорои маълумоти сирри давлати,
чорабиницои ба нақша гирифташуда ва (ж) гузаронидашавандаро оид ба цифзи иттилоот аз дастрас
намудани ғайриқонунк, аз техникаи кашфи хориҷи ж дастрас шудан тавассути каналцои техники ошкор

месозад;
3)Маълумот дар бораи системаи алоқаи шифрии президентк, цукуматк, аз ҷумла шифрцои дорои
код ва махфк, дар бораи шифрцо, кор карда баромадани онцо, тация ва бо онцо таъмин намудан, дар
бораи усул ва воситацои тацдили воситацои шифр ва воситацои цифзи махсус, оид ба системаи
иттилоотию аналитикии таъиноти махсус;
4)Маълумоте, ки ташкил, қувва, воситацо ж усули таъмини амнияти объектцои цифзи давлатиро
ошкор месозад, инчунин маълумот оид ба маблағгузории чунин фаъолият, агар онцо маълумоти
зикргардидаро ошкор созанд;
5) Маълумоте, ки қувва, воcита, усул, нақша, вазъ ва натиҷаи фаъолияти разведка, контрразведка ж
оперативк-щустущӯиро ошкор месозад, инчунин оид ба маблағгузории чунин фаъолият, агар он
маълумоти зикргардидаро ошкор созад.
Маълумот дар мавриди ашхосе, ки бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти контрразведка ж
оперативк-щустущӯк цамкорк мекунанд ж цамкорк кардаанд, дар бораи кормандони Кумитаи
давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар хадамоти махсус ва ташкилотцои кишварцои
хориҷк, дар гурӯццои ҷинояткор вазифацои махсусро иҷро мекунанд (иҷро кардаанд).
Маълумоте, ки марбутияти ашхоси мушаххасро ба цайати қадрии мақомоти контрразведкаи
Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор мееозанд.
Маълумоте, ки цолат, натиҷаи корцо ва чорабиницои оперативию сафарбариро ошкор мееозанд;
6.) Маълумоте, ки қувва, воcита, манбаъ, усул, нақша, вазъ ташкил ва натиҷаи фаъолияти разведка
ж оперативк-щустущӯиро ошкор меcозанд.
Маълумоте, ки марбутияти ашхоси мушаххасро ба цайати қадрии мақомоти разведкаи хориҷии
Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор меcозанд.
Маълумот дар мавриди ашхосе, ки бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти разведакаи хориҷии
Ҷумцурии Тоҷикистон пинцонк цамкорк мекунанд (цамкорк кардаанд).
7)Маълумоте, ки марбутияти ашхоси мушаххасро ба цайати ҷузъу томцои мубориза алайци
ҷиноятцои муташаккилона, инчунин шорабиницои оперативк - кофтуковк ва оперативк техникиеро, ки онцо мегузаронанд ошкор меcозанд. (ҚҶ Т аз 25.03.11с №691)
8)Маълумоте, ки марбутияти ашхоси мушаххасро ба цайати қадрии ҷузъу томцои оперативии
мақомоти гумрук ошкор месозад.
9) Маълумоте, ки қувва, воcита ва уcули пешбурди тафтишро оид ба парвандацои ҷиноятк дар
бораи ҷиноятцои давлатк ошкор месозад.
10) Маълумоте, ки қувва, воcита, усул, нақша ва натиҷаи фаъолияти разведкаи радиоэлектронии
воситацои алоқаро ошкор месозад, инчунин маълумот оид ба маблағгузории чунин фаъолият, агар он
маълумоти зикргардидаро ошкор созад.
11)Маълумоте, ки қувва, воcита, усул, нақша ва натиҷаи фаъолияти разведка, контрразведка,
оперативк-ҷустуҷӯква мақомоти хадамоти сарцадии ҷумцуриро ошкор месозад, инчунин маълумот оид
ба маблағгузории чунин фаъолият, агар он маълумоти зикргардидаро ошкор созад.
Маълумот дар мавриди ашхосе, ки дар асоси махфк бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти
разведка, контрразведка ж оперативию ҷустуҷӯии хадамоти сарцадии Ҷумцурии Тоҷикистон цамкорк
мекунанд ж цамкорк кардаанд.
12)Маълумоти омории маҷмӯи оид ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон,
ки ашхоси объекти фаъолияти оперативк-щустущӯкбударо ошкор месозад.
Маълумот нисбат ба ашхоси алоцидае, ки дар амали онцо аломатцои ҷиноятцои махсусан хатарнок
ба муқобили давлат вуҷуд дорад: хижнат ба давлат, ҷосуск, фаъолияти терррористк, тацрибкорк, суиқасд
ж гузаронидани амалижт бо мақсади ба таври зуроварк аз байн бурдан ж иваз кардани сохти
конститутсионк ж касби цокимият.
Маълумот нисбат ба ашхоси алоцидае, ки дар амали онцо аломатцои дигар ҷиноятцо ба муқобили
давлат вуҷуд дорад.
13) Маълумот дар бораи номгӯи, цаҷми расонидан, эцтижҷот, теъдоди аслица, техникаи царбк ва
махсус дар вазорату идорацое, ки фаъолияти оперативк - щустущӯироанҷом медицанд.
14) Маълумоте, ки ташкил ва уcули истифодаи воситацои техникии махсусро цангоми цалли
масъалацои оперативк-щустущӯк уcули ташкили чорабиницои мушаххаси оперативию техники ж
маълумотро оид ба мацалли ҷойгиршавии (ҷойгиронк) воситацои техникии махсус дар иншоот ошкор
месозад.
15)Маълумоти ошкоркунандаи иттилооти тактикию техники, инженерию техникии воситацои
цифз ж системаи огоцони, мӯцтавои тадбирцои низоми гузаргоцк ва дохилииншоотии объекти
(объектцои) алоцидаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки дар онцо бо
мақсади цифзи сирри давлатк низоми махсуси фаъолият муқаррар шудааст.

16) Маълумот оид ба самти цамкорицои муштарак байни Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии
Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи
нашъаовари назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон цангоми гузаронидани амалижти вобаста ба мубориза алайци ќочоќ.
17) Маълумоти ифшокунандаи кормандони анҷомдицандаи фаъолияти оперативию ҷустуҷӯи,
хешу ақрабои онцо, агар дар мавриди тацдид ба озодк, цает ва cаломатии онцо, ки цангоми иҷрои
ӯцдадорицои хизматии ин кормандон ба мижн омадааст, иттилоот мавҷуд бошад.
18) Маълумоти маҷмӯи оид ба ташкили хадамот ва тактикаи амали Кумитаи давлатии амнияти
миллии Ҷумцурии Тоҷикистон цангоми барои боздошти вайронкунандагони сарцад истифода бурдани
техникаи махсус.
19) Маълумот оид ба цолати махсуси ғайриошкорои ҷузъу томцои мақомоти корцои дохилк,
мацалли ҷойгиршавии ташкилоту корхонацои вобаста ба мақсади пинхонкорк таъсисгардида.
20) Маълумоти ошкоркунандаи мацалли ҷойгиршавии иншооте, ки ба манфиати цалли
фаъолияти оперативк-щустущӯк пинцонк истифода бурда мешаванд.
21) Маълумоте, ки масъалацои цолати муцофизат, воситацои техникии цифзро дар муассисацои
Бонки миллии Тоҷикистон ошкор месозанд: мӯцлат, cамти царакат, системаи цифзи интиқоли пул ва
тангацо, металлцои қиматбацо ва дигар сарватцо аз Анбори марказк ва фондцои эцтижтии Бонки миллии
Тоҷикистон.
22)Маълумот оид ба иҷрои цукмцо нисбат ба ашхосе, ки ба чораи истисноии ҷазо мацкум шудаанд:
ташкили иҷрои цукмцо ва дафн; мацалли иҷрои цукм; ашхосе, ки цукмро ба ҷо меоранд; мацалли дафни
мацкумшуда, ки нисбат ба ӯ цукми ҷазои истиснои иҷро гардидааст.
23) Маълумоте, ки восита ва чорацои мушаххаси цифзи cирри давлатиро дар мақомоти цокимияти
давлатк ва идора, корхона ва ташкилотцои Ҷумцурии Тоҷикистон ошкор месозад.
24) Маълумот дар бораи ташкил ва тартиби амалк намудани муцофизати мақомоти олии
цокимияти қонунгузорк ва иҷроия, муассисацои бонкцои давлатк, шахсони олимақоми давлатиро
ошкор месозад.
25) Маълумот оид ба натиҷацои корцои илмию тадқиқотии вобаcта ба такмили тадбирцои цифзи
сирри давлатк.
БОБИ3. МӮЦЛАТЦОИ МАХФӢ ДОШТАНИ МАЪЛУМОТИ ДОРОИ СИРРИ ДАВЛАТӢ
Моддаи 10. Мӯцлатцои махфк доштани Маълумоти дорок сирри давлатк
Бо мақсади махфй доштани маълумоти дорой сирри давлати муцлатцои зерин муқаррар
карда мешаванд:
1)Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар бандцои 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 24 моддаи 4,
бандцои 3, 4 моддаи 5, бандцои 1, 8, 15 моддаи 6, бандцои 3, 8, 9, 10, 11, 24, 27, 28. 31 моддаи 7, бандцои 2, 3,
6 моддаи 8, бандцои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 моддаи 9
зикргардида доими мебошад;
2) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар бандцои 11, 12, 17, 21, 28, 29 моддаи 4, банди 10 моддаи
6, бандцои 1, 30, моддаи 7, банди 4 моддаи 8, банди 9 моддаи 9 зикргардида 25 сол мебошад;
3) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар банди 27 моддаи 4 зикргардида 20 сол мебошад;
4) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар бандцои 5, 8, 15, 18, 19, 25, 26 моддаи 4, бандцои 1, 2
моддаи 5, бандцои 3, 4, 7, 9, 12, 13 моддаи 6, бандцои 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 29, 32, 33 моддаи 7, банди
21 моддаи 9 зикргардида 10 сол мебошад;
5) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар банди 9 моддаи 4 зикргардида 7 сол мебошад;
6) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар бандцои 3, 30 моддаи 4, бандцои 2, 5, 6, 11 моддаи 6,
бандцои 14, 19, 21, 26 моддаи 7, бандцои 1, 5 моддаи 8 зикргардида 5 сол мебошад;
7) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар банди 4 моддаи 4, банди 14 моддаи 6 зикргардида 3 сол
мебошад;
8) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар банди 22 моддаи 4 зикргардида то нав кардани маводи
дахлдори топографк, геодезк ва картографк нигоц дошта мешавад;
9) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар бандцои 4, 16, 17 моддаи 7 зикргардида то лацзаи
интишори расмк ба цисоб гирифта мешавад; (ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
10) Мӯцлати махфк доштани маълумоти дар банди 25 моддаи 7 зикргардида то анщоми мӯцлати
амали нақша ба цисоб гирифта мешавад;

БОБИ 4. МУҚАРРАРОШ ХОТИМАВИ

Модчаи 11. Салоцияти мақомоти цагсшшятм давлатк дар тацмям Номгуи маълумоти дорои
сирри давлати
Мақомоти цокимияти давлатк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон дар мувофиқа бо
Саридораи цифзи сирри давлатии назди Цукумати Ҷумцурии Тощикистон номгӯи маълумотеро, ки
вобаста ба соцацояш бояд махфи нпгоц дошта шавад, тация намуда, даращаи махфияташро бо
тасдиқи шахсони мансабдори дахлдори мақомоти цокимияти давлатии дорой ваколати ба сирри
давлатй мансуб донистани маълумот мукаррар менамоянд. (ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
Моддаи 12. Назорати цущщатгузори оид ба маълумоти дорок сирри давлати
Назорати дуруст муайян кардан ва иваз намудани мӯцри махфият, мухдати махфй доштани
маълумоти дорои сирри давлатк, нигоц доштан ва кор бо цуҷҷатцои махфк а ҷониби Саридораи цифзи
сирри давлатии назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии амнияти миллии
Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
Моддаи 13. Ҷавобгарк барои риоя какардаш Қонуни мазкур
Шахсони воқей ва цуқуқк барои риоя накардани Қонуни мазкур тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон ба щавобгарк кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 02.08.11с., №752)
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