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I. МУҚАДДИМА
Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати хариди давлатиро дар соли 2016
мутобиқ ба қонунгузории соҳавӣ ва тибқи дастуру хидоятҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
сиёсати пайгиронаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, дар
давраи ҳисоботӣ, бо вуҷуди баъзе мушкилиҳо, ба комёбиҳо ноил гардид.
Дар фаъолияти харидорӣ як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҳукумати ҷумҳурӣ, бахусус қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26
январи соли 2016 №8 «Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 ва вазифаҳо барои соли 2016»,
супоришҳои протоколии маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Комиссияи
доимоамалкунанда
оид
ба
тақвияти
истеҳсолоти
воридотивазкунанда ва рушди содирот нақши калидӣ дошта, татбиқи
чорабиниҳои ба онҳо пайваста заминаи мусоидро барои афзоиши
нишондиҳандаҳои фаъолияти Агентӣ фароҳам овард.
II. НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ХАРИДҲО
Дар соли 2016, Агентӣ 5184 дархости муассисаю ташкилотро, ки
дорои мақоми “ташкилоти харидори соҳибихтисос” нестанд, ба маблағи
904 379 407 сомонӣ мавриди расмиёти хариди давлатӣ қарор дода, дар
натиҷа ба маблағи умумии 855 626 391 сомонӣ тавсияҳо барои бастани
қарордодҳо пешниҳод карда шудаанд.
Бо мақсади дар шароити буҳрони беисти иқтисодӣ сарфакорона
истифода намудани маблағҳои давлатӣ, дар мавриди интихоби расмиёти
хариди давлатӣ усулу механизмҳое, ки бештар ба шаффофият ва рушди
рақобат мусоидат менамоянд, татбиқ гардиданд. Аз маҷмӯи умумии
дархостҳо, 5110 адад (98,5%) бо усулҳои асосии хариди давлатӣ, ки
шафоффият, беғаразии расмиёти харид ва рушди рақобатро беш аз ҳама
таъмин менамоянд - «аз тариқи иштироки номаҳдуди довталабон» ва
низоми электронии хариди давлатӣ анҷом дода шуданд.
Дар натиҷа, сарфаи умумии маблағҳои давлатӣ 48 753 016 сомонӣ ё
5,39 фоизро ташкил дода, нисбати ҳамин давраи соли 2015 маблағи сарфа ба
андозаи 8 132 962 сомонӣ зиёд мебошад. Меъёри сарфа, ки фоизи маблағҳои

сарфашударо аз ҳаҷми умумии маблағҳои озмунӣ инъикос медиҳад,
инчунин афзуда, сарфаи афзоишёфтаи маблағҳо дар шароити таъсиррасонии
манфии омилҳои буҳрони иқтисодӣ, аз ҷумла баландшавии нархҳо дар
бозори истеъмолӣ ва беқурбшавии асъори миллӣ, ба даст оварда шуд.
Афзоиши нишондиҳандаи асосии фаъолият аз якчанд омилҳо вобаста
буда, васеъ намудани доираи амали харидҳои электронӣ ва назорати
ҳаррӯзаи нархҳо дар ҳар як озмуни баргузоршуда саҳми асосиро гузошт. Аз
ҳаҷми умумии озмунҳо тавассути низоми хариди электронӣ (бо назардошти
харидҳои электронии ташкилотҳои соҳибихтисос дар Портали ягона) 1440
озмун баргузор гардид, ки нисбати ҳамин давраи соли 2015 ба миқдори 1291
адад ё 966 фоиз зиёд аст. Озмунҳои электронӣ ба маблағи 175 707 191
сомонӣ баргузор гардида, ба маблағи 163 160 607 сомонӣ тавсияҳо барои
бастани қарордод пешниҳод карда шудаанд. Дар натиҷа ба маблағи 12 546
584 сомонӣ сарфа ба даст оварда шуда, меъёри фоизи сарфа аз ҳаҷми
маблағҳои барои харид пешниҳодшуда 7,14 фоизро ташкил дод.
Ҳамзамон, бинобар вусъат ёфтани харидҳои электронӣ, миқдори
молрасонони дар Портали ягонаи хариди давлатӣ бақайдгирифташуда дар
муқоиса ба соли 2015 аз 85 адад ширкат то 411 адад ширкат расонида шуд,
яъне миқдори иштирокчиёни эҳтимолии озмунҳои электронӣ дар давраи
сипаригашта 483 фоиз афзуд.
Вусъат ёфтани харидҳои электронӣ бо андешидани тадбирҳо ҷиҳати
иҷрои банди 27 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли
2016 № 8 «Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соли 2015 ва вазифаҳо барои соли 2016» имкон гашт. Дар
самти иҷрои қарори мазкур, баргузории машварат-машғулият дар мавзӯи
“Тақвияти низоми электронии хариди давлатӣ ва вазифаҳои ташкилотҳои
харидори соҳибихтисос бо назардошти ислоҳоти дар соҳаи хариди давлатӣ
бавуқӯъпайваста”, муарифии Портали ягонаи хариди давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз ҷониби Агентӣ дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо иштироки доираи васеи мутахассисони ташкилотҳои харидор, фармоиши
директори Агентӣ аз 31 майи соли 2016, №56 оид ба фаро гирифтани
молҳои гурӯҳҳои 2211, 2213, 2215, 2814 ва 2815-и гурӯҳбандии иқтисодии
буҷетӣ бо низоми хариди электронӣ, таҳия ва роҳандозии шакли нави
дархост барои гузаронидани харидҳои электронӣ ва намунаи тавсифоти
техникӣ барои молҳои тиббӣ, иқдомҳои саривақтӣ ба шумор рафта, дар
фаъолияти ҳаррӯза ба ташкилотҳои харидори соҳибихтисос кӯмаки амалӣ
расонида мешавад.
То ба ҳолати 31 декабри соли 2016 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, адлия,
нақлиёт, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, мақомотҳои
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Ваҳдат, Палатаи ҳисоб,
Бонки миллӣ, Гвардияи миллӣ озмунҳои хариди давлатии худро тавассути
низоми электронӣ ба расмиёт дароварда, харидҳои давлатиро тавассути
низоми электронӣ ба роҳ монданд.

Лозим ба зикр аст, ки то марҳилаи баргузор намудани озмунҳои
хариди давлатӣ тибқи низоми электронӣ, сарфаи миёнаи маблағҳои
ташкилотҳои харидори “соҳибихтисос аз рӯи озмунҳои анъанавӣ (дар асоси
ҳисоботҳои нимсолаи онҳое, ки дар портал фаъолият намуданд) 1,86 фоизро
ташкил менамуд ва танҳо то 31 декабри соли 2016 зимни фаъолияти
харидориашон дар Портали ягонаи хариди давлатӣ нишондиҳандаи мазкур
3,87 банди фоизӣ афзуд, яъне дар маҷмӯъ ташкилоти харидори
“соҳибихтисос” 158 адад озмуни хариди электрониро ба маблағи 31 245 360
сомонӣ доир намуда, ба маблағи
29 453 133 сомонӣ қарордод бастаанд,
ки дар натиҷа 1 791 627 сомонӣ ё 5,73 фоиз сарфаи маблағҳои давлатӣ
таъмин
гардид.
Истифодаи
услуби
экстрополятсия
нисбати
нишондиҳандаҳои мазкур шаҳодат медиҳад, ки дар ҳолати баргузории
харидҳои электронӣ маблағҳои ташкилотҳои харидори соҳибихтисос
эҳтимолан зиёдтар сарфа мегардиданд. Бо вуҷуди ин, фарогирии
ташкилотҳои харидори соҳибихтисос бо низоми хариди электронӣ ҳоло ҳам
аз сатҳи нақшавӣ паст буда, андешидани тадбирҳои таъхирнопазир ва
қатъиро тақозо менамояд.
III. ТАДБИРҲО БАҲРИ ИСЛОҲОТ ВА РУШДИ СОҲА
Бо назардошти бартарияти харидҳои электронӣ вусъат бахшидани
онҳо дар доираи лоиҳаи грантии Бонки Умумиҷаҳонӣ “Такмили Портали
хариди давлатии Ҷумҳурии Точикистон ва модулҳои электронӣ” пешбинӣ
шуда, оғози корҳо дар ин самт дар нимсолаи якуми соли 2017 ба нақша
гирифта шудааст.
Қобили зикр аст, ки вусъат бахшидани низоми хариди электронӣ
инчунин дар доираи амалигардонии Лоиҳаи “Мукаммалгардонии идораи
молияи давлатӣ” (қисмати 2-юм) пешбинӣ гардидааст, ки вобаста ба он ба
Агентӣ пешбурди ҷузъи 2-и лоиҳа – “Такмили низоми хариди давлатӣ,
хариди электронӣ ва инфрасохтор” вогузор карда шудааст. Татбиқи лоиҳа
ҷорӣ намудани фазои ягонаи хариди давлатиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавассути низоми электронӣ бо истифодабарии дастовардҳои техникӣ ва
нармафзорҳои соҳавӣ, ки дар асоси амалияи беҳтарини ҷаҳонӣ таҳия
мегарданд, дар назар дорад. Дар доираи гранти мазкур, Мушовир –
ҳамоҳангсози барномавии ҷузъи мукаммалгардонии низоми хариди
давлатии ба кор қабул шуда, Нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи лоиҳаи
барои солҳои 2017-2019 таҳия ва тасдиқ карда шуд.
Бо мақсади самаранок истифода намудани маблағҳои давлатӣ, ки
муносибати навро дар татбиқи сиёсати соҳаи харид тақозо менамояд, аз
ҷониби Агентӣ тавсифоти ягонаи таҷҳизоти компютерӣ барои истифодаи
ҳатмӣ таҳия гардида, бо супориши Муовини якуми Сарвазири Ҷумњурии
Тољикистон аз 22 апрели соли 2016, № 27201(22-8) барои иҷро ва корбарӣ
ба ҳамаи ташкилоти харидори соҳибихтисос ирсол гардид.

Дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати иҷрои қарорҳои протоколии Комиссияи
доимоамалкунанда оид ба тақвияти истеҳсолоти воридотивазкунанда ва
рушди содирот таҳти роҳбарии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои
зерин амалӣ гаштаанд.
Бо мақсади коҳиш додани таъсири манфии омилҳои беруна ба
фаъолияти
молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва тақвияти истеҳсолоти
воридотивазкунанда, Агентӣ
лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаи реҷаи мусоид ба
молистеҳсолкунандагони ватанӣ дар мавриди анҷом додани хариди
давлатӣ» таҳия намуда, моҳи сентябр ба баррасии Ҳукумати Ҷумхурии
Тоҷикистон пешниҳод кард. Тибқи лоиҳаи Қоидаҳо, аз ҷониби Комиссияи
доимоамалкунанда оид ба тақвияти истеҳсолоти воридотивазкунанда ва
рушди содирот Номгӯи истеҳсолкунандагони ватанӣ, мол ва
хизматрасониҳо дар асоси меъёрҳои мушаххас тасдиқ гардида, Қоидаҳои
мазкур талабот ба маҳсулоти харидшавандаи ватанӣ, батанзимдарории
нархи маҳсулот, ташкили раванди харидҳо ва масъалаҳои дигарро муайян
менамояд. Татбиқи Қоидаҳо дар сурати қабул аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони ватанӣ
мусоидат карда, вобастагӣ аз маҳсулоти воридотӣ ба ҳаҷми муносиби
хариди давлатии маҳсулоти ватанӣ кам карда мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки ҷиҳати беҳтар гардонидани ҷараёни расмиёти
харид аз марҳилаи ибтидоӣ, аз ҷониби Агентӣ нақшаи тасҳеҳшудаи солонаи
харид таҳия ва тасдиқ гардида, бо супориши Муовини якуми Сарвазири
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 апрели соли 2016, № 27201(22-8) ба вазорату
идораҳо ирсол гардида, шакли тасҳеҳшуда инчунин барои татбиқи
минбаъдаи Қоидаҳо ҷиҳати тақсими молҳои ватанӣ ва воридотӣ мумкин аст
истифода гардад.
Вобаста ба иҷрои қарори дигари протоколии Комиссия, аз ҳисоби
маблағҳои махсуси Агентӣ сомонаи молистеҳсолкунандагони ватанӣ
тариқи веб-интерфейс таҳия гашта, айни замон сомона бо истиноди
http://madein.zakupki.gov.tj фаъол гардонида шудааст. Масъалаи ҳалталаби
самти мазкур - ҷалби масъулини ширкатҳои ватанӣ ҷиҳати фаъол намудани
низоми динамикии пуркунии иттилоот оид ба молҳои истеҳсолшаванда
мебошад.
Дар давраи ҳисоботӣ, аз ҷониби Агентӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани
тендерҳои байналмилалӣ барои сохтмони иншооти НБО «Роғун» таҳия
гардида, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2016
№129-6 қабул карда шудааст.
Бо мақсади такмили низоми хариди давлатӣ ва иҷрои ӯҳдадориҳои
байналмилалӣ, ки аз соҳиб гаштани мақоми «нозир» дар Созишномаи
хариди давлатии Созмони Умумиҷаҳонии Савдо бармеоянд, таҳияи лоиҳаи
Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хариди давлатии мол, кор
ва хизматрасонӣ» идома ёфта, лоиҳаи Қонун дар давоми нимсолаи дуюми

соли ҷорӣ бо дарназардошти пешниҳодоти Котиботи СММ оид ба қонунҳои
моделӣ такмил дода шуд. Барои азназаргузаронии лоиҳаи такмилшудаи
Қонун ва омода намудани матни ниҳоии он, мушовири байналмилалии
тибқи қарордоди Бонк маблағгузоршуда ҷалб гардида, охири моҳи декабр
лоиҳаи Қонун пешниҳод гардид. Эҳтимол меравад, ки лоиҳаи Қонун дар
аввали моҳи феврали соли 2017 ба вазорату идораҳо барои баррасӣ ва
мувофиқа пешниҳод мегардад.
Дар давоми соли ҷорӣ, аз ҷониби Агентӣ якҷо бо Вазорати рушди
иқтисод ва савдо вобаста ба суръат бахшидани ҷараёни ҳамроҳшавӣ ба
Созишномаи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо оид ба хариди давлатӣ,
гуфтушунидҳо бо Иёлоти Мутаҳҳидаи Амрико, Канада, Иттиҳоди Аврупо,
Сингапур, Украина, Норвегия, Швейтсария, Люксембург, Зеландияи нав ва
минтақаи алоҳидаи гумрукии Тайван, Пенгху, Кинмен ва Матсу доир
гардида, дар рафти онҳо, инчунин тавассути мукотиботи расмӣ мавқеи
тарафҳо вобаста ба доираи уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳам
наздик гардида, Пешниҳоди тасҳеҳшудаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Котиботи СУС оид ба хариди давлатӣ дар шаҳри Женева дар моҳи октябр
равона гардид. Ҷараёни ҳамроҳшавиро мумкин аст хориҷ намудани реҷаи
преференсияи нархӣ барои молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) ватанӣ, ки дар
лоиҳаи Қонуни нав дар бораи хариди давлатӣ пешбинӣ шудааст, суръат
бахшад, ки айни замон аз нигоҳи манфиатҳои кишвар, бо назардошти
сиёсати пешгирифта оид ба тақвияти истеҳсолоти воридотивазкунанда
мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.
IV. ЧОРАБИНИҲОИ ТАҲЛИЛИЮ НАЗОРАТӢ
Дар низоми хариди давлатии ҷумҳурӣ, 36 ташкилоти харидори
соҳибихтисос бо ҳуқуқи мустақил баргузор намудани расмиёти харид
фаъолият дошта, Агентӣ шурӯъ аз аввали соли 2016 бо таъсис додани
воҳиди нав, Шӯъбаи таҳлил, назорат ва таъминоти иттилоотии хариди
давлатӣ корҳои назоратиро ҷоннок намуд. Бо мақсади татбиқи ваколатҳои
вогузоршуда, аз ҷумла бо назардошти моҳияти фаъолияти харидори чунин
ташкилотҳо, ки замони охир зери таваҷҷӯҳи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад,
Агентӣ бо дастрасӣ аз муқаррароти сархати 3 банди 1 моддаи 20 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонӣ” ҷиҳати назорати фаъолияти харидории ташкилотҳои
харидори соҳибихтисос оид ба риоя намудани қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи хариди давлатӣ, мунтазам дар давоми соли равон
тадбирҳои амалӣ андешид.
Дар давраи ҳисоботӣ тибқи фармоиши дахлдори директори Агентӣ аз
14 марти соли 2016, №30 бо мақсади такмили фаъолияти харидории
ташкилотҳои харидори соҳибихтисос, таъмини сарфакорӣ ва самаранокии
расмиёти хариди давлатӣ, инчунин риояи принсипҳои шаффофият,

рақобатпазирӣ ва беғаразии расмиёти хариди давлатӣ аз ҳисоби кормандони
Агентӣ Гурӯҳи назоратии дахлдор таъсис дода шуд, ки дар асоси
“Тавсияҳои методӣ оид ба амалиётҳои санҷишии кормандони масъули
Агентӣ ҷиҳати муайян намудани мутобиқати расмиёти хариди давлатӣ дар
ташкилотҳои харидори соҳибихтисос ба талаботҳои санадҳои меъёрии
ҳуқуқии соҳавӣ” чораҳои таҳлилию санҷиширо амалӣ намуда истодааст.
То ин ҷониб, аз ҷониби Гурӯҳи назоратӣ фаъолияти
харидории ташкилоти харидори соҳибихтисос - Агентии беҳдошти замин ва
обёрии
назди Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод, Вазорати саноат ва
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҶСК “НБО Роғун”, Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи
махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Идораи сохтмони асосии
вилояти Суғд мавриди санҷиш ва таҳлил қарор дода шуд.
Дар натиҷаи чорабинии мазкур тибқи тартиби муқарраргардида
нисбати ҳашт нафар корманди воҳиди хариди ташкилоти харидор
ҷавобгарии маъмурӣ дар шакли ҷарима таъйин ва нисбати чор нафар
корманди воҳиди хариди ташкилоти харидор бекор намудани сертификати
мутахассиси харид татбиқ гардида, бо пешниҳоди Агентӣ дар ҷаласаи
Комиссияи тахассусӣ “Оид ба додани мақмои ташкилоти харидори
соҳибихтисос” мақоми соҳибихтисосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии ноҳияи Тоҷикобод бекор карда шуда, шаҳодатномаҳо “Оид ба
ворид гардидан ба Феҳристи ташкилоти харидори соҳибихтисос”-и
Гвардияи миллӣ, Агентии таъминоти амволи махсус ва Идораи сохтмони
асосии вилояти Суғд бозхонда шуданд.
Ҳамзамон, дар асоси пешниҳодҳои Прокуратураи генералӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон нисбати 11 нафар мутахассиси воҳиди хариди ташкилотҳои
харидори соҳибихтисос ба андозаи умумии 7 080 ва аз ҷониби бахшҳои
Агентӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ зиёда аз 20 нафар ба андозаи умумии 7600
сомонӣ ҷиҳати ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии муайянгардида ҷаримаҳои
маъмурӣ татбиқ карда шуданд.
Инчунин, дар ин давра мутахассисони Шуъба бо дархостҳои Агентии
назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ба ҷараёни
санҷишҳои фаъолияти молиявӣ-ҳоҷагии ҶСК “Фурудгоҳи байналмилалии
шаҳри Хуҷанд”, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун ва
КВД “Хоҷагии манзилию коммуналӣ” ҷалб карда шуда, оид ба масъалаҳои
ба салоҳияти Агентӣ таалуқдошта хулосаю тавсияҳоро пешниҳод намуданд.
V. Стратегияи муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2013-2020
Бо мақсади иҷрои бандҳои дахлдори Нақшаи чорабиниҳои Стратегияи
муқовимат ба коррупсия барои солҳои 2013-2020, як қатор чорабиниҳо, аз

ҷумла бо иштироки масъулини Агентии назорати давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доир гардиданд. Аз ҷумла,
дар таърихи 26 декабр дар шаҳри Қурғонтеппа, 27 декабр дар шаҳри
Душанбе ва 29 декабр дар шаҳри Хуҷанд аз ҷониби Агентии хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
семинар дар мавзӯъи “Коррупсия дар низоми хариди давлатӣ: вазъи ҷорӣ ва
воситаҳои муқовимат ба он” бо иштироки васеи мақомоти давлатӣ ва бахши
хусусӣ баргузор гардид. Бо маърӯзаҳо оид ба таҳлили мушкилоти ҷойдошта
дар соҳа ва дарёфти роҳҳои ҳаллу фасли онҳо намояндагони мақоми
ваколатдори хариди давлатӣ баромад намуда, диққати ҳозиринро ба сиёсати
пайгирифтаи Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри идома додани ислоҳоти соҳаи хариди
давлатӣ ҷалб намуданд. Бахусус, оид ба ҳамбастагии натиҷаҳои таҳдили
хавфҳои коррупсионӣ бо ҷараёни таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ” дар
таҳрири нав мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ, ки заминаи мусоидро
баҳри бартараф намудани имкониятҳои содир намудани кирдорҳои
коррупсионӣ фароҳам меоварад, суханронӣ гардид.
Рушди минбаъдаи харидҳои электронӣ, ки дар фаъолияти харидорӣ
роҳандозӣ карда шудааст, ҳамчун омили ҳалкунандаи проблемаҳои
ҷойдошта дар самти истифодаи самаранок ва сарфакоронаи маблағҳои
давлатӣ, таъмини шаффофият ва беғаразии расмиёти харид, рушди рақобат
миёни молрасонону пудратчиён маънидод карда шуд. Зимни баргузории
семинарҳо масъалаҳои марбут ба мавзӯъ мавриди муҳокима қарор дода
шуда, ба молрасонону пудратчиён саволнома иборат аз 20 савол оид ба
арзёбии коррупсия дар низоми хариди давлатӣ барои пур кардан пешкаш
гардид. Агентӣ тасмим гирифтааст, ки таклифҳои субъектҳои хоҷагидорӣ
мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода, дар раванди ислоҳоти соҳа онҳоро
баҳри мусоидат намудан ба субъектҳои хоҷагидорӣ ба инобат гирад.
Барои фаъолияти босамар ва поквиҷдонаи кормандон, Комиссия оид
ба одоби хизматчии давлатии Агентии хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фармоиши
Директори Агентӣ аз 9 феврали соли 2016 №26 таъсис дода шуда, Нақшаи
чорабиниҳои татбиқи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бо фармоиши
мазкур ва Низомномаи Комиссияи мазкур Фармоиши Директори Агентӣ аз
27 апрели соли 2016 №46 тасдиқ карда шудааст.
Инчунин, бо фармоиши Директори Агентӣ Кодекси одоби корманди
соҳаи хариди давлатӣ бо фармони Директори Агентӣ аз 18 апрели соли 2016
№41 тасдиқ карда шудааст.
Дар доираи татбиқи вазифаи мақомоти ваколатдор дар соҳаи хариди
давлатӣ ҷиҳати тайёр намудани мутахассисон оид ба хариди давлатӣ,
такмили ихтисос ва бозомўзии мутахассисон оид ба хариди давлатӣ,
барномаи нави соҳавии омӯзишӣ (тренингӣ) аз рӯи курси “Идоракунии
хариди давлатӣ” таҳия гашта, дар асоси дархостҳои ташкилотҳои харидор
курсҳои такмили ихтисоси кормандони соҳавӣ барои 50 нафар

шунавандагон баргузор гардида, 10 нафар хатмкунандагони курсҳои мазкур
аз рӯи натиҷаҳои супоридани тести электронӣ ва гузаштан аз мусоҳибаи
тахассусӣ дорои сертификати мутахассиси харид гаштаанд.
VI. ИҶРОИ БАРНОМАЮ КОНСЕПСИЯҲО ВА ДАСТУРУ
СУПОРИШҲОИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Ҷиҳати иҷрои қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30
декабри соли 2011, №643 “Дар бораи Консепсияи ташаккули ҳукумати
электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва аз 03 июни соли 2014, №428 “Дар
бораи Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2017” аз
ҷониби Агентӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор дар давраи
ҳисоботӣ корҳои зерин амалӣ гаштаанд:
аз тарафи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҷҳизоти шабакавии табодули иттилоотии ҳукумати
электронӣ, ки қаблан дар Агентӣ насб гардида буд ба домени gov.tj пайваст
карда шуда, барномаи доду гирифти мактубҳои электронӣ танзим
гардидааст;
аз Саридораи ҳифзи сирри давлатӣ e-token, яъне воситаи
криптографии ҳифзи иттилоот дастрас гардидааст;
сертификати имзои электронии рақамӣ аз КВД “Маркази
дастгирии амалиётҳои молиявии байнибуҷетӣ”-ии Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас гардидааст;
ҷиҳати такмили низоми иттилоотию иртиботии мавҷуда,
истифодабарии самараноки имкониятҳои таҷҳизоти иттилоотию иртиботӣ
Агентӣ тариқи озмун мутахассисони баландихтисоси соҳавиро ба ҳайси
кормандони доимии худ ҷалб намудааст.
Дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати иҷрои банди 21 супориши Протоколи
маҷлиси Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2016, №
1, бандҳои 9 ва 23 супориши Протоколи маҷлиси Раёсати Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 апрели соли 2016, № 5, банди 21 супориши
Протоколи маҷлиси Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели
соли 2016, № 5, банди 8 супориши Протоколи маҷлиси Раёсати Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 майи соли 2016, № 6, банди 3 супориши
Протоколи маҷлиси Раёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни
соли 2016, № 7 марбут ба дар сатҳи баланд ташкил намудани ҷашни Рӯзи
ваҳдати миллӣ ва 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз ҷониби Агентӣ корҳои мушаххас иҷро гардидаанд.
VII. МАСЪАЛАҲОИ ДИГАР
Дар арафаи таҷлили Рӯзи Ваҳдати миллӣ ва ба 25-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии аз ҳисоби маблағҳои махсуси Агентӣ ду

маротиба барои эҳтиёҷоти мактаб-интернати Сари Хосори ноҳияи Балҷувон
маводи аввалиндараҷаи ғизоӣ ба маблағи 14 760 ва 11550 сомонӣ, инчунин
барои 100 нафар шахсони камбизоати шаҳраки Хатлони шаҳри Қурғонтеппа
орд, биринҷ, шакар ва равғани растанӣ ба маблағи 47000 сомонӣ аз ҳисоби
музди меҳнати кормандони Агентӣ дар арафи идҳо харидорӣ ва фиристода
шудаааст.
Дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо
коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокуратураи генералии Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолияти мақомот тариқи санҷиш қарор дода шуд. Дар рафти
санҷишҳо ҳолатҳои ҷиддии ҳуқуқвайронкуниҳо дар фаъолияти Агентӣ
ошкор нагардида, камбудиҳои ҷойдошта дар мӯҳлатҳои муайянгардида
бартараф шудаанд.
Бо мақсади тақвияти донишу малакаи хизматчиёни давлатӣ ва баланд
бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ бо фармоиши роҳбари
мақомот аз 15 апрели соли 2016, № 40 Нақшаи машғулиятҳои идоравӣ
тасдиқ гардида, тибқи нақша ҳар моҳ кормандони Агентӣ на кам аз 2 соати
таълимӣ бо машғулиятҳои идоравӣ фаро гирифта мешаванд.
VIII. ВАЗИФАҲО БАРОИ СОЛИ 2017
Баҳри самаранок татбиқ намудани механизми хариди давлатӣ,
такмили минбаъдаи низоми хариди давлатӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон, барои соли 2017 гузоштани вазифаҳои
зерин мувофиқи мақсад мебошад:
-татбиқи амалии гранти Бонки Умумиҷаҳонӣ TF016491-TJ “Такмили
Портали хариди давлатӣ ва модулҳои электронӣ”ва ба ин васила вусъат
бахшидани харидҳои электронӣ;
-ба баррасии Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон пешниҳод намудани
лоиҳаи нави Қонуни нави Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ»;
-ташкил ва баргузор намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва омӯзишии
навовариҳои вобаста ба мавриди амал қарор додани Қонуни нави Ҷумхурии
Тоҷикистон «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ» ва
Портали такмилдодашудаи хариди давлатии Ҷумҳурии Точикистон;
-мунтазам ба роҳ мондани санҷиши фаъолияти ташкилотҳои харидори
соҳибихтисос ва татбиқи чорабиниҳои зарурӣ аз натиҷаи санҷишҳо;
-иҷрои супоришҳои Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба
самаранок ва сарфакорона истифода намудани маблағҳои давлатӣ.

