ҲИСОБОТ
оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти Агентии хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соли 2017
I. МУҚАДДИМА
Дар давраи ҳисоботӣ, фаъолияти мақоми ваколатдори давлатӣ тибқи
дастуру хидоятҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, ба ташаккули фазои ягонаи расмиёти харид
дар Портали хариди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида буд.
Дар доираи ислоҳоти амалишудаистода пайваста чораҳои зарурӣ баҳри
тақвияти ҷиҳатҳои мусбии фаъолият ва тадриҷан такмил додани низоми
хариди давлатӣ андешида шудаанд. Ислоҳоти соҳавӣ баҳри таҷдиди назар
намудани қонунгузорӣ, такмилу рушди низоми хариди электронӣ,
истифодаи сарфакоронаи маблағҳо, рушди рақобати озод, шаффофият ва
тақвияти иқтидори Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ дар
доираи лоиҳаҳои грантӣ ва қарзӣ амалӣ гардидаст.
Мутобиқи тартиби муқарраршудаи қонунгузорӣ, Агентӣ озмунҳои
хариди давлатиро аз номи ташкилотҳои харидор, ки дорои мақоми
“ташкилоти харидори соҳибихтисос” нестанд, якҷо бо онҳо баргузор
намуда, инчунин тибқи банди 22 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30 декабри соли 2016 №531 «Дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 ва вазифаҳо барои соли
2017» ташкилотҳои харидори соҳибихтисосро, ки харидҳои давлатиро барои
эҳтиёҷоти худӣ мустақилона анҷом медиҳанд, ҷиҳати ба роҳ мондани
харидҳо дар низоми электронии харидҳо, ба фаъолият дар Портали ягонаи
хариди давлатӣ ҷалб намудаст.
II. НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ХАРИДҲО
Дар маҷмӯъ, тавассути Агентӣ 6229 дархост ба маблағи 1 846 987
483
сомонӣ,
ки
озмунҳои
хариди
ташкилотҳои
харидори
“ғайрисоҳибихтисос” (ҳам электронӣ дар Портали хариди давлатӣ ва ҳам
анъанавӣ), инчунин озмунҳои хариди электронии ташкилотҳои харидори
“соҳибихтисос”-ро дар Портали хариди давлатӣ дар бар мегирад, мавриди
расмиёти хариди давлатӣ қарор дода шуда, дар натиҷа ба маблағи умумии
1 739 566 927 сомонӣ тавсияҳо барои бастани қарордодҳо пешниҳод карда
шудаанд. Сарфаи умумии маблағҳои давлатӣ 107 420 556 сомонӣ ва меъёри
фоизии сарфа бошад 5,82 фоизро ташкил дода, нисбати соли 2016
мувофиқан ба андозаи 57 710 611 сомонӣ ва 0,42 банди фоизӣ зиёд
мебошад.

Тибқи банди 22 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри
соли 2016 №531, барои ташкилотҳои харидори “соҳибихтисос” озмунҳо дар
Портал тавассути низоми хариди электронӣ аз рӯи 611 дархост ба маблағи
569 358 029 сомонӣ баргузор гардида, ба маблағи 531 094 723 сомонӣ
тавсияҳо барои бастани қарордод пешниҳод карда шудаанд. Дар натиҷа, ба
маблағи 38 263 306 сомонӣ сарфа ба даст оварда шуда, меъёри фоизии
сарфа аз ҳаҷми маблағҳои барои харид пешниҳодшуда 6,72 фоизро ташкил
дод. Боиси зикр аст, ки то замони ба роҳ мондани фаъолият дар Портал,
сарфаи ташкилотҳои харидори “соҳибихтисос” дар озмунҳои анъанавӣ, ки
худашон мустақилона баргузор менамуданд, ба маротибҳо камтар буда,
баъди ҷалб шудан ба Портал аз нимсолаи дуюми соли 2016 то инҷониб
меъёри фоизии сарфа тамоюли афзоиш дорад. То марҳилаи баргузор
намудани озмунҳои хариди давлатӣ тибқи низоми электронӣ, сарфаи
миёнаи маблағҳои ташкилотҳои харидори “соҳибихтисос” аз рӯи озмунҳои
анъанавӣ (дар асоси ҳисоботҳои онҳое, ки дар Портал фаъолият намуданд)
1,94 фоизро ташкил менамуд. Ҳоло бошад, меъёри фоизии сарфаи
ташкилотҳои харидори “соҳибихтисос” тавассути Портал 6,72 фоизро
ташкил дода нисбат ба харидҳои анъанавӣ ба 4,78 банди фоизӣ афзудааст.
Беҳбудии фаъолияти харидории ташкилотҳои “соҳибихтисос” бо
таъмини шаффофият, тавсеаи рақобат, амалигардонии мониторинг ва
назорати қатъии нархҳо, ки унсурҳои ба худ хоси низоми хариди электронӣ
мебошанд, имкон гардида, босуръат идома додани сиёсати пайгирифтаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақозо дорад.
Дар маҷмӯъ, баҳри ичрои банди 22 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2016 №531, тавассути низоми хариди
электронӣ 2739 дархости ташкилотҳои харидор (ҳам “соҳибихтисос” ва ҳам
“ғайрисоҳибихтисос”) ба маблағи 1 011 924 956 сомонӣ мавриди расмиёти
хариди давлатӣ қарор дода шуда, дар натиҷа ба маблағи умумии 941 394
506 сомонӣ тавсияҳо барои бастани қарордодҳо пешниҳод карда шудаанд.
Сарфаи умумии маблағҳои давлатӣ тавассути низоми хариди электронӣ
70 530 450 сомонӣ ва меъёри фоизии сарфа 6,97 фоизро ташкил дода,
нисбати соли 2016 ба андозаи 58 888 748 сомонӣ афзоиш ёфтааст.
Баҳри вусъат ёфтани фарогирии харидҳо бо низоми хариди электронӣ,
чораҳои зарурӣ андешида шуда, аз натиҷаи пахши видеоролик дар шабакаи
якуми телевизионии Тоҷикистон ва даъвати мустақими ширкатҳо ва
соҳибкорон, миқдори молрасонон ва молистеҳсолкунандагони дар Портали
ягонаи хариди давлатӣ бақайдгирифташуда аз 413 адад ба ҳолати аввали
соли 2017 то 1077 адад ба ҳолати 31 декабри соли 2017 расонида шуд, яъне
миқдори иштирокчиёни эҳтимолии озмунҳои электронӣ дар давраи
сипаригашта ба андозаи 260 фоиз афзуд. Маврид ба зикр аст, ки барои
бақайдгирӣ ва фаъолият дар Портал дар соли 2017 инчунин ширкатҳои
хориҷӣ муроҷиат намуда, 15 ширкат аз Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои
Қазоқистон ва Қирғизистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Аморати
Муттаҳидаи Араб, Британияи Кабир ва ИМА ба қайд гирифта шуда,

инчунин таҳвилгарони хориҷии дасти аввал бо пешниҳоди тендерии ҷолиб
ҷалб карда мешаванд.
Таъмини шаффофияти расмиёти харид ва рушди рақобат миёни
довталабон принсипҳои асосии фаъолияти босамар ба ҳисоб рафта, ҳангоми
интихоби расмиёти хариди давлатӣ усул ва механизмҳое, ки бештар ба
таъмини онҳо мусоидат менамоянд, татбиқ гардидаанд, ки аз натиҷа
истифодаи усулҳои озмунӣ 99,9%-ро ташкил дод. Маврид ба зикр аст, ки
даъватномаҳо барои иштирок дар озмун дар якчанд васоити ахбори омма, аз
ҷумла Портали ягонаи хариди давлатӣ, сомонаи АМИТ “Ховар”,
маҷаллаҳои “Садои Мардум”, “Ҷумҳурият” ва дигар нашриётҳо, интишор
мегарданд.
III. ТАДБИРҲО БАҲРИ ИСЛОҲОТ ВА РУШДИ СОҲА
Дар нимсолаи дуюми соли 2017 гранти Фонди Рушди
Институтсионалӣ TF016491-TJ “Ҷорӣ ва таҳким намудани потенсиали
хариди электронӣ”, ки аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки
Умумиҷаҳонӣ ба имзо расонида шудааст, бомуваффақ анҷом дода шуда,
низоми нави хариди электронӣ бо истифода аз дастовардҳои технологияҳои
иттилоотӣ ва стандартҳои байналмилалӣ барои аз соли 2018 мавриди
истифода қарор додан истифода супорида шудааст.
Бо мақсади муаррифии низоми нави харидҳои электронӣ дар маҳалҳо,
арзёбии сатҳи омодагии муассисаю ташкилотҳо ва таҳияи нақшаи
роҳандозии даврагии низоми нав дар маҳалҳо, аз 26 октябр то 3 ноябр
семинарҳои минтақавӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хоруғ, Ҳуҷанд, Қурғонтеппа
ва Кӯлоб баргузор гардиданд, ки зимни он 500 нафар истифодабарандагон,
ки аз рӯи дархостҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
бахши хусусӣ даъват гардидаанд, бо модулҳои низоми нав шиносоӣ
шуданд.
Инчунин, зимни баргузории семинарҳо ба иштирокчиён
саволномаи таҳиягардидаи Агентӣ пешкаш шуда, бо натиҷагирӣ аз он сатҳи
омодагӣ ва мушкилоти мавҷуда арзёбӣ гардида, дар таҳияи нақшаи
чорабиниҳо истифода гардидааст.
Бо бунёди низоми нави хариди электронӣ заминаи воқеӣ барои
гузариш ба амалия ва стандартҳои маъмулии ҷаҳонӣ гузошта шуда, илова ба
амалияи ҷорӣ унсурҳои нав, ба монанди вобастакунонии харидҳо аз
банақшагирии эҳтиёҷот, шаффофият ва назорати харидҳо “аз як манбаъ”,
механизми мониторинги харидҳо бо тартиби соддакардашуда, идоракунии
электронии қарордодҳо ва мониторинги электронӣ пешбинӣ шуда, дар
маҷмуъ фаъолияти харидорӣ дар реҷаи онлайн амалӣ гардида, стандартҳои
ҳисоботии Бонки Ҷаҳонӣ ва Стандартҳои Иттилоотии Қарордодҳои Кушода
(Open Contracting Data Standard) ҷорӣ мегардад. Дар маҷмуъ, низоми
такмилдодашуда ба коҳиш ёфтани шиддат ва хавфҳои коррупсионӣ, ки яке
аз самтҳои асосии сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф
шудааст, мусоидат хоҳад намуд.

Дар доираи ҷузъи 2-уюми “Лоиҳаи мукаммалгардонии идоракунии
молияи давлатӣ”, лоиҳаи ниҳоии Қонуни нав “Дар бораи хариди давлатӣ”
бо назардошти уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созишномаи
Созмони Умумиҷаҳонии Савдо оид ба хариди давлатӣ ва Протокол миёни
давлатҳои иштирокдори Шартнома оид ба минтақаи савдои озод аз 18
октябри соли 2011 дар бораи қоидаҳо ва расмиёти танзими хариди давлатӣ
таҳия гардида, тибқи супориши муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии
Тоҷикистон Давлаталӣ Саид аз 15 декабри соли 2017 №271651 (22-8) ба
баррасии вазорату идораҳо пешниҳод карда шудааст. Ҳамзамон, мушовири
байналмилалӣ ҷиҳати таҳияи санадҳои зерқонунӣ интихоб гардида, зимни
ташрифи нахустини мушовир аз 28 ноябр то 5 декабр уҳдадориҳои
мушовир, ҳаҷм ва номгӯйи санадҳо, марҳалаҳои иҷрои вазифаҳо барои соли
2018 мушаххас гардонида шудаанд.
Ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешқадам дар ҷабҳаҳои
санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии соҳаи хариди давлатӣ, харидҳои электронӣ ва
тақвият бахшидани иқтидори Агентӣ дар соҳаи хариди давлатӣ аз тарафи
кормандони Агентӣ ва Лоиҳа аз 21 то 26 августи соли 2017 ба шаҳри
Анкараи Ҷумҳурии Туркия ва шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон сафари
хизматӣ анҷом дода шуда, дар робита бо омӯзиши таҷрибаи ҷумҳуриҳои
Туркия ва Қазоқистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодот
манзур гардид.
Бо назардошти тавсияҳои намояндагони Бонки Умумиҷаҳонӣ, нақшаи
амалигардонии ҷузъи дуюми Лоиҳа тасҳеҳ гардида, таҳияи бизнес-модели
рушди Агентӣ, таъсис додани хадамоти дастгирии истифодабарандагон ё
кол-сентр ва таҳияи платформаи омӯзиши электронӣ (e-Learning Platform)
ҷиҳати омӯзиши харидҳои электронӣ ва қонунгузории нав пешбинӣ карда
шудааст. Дар моҳи декабри соли 2017 қисми супоришоти техникӣ таҳия ва
бо Бонки Умумиҷаҳонӣ мувофиқа карда шудаанд.
Бо мақсади омода намудани мутахассисони нави соҳавӣ, такмили
ихтисос ва бозомӯзии мутахассисони амалкунандаи соҳа дар асоси
дархостҳои ташкилотҳои харидор курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисоси
кормандони соҳавӣ аз рӯи барномаи “Идоракунии хариди давлатӣ” барои 20
нафар шунавандагон дар моҳҳои феврал-марти соли 2017 баргузор гардида,
12 нафар хатмкунандагони курсҳои мазкур аз рӯи натиҷаҳои супоридани
тести электронӣ ва гузаштан аз мусоҳибаи тахассусӣ дорои сертификати
мутахассиси харид гаштаанд.
IV. ИҶРОИ ДАСТУРУ СУПОРИШҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ,
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дастуру супоришҳо ва санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорат ва иҷро қарор дода шуда, бо

фармоиши Директори Агентӣ аз 11 январи соли 2017 №5 Нақшаи
чорабиниҳо оид ба амалӣ намудани вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22
декабри соли 2016 зикр шудаанд, тасдиқ гардида, иҷрои нақша таъмин
карда шудааст.
Бо фармоиши Директори Агентӣ аз 10 майи соли 2017 гурӯҳ оид ба
баҳодиҳии хавфҳои коррупсия таъсис дода шуда, баҳодиҳии пешакии
хавфҳои коррупсионӣ, ки аз номукаммалии қонунгузорӣ ва амалияи ҷорӣ
бармеояд, гузаронида шудааст. Инчунин, бо фармоиши Директори Агентӣ
аз 30 январи соли 2017 №20 Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру
супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар маҷлиси тантанавӣ
бахшида ба 10-солагии таъсисёбии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия зикр шудаанд, тасдиқ гардида, мавриди иҷро қарор
дода шудааст.
Бо назардошти вазъи имрӯзаи таъминоти аҳолӣ бо дорувории
пастсифат, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 таъқид шудааст, ба
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва тавассути он ба
муассисаю ташкилотҳои зертобеъ мактуби дастурӣ аз 24 апрели соли 2017
таҳти №257 оид ба пешниҳоди далелҳои иҷро нагардидани уҳдадориҳои
қарордодӣ аз ҷониби молрасонон, аз ҷумла таҳвили маҳсулоти пастсифат,
бо мақсади дохил намудани чунин молрасонон ба Феҳристи молрасонҳои
(пудратчиёни) беэътимод (бевиҷдон) ирсол карда шудааст.
Бо мақсади фаъолгардонии сомонаи молистеҳсолкунандагони ватанӣ
http://madein.zakupki.gov.tj, имкониятҳои сомона тавассути видеоролик дар
шабакаи якуми телевизионии Тоҷикистон муаррифӣ гардида, давоми соли
равон корҳо оид ба дастрасӣ ва ҷойгиркунии маълумоти мушаххастар оид
ба 1819 корхонаю ширкатҳо, ки қаблан ба руйхати корхонаҳо дар сомона
ворид шуда буданд, идома ёфтанд.

V. Стратегияи муқовимат ба коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2013-2020
Моҳи августи соли 2017 дар ҳамкорӣ бо Агентии назорати давлатии
молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи
даври чоруми мониторинги наќшаи амалиёти Истамбулии Шабакаи
мубориза бо коррупсия барои кишварњои Аврупои Шарќї ва Осиёи
Марказии Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР) аз ҷониби Агентӣ
ҷавобҳои ниҳоӣ ба Саволномаи созмони мазкур оид ба вазъи ҳолат ҷиҳати
пешгирї ва мубориза бо коррупсия дар соҳаи хариди давлатӣ таҳия гашта,
ба коршиносони байналмилалӣ пешниҳод гаштанд.

Ҷиҳати муайян намудани сатҳи арзёбии намояндагони бахши хусусии
минтақаҳои кишвар оид ба ҳолатҳои зоҳир гардидани омилҳои коррупсионӣ
дар расмиёти хариди давлатӣ коркарди маълумотҳо аз рӯи пурсишномаи
соҳавӣ ба итмом расонида шуд. Натиҷаҳои коркарди маълумотҳо зимни
фаъолияти ҷории мақомот ба инобат гирифта шудаанд.
VI. ЧОРАБИНИҲОИ ТАҲЛИЛИЮ НАЗОРАТӢ
Бо вуҷуди беҳбудӣ бахшидан, дар фаъолияти харидории муассисаю
ташкилотҳо ҳоло ҳам мушкилоту камбудиҳое вуҷуд доранд, ки барои рафъи
онҳо андешидани тадбирҳои иловагӣ зарур мебошад. Аз ҷумла, раванди
таҳия ва пешниҳоди нақшаҳои солонаи харид аз ҷониби ташкилотҳои
харидор ба Агентӣ то ҳол ба идоракунии харидҳо дар доираи соли молиявӣ,
аз ҷумла барои тақвияти назорати риояи қонунгузорӣ таъсири манфӣ
расонида, инчунин вазъи таҳия ва пешниҳоди тавсифотҳои техникӣ,
ҷараёни бозоромӯзии қабл аз озмунҳо беҳбудиро талаб менамояд. Бо
мақсади бартараф намудани норасоиҳои болозикр, дар Портали нави хариди
электронӣ, ки дар доираи гранти Фонди Рушди Институтсионалӣ TF016491TJ “Ҷорӣ ва таҳким намудани потенсиали хариди электронӣ” бунёд
гардидааст, модули электронии “Банақшагирии харид” бо такия ба
Класификатори Умумии Харид (CPV) бо забонҳои давлатӣ, русӣ ва
англисӣ, ки мувофиқанамоии тавсифоти техникӣ ва арзиши тахминии
харидро бо мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба хариди давлатӣ пешбинӣ
менамояд, мавриди истифода қарор дода мешавад.
Монеаҳои сунъӣ, ки аз ҷониби баъзе ташкилотҳои харидор дар
раванди баимзорасии қарордод ва иҷрои он бо ҳар баҳона эҷод мегарданд,
бо роҳандозии модули электронии идоракунии қарордодҳо рафъ хоҳанд
гардид. Ҷорӣ намудани модули “ҳисоботи электронӣ”, ки дар низоми нави
харидҳои электронӣ пешбинӣ шудааст, таҳлил ва омӯзиши ҳолати риояи
расмиёти хариди давлатӣ, раванди бозоромӯзии арзиши предмети
харидшударо имкон гардонида, монеаҳои дар самти татбиқи ваколатҳои
назоратии Агентӣ мавҷударо низ бартараф мегардонад.
Дар давраи ҳисоботӣ, фаъолияти харидории Кумитаи оид ба
корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳакимияти давлатии шаҳри
Роғун, Корхонаи воҳиди давлатии “Алюминнийи Тоҷик”, Муассисаи
давлатии “Шабакаҳои барқ”-и Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи “НБО
Роғун”, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати сохтмони
асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон мавриди
таҳлилу омӯзиш қарор дода шудаанд.
Дар натиҷа, нисбати масъулин оид ба харидҳои давлатии се
ташкилоти харидор чораҳои маъмурӣ татбиқ шуда, сертификати
мутахассиси хариди мақомоти иҷроияи ҳакимияти давлатии шаҳри Роғун

бекор карда шуд. Инчунин, хулосаи дахлдор вобаста ба натиҷаҳои
санҷиши Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои
миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои андешидани
татбирҳои дахлдор ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равон карда шуд.
Дар робита ба иҷрои банди 10 Протоколи ҷаласаи бисту дуюми
Шӯрои нозирони Ширкати саҳҳомии кушодаи холдингии “Барқи Тоҷик”
№2к/20-27 аз 5 апрели соли 2017, кормандони Агентӣ вобаста ба мавзӯи
харидҳои давлатӣ пайваста дар озмунҳои хариди давлатии ШСХК “Барқи
Тоҷик” ба ҳайси нозир бо мақсади назорати риояи қонунгузории соҳаи
хариди давлатӣ ширкат варзида истодаанд.
Дар асоси дархости Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
9 августи соли 2017, № 8/27-963 сод. раванди баргузории озмунҳои хариди
давлатии хизматрасониҳоро барои таъмини эҳтиёҷоти давлатии Саридораи
бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва омӯзиш
қарор дода хулосаҳои дахлдор вобаста ба қонуншиканиҳои ошкоргардида
ирсол намуд.
Дар маҷмуъ, таҳлилу санҷишҳои гузаронидашуда камбудию
норасоиҳоро, ки аз сатҳи пасти тахассусии шахсони барои харид масъул
бармеояд, ошкор намуда назорати фаъолияти харидории ташкилотҳои
“соҳибихтисос”, аз ҷумла дар марҳилаи иҷрои қарордодҳо бояд пурзӯр
карда шавад. Бояд тазаккур дод, ки имкониятҳои назорат ва мониторинг дар
Портали нави хариди электронӣ, ки аз соли 2018 марҳала ба марҳала
роҳандозӣ хоҳад гардид, фароҳам оварда шуда, бо ташаккули низоми ягонаи
харидҳо ва тақсимоти муносиби нақшу вазифаҳои ташкилоти харидор ва
мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба хариди давлатӣ заминаи мусоид барои
пешгирии коррупсия ва қонунвайронкуниҳо мегузорад.
Дар ин ҷода, гузариши пурра ба Портали нави хариди электронӣ дар
таъмини самаранокии ҳамаи ҷабҳаҳои фаъолияти харидорӣ нақши калидиро
дошта, омӯзиши истифодабарандагон, ки теъдоди ниҳоят зиёдеро ташкил
медиҳад, шарти асосии ноил гаштан ба ҳадафҳои хариди давлатӣ ба ҳисоб
меравад.
Бо назардошти корҳои фаҳмондадиҳии амалигардида оид ба талаботи
риоя намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатии
мол, кор ва хизматрасонӣ”, ҶСК “Тоҷикэйр” аз ҷониби Агентӣ ба Феҳристи
ташкилотҳои соҳибихтисос бо ҳамзамон пешниҳоди шаҳодатномаи
№ҶТ/00/0035 ворид шуда, минбаъд Ҷамъият харидҳои худро дар асоси
талаботи қонунгузории хариди давлатӣ ба роҳ мемонад. Инчунин, дар соли
2017 ба Феҳристи ташкилотҳои харидори соҳибихтисос ҶСК
“Агроинвестбонк” ва МД “Раёсати сохтмони асосӣ”-и ш. Душанбе ворид
шуда, айни ҳол миқдори ташкилотҳои харидори соҳибихтисос 38 ададро
ташаккул медиҳад.
VII. ВАЗИФАҲО БАРОИ СОЛИ 2018

Бо назардошти сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва бартариятҳои низоми хариди электронӣ, ки аз нишондиҳандаҳои
фаъолият, ҷорӣ намудани назорати қавӣ ва мувофиқан коҳиш ёфтани
шиддати коррупсия, таъмин шудани шаффофият, фароҳам овардани
шароити мусоид барои рақобати озод, кам гардидани хароҷоти
маъмурикунонӣ ва иштирок дар озмунҳо, сарфаи вақт ва таъмини
ҳисоботдиҳӣ назди ҷомеаи шаҳрвандӣ бармеоянд, дар назди мақомот ва
ташкилотҳои харидор барои соли 2018 вазифаҳои зерин гузошта мешавад:
-андешидани тадбирҳо ҷиҳати марҳала ба марҳала роҳандозӣ
намудани Портали нави ягонаи хариди давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
заминаи ташкилотҳои харидори пилотӣ ва бо назардошти ташаккули
низоми омӯзонидани истифодабарандагон ва таъсиси хадамоти
хизматрасонии техникӣ;
-идомаи
маҷмуи
чорабиниҳо
оид
ба
дастгирии
молистеҳсолкунандагони ватанӣ;
-саривақт ва тибқи нақшаи тасдиқшуда татбиқ намудани ҷузъи 2уюми “Лоиҳаи мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ”, аз ҷумла
ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани лоиҳаи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатӣ” дар таҳрири нав
ва баробари ҷараёни мазкур таҳия намудани санадҳои зерқонунӣ;
-тақвияти корҳои назоратӣ-таҳлилӣ дар ташкилотҳои харидор ва аз
натиҷагирии онҳо пешниҳод намудани таклифҳо ба Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии қонунвайронкуниҳо ва самаранок истифода
намудани маблағҳои давлатӣ;
-амалӣ намудани нақшаи чорабиниҳои дохилидоравии марбут ба
Стратегияи муқовимат бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2013-2020;
-дар асоси дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
андешидани чораҳо баҳри фароҳам овардани заминаю ташкилию ҳуқуқӣ
барои иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи хариди
давлатӣ.
Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд ҳам баҳри рушди соҳа дар заминаи сиёсати
пешгирифтаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус дар ҷодаи
дастгирии
молистеҳсолкунандагони
ватанӣ,
таъмини
истифодаи
сарфакоронаи маблағҳо, такмили қонунгузорӣ ва рушди ҳамаҷонибаи
низоми хариди электронӣ тадбирҳои саривақтиро меандешад.

