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1. Шарикии давлат ва бахши хусусї (ШДБХ) – Ин чи гуна
шарикї мебошад?
1.1. Шарикии давлат ва бахши хусусї чист (ШДБХ)?
Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва
бахши хусусї», ки моҳи декабри соли 2012 ќабул шудааст, ШДБХ–ро
ҳамчун «ҳамкории шарикони давлатї ва хусусї дар татбиќи лоиҳаҳои
соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии иљтимої дар муҳлати
муќаррарнамудаи созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусї» муайян
кардааст. Ба таври дигар гўем, ШДБХ ин:
 ќарордод (одатан миёнамуҳлат ё дарозмуҳлат) байни шарики
давлатї (ташкилоти фармоишгар) ва шарики хусусї (соҳибкори
инфиродї ва ё шахси ҳуќуќии бахши хусусї), ки ба воситаи озмун баста
шудааст,
 ки мувофиќи он шарики хусусї ягон уҳдадории давлатиро
(монандї: таъмини инфрасохтор ва хизматрасонї ба аҳолї ва ё ҳар дуро)
иљро менамояд,
 ва ба ў иљозати дарёфти роҳи беҳтарини таъмини инфрасохтор ва
хизматрасонї дода мешавад (натиљаи ниҳої),
 аммо ў (шарики хусусї) хавфро низ бар зиммаи худ мегирад ва дар
сурати хуб иљро накардани корҳо ба подоши (фоидаи) ў таъсири манфї
мерасад (таќсими хавфҳо).
Баъзан, ШДБХ – ро бо хусусигардонї, масъулияти бахши хусусї дар
назди љамъият (тибќи он бахши хусусї барои ягон лоиҳа маблағ људо
менамояд ва ё ягон имконияти дигаре фароҳам меоварад) ё форумҳои
муҳокима байни давлат ва бахши хусусї омезиш медиҳанд. Барои роҳ
надодан ба чунин нофаҳмиҳо, муќаррароти дар боло зикршуда нишон
медиҳад, ки ШДБХ дар айни ҳол дар Тољикистон чи тарз фаҳмида
мешавад.
1.2. Оё ШДБХ, хусусигардонї ва ғайридавлатикунонї як чиз аст?
Не. Дар Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат
ва бахши хусусї» ба таври возеҳ муќаррар шудааст, ки ШДБХ ба
хусусигардонї ва ғайридавлатикунонии моликияти давлатї ва
корхонаҳои давлатї ягон муносибат надорад. Хусусигардонї ва
ғайридавлатикунонї раванди раҳої ёфтан (одатан бо роҳи «фурўши
бевосита») аз дороиҳо ва корҳои давлатие мебошад, ки вазифаи асосии
давлат шуморида намешаванд. Чун дорої хусусї гардонида шуд ва кор
ғайридавлатї карда шуд, давлат бо харидор (бахши хусусї) муносибати
расмии минбаъда надорад ва ё муносибати расмии минбаъдаи маҳдуд
дорад.

1.3. Ҳукумати Тољикистон ҳамеша ширкатҳои хусусиро барои
лоиҳаҳои сохтмонї ва барои таъмини таљҳизот ва дигар маводи харољотї
барои давлат љалб мекард. Магар ин ШДБХ нест?
Не. Асосан инҳо шартномаҳои кўтоҳмуҳлат мебошанд, ки мувофиќи
онҳо бештари хавфҳо бар зиммаи шарики давлатї гузошта мешаванд.
Чунин фаъолият ба Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонї» рост меояд.
Барои фаҳмо
намешаванд:

шудан,

фаъолиятҳои

зерин ШДБХ

шуморида

 шартномаҳои «лоиҳакашї, харид ва сохтмон», ки мувофиќи онҳо
идоранамої ё истифодабарию нигоҳдории воситаҳо (дороиҳо) пас аз се
соли аз лаҳзаи баохиррасии сохтмон дар дасти бахши хусусї боќї
намемонад;
 шартномаҳои расонидани мол ё хизмате, ки муҳлаташ аз се сол
кам аст;
 шартномаҳои иљора бе ягон кафолати иљро ва дигар нишонаҳои
муҳими ШДБХ.
1.4. Оё он лоиҳаҳои нерўгоҳҳои барќии обї, ки дар Љумҳурии
Тољикистон дар солҳои охир амалї шуда истодааст, лоиҳаҳои ШДБХ
мебошанд?
Ҳа. Гарчанде ки дар бозори маҳаллї он лоиҳаҳо расман ҳамчун
ШДБХ муаррифї нашуда бошанд ҳам, аммо шартномаҳои нерўгоҳҳои
барќии обии «Помир энерљї» ва «Сангтуда–2», ки ба наздикї баста шуда
буданд, ба муќаррароти болої љавобгў мебошанд ва метавонанд, ки
ҳамчун таљрибаи сазовор дар соҳаи ШДБХ маҳсуб ёбанд. Бинобар ин
дар бахши энергетика ШДБХ аллакай ба роҳ монда шудааст ва
ширкатҳои хусусї дар асосї созишномаҳои истеҳсолкунандаи мустаќили
нерўи барќ, нерўи барќро таъмин менамоянд ва ба фурўш мебароранд.
Ин лоиҳаҳо намунаи сазовори ШДБХ мебошанд. Бо вуљуди ин, дар
диди нави ШДБХ барои тарҳрезии беҳтари лоиҳа ва љорї кардани озмун
(тендер) љиҳати беҳтар амалї намудани корҳо (бо «таносуби нарх ва
сифат» андоза мешавад) аҳамияти бештар дода мешавад.
1.5. Ба наздикї лоиҳаи нигоҳдории роҳ, ба воситаи тендер дар асоси
ќарордоди нигоҳдорї ба бахши хусусї дода шуда буд. Оё чунин лоиҳаҳо низ
ШДБХ ҳастанд?
Ҳа. Ин ќарордодҳо барои нигаҳдории роҳҳо, ки аз љониби Бонки
Осиёгии Рушд дастгирї ёфта буд, мисоли хубе барои ШДБХ шуда
метавонад, ки ҳамчун шакли «пардохт барои омодаи истифодабарї»
шинохта шудааст. Барои он объекҳои инфрасохтор ва хизматрасонї, ки
гирифтани пардохт аз истифодабарандагон имконият надорад ва ё
номатлуб аст давлат метавонад худ чунин хизматрасониҳоро харидорї
намояд (дар мисоли мазкур омодаи истифодабарии роҳҳое, ки ба таври
даркорї нигоҳ дошта мешаванд). Ҳамин тавр, ин намуди шартнома

доираи паҳншавии соҳаи ШДБХ ба дигар соҳаҳо, ба монандї
хизматрасонии иљтимої, биноҳои давлатї ва ғ. васеъ менамояд.
1.6. ШДБХ чи тавр маблағгузорї карда мешавад? Маблағ аз куљо
меояд?
Ин саволи муҳим мебошад, зеро гоҳо мардум чунин фикр мекунанд,
ки ШДБХ «ройгон» ё «маблағи бефоиз» мебошад, яъне ширкати хусусї
бе пардохт аз љониби давлат, андозсупорандагон ва истифодабарандагон
барои расонидани хизматрасонї сармоягузорї хоҳад кард. Ин фикр
нодуруст аст. Дар ШДБХ шарики хусусї метавонад, ки ҳама ва ё як
ќисми маблағи заруриро (барои сохтмон, истифодабарї ва нигоҳдорї)
таъмин намояд, аммо ў интизори бозгардонидани сармояи худ бо
фоидаи сазовор мебошад.
Бинобар ин лоиҳа бояд фоидаи басандаеро ҳосил кунад, ки тамоми
харољотро пўшонад ва баргардонидани маблағҳои бахши хусусиро
таъмин намояд. Даромад метавонад, ки аз ҳисоби ситонидани пардохт аз
истифодабарандагон (ва дасткашии давлат аз ин даромад), аз ҳисоби
пардохт шудани хизматрасонї аз љониби давлат ба љои
истифодабарандагон, аз ҳисоби истифодабарии тиљоратии дороиҳои
дахлдор (ки бо дигар тарз истифода бурда мешуданд) ва ё омезиши
(комбинатсияи) ин вариантҳо иборат бошад.
Ба ҳар ҳол барои
имконпазирии татбиќи лоиҳа бояд ягон кас пардохт намояд. Бо вуљуди
ин лоиҳаи хубтарҳрезишудаи ШДБХ, одатан метавонад, ки таносуби
нарх ва сифати беҳтареро бар ивази пардохти истифодабарандагон ва
давлат пешкаш намояд ва тарҳрезии оќилонаи истифодабарии тиљоратї
метавонад, ки натиљаи ёрии моддии чандинтарафаро ба вуљуд оварад.

2. «Шарикон» дар лоиҳаҳои ШДБХ киҳо мебошанд?
2.1. Шарикон дар ШДБХ киҳо мебошанд?
Асоси ШДБХ ин созишномае мебошад, ки байни ташкилоти
фармоишгари давлатї ва шарики хусусї баста шудааст. Одатан, ба
сифати ташкилоти фармоишгар маќоми давлатие (маќомоти марказї ё
маҳаллии ҳокимияти иљроияи давлатї), ки ба инфрасохтор ё
хизматрасонї љавобгар мебошад ва ё ин ки ваколати имзо намудани
чунин шартномаро дорад, баромад менамояд.
Шарики хусусї мувофиќи Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар
бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» ҳамчун «соҳибкори инфиродї
ва ё шахси ҳуќуќии бахши хусусї, ки лоиҳаи инфрасохтор ё лоиҳаи
хизматрасониро дар соҳаи иљтимої мутобиќи созишномаи шарикии
давлат ва бахши хусусї амалї менамояд» муайян шудааст.
Вобаста ба хусусиятҳои лоиҳа, шарики хусусї метавонад, ки
ширкатҳои алоҳидаро барои корҳои сохтмонї, истифодабарї ва
хизматрасонии техникї ва дар баъзе ҳолатҳо барои људо намудани

манбаъҳо (мисол, об барои иншооти обтозакунї ё ангишт барои маркази
барќу гармидиҳї) љалб намояд.
Вобаста ба намуди лоиҳа, бо истифодабарандагони хизматрасонї
низ созишномаҳои расмї баста мешаванд (мисол: созишнома оид ба
расонидани нерўи барќ байни идорае, ки харандаи нерўи барќ аст ва
нерўгоҳи барќї). Бештар дар чунин фаъолиятҳо ширкатҳои суғуртавї,
барои расонидани суғурта ва институтҳои молиявї (мисол: бонкҳо)
иштирок менамоянд. Барои ташкили ин, ширкати роҳбарикунанда
аксари ваќт ширкати маќсадноки махсусро (консетсионер), ки маќсади
ягонааш ин татбиќи лоиҳаи ШДБХ мебошад, таъсис медиҳад. Сипас
ширкати маќсаднок бо ҳамаи дигар шарикони хусусии љалбшуда,
созишнома мебандад. Дар баъзе ҳолатҳо маќоми танзимкунанда низ
метавонад, ки љалб карда шавад.
Ба ғайр аз ин гурўҳ, ба сифати «шарикон» ташкилотҳои
истифодабарандагон,
маќомоти
назораткунанда,
ташкилотҳои
ғайридавлатї, гурўҳҳои љамъиятї ва дигар маќомоти монанди инҳо низ
баромад карда метавонанд, лекин ин шарикон одатан иштирокчиёни
асосии созишномаҳо ва ќарордодҳои ШДБХ намебошанд.
2.2. Кадом намуди ширкатҳо ба лоиҳаҳои ШДБХ
ҳавасманд
мебошанд?
Бештар, ширкатҳои сохтмонї якумин шуда ба эълонҳои давлатї оид
ба ШДБХ вокуниш нишон медиҳанд, зеро лоиҳаҳои маъмулии сохтмони
давлатї пеш аз љониби онҳо амалї карда мешуд. Лекин ширкатҳои
хизматрасон
низ
(мисол:
ширкатҳои
обтаъминкунанда,
истеҳсолкунандаи нерўи барќ, операторҳои транзитї ва ғ.) кўшиш
менамоянд, то ин ки ба чунин эълонҳо вокуниш нишон диҳанд. Бо рушди
бозори ШДБХ дар кишвар, саноати маҳаллї одатан дигаргун мешавад.
Дар бозор метавонанд, ки ширкатҳои махсуси таҳиякунандаи
лоиҳаҳо, ки дорои малакаю таљрибаи љалби шарикони зарурї, љиҳати
нишон додани вокуниш ба эълонҳо оид ба лоиҳаҳои ШДБХ мебошанд,
пайдо шаванд. Аксари ваќт, ширкатҳои сохтмонї ширкатҳои хурдро
барои идора намудани лоиҳаҳо љалб менамоянд, то ин ки ба лоиҳаҳои
калони ШДБХ дархост пешниҳод намоянд.
Ширкатҳои хориљї, ки таљрибаи калони корї дар лоиҳаҳои ШДБХ
доранд, аксари ваќт иштирокчиёни муҳим барои љорї кардани малакаҳо,
таљриба ва технология дар бозори маҳаллї мебошанд.
2.3. Оё дар ШДБХ шарики хусусї метавонад, ки хориљї бошад ва ё ин
ки он бояд ҳатман аз Тољикистон бошад?
Ширкатҳои хориљї метавонанд, ки пешниҳодҳои худро барои
лоиҳаҳои ШДБХ манзур намоянд ва шарикони ШДБХ гарданд. Лекин
бояд талаботи мављуда ба сармоягузории хориљї дар Тољикистон риоя
карда шавад.

2.4. Кадом намуди институтҳои молиявї ва сормоягузорон, одатан,
дар лоиҳаҳои ШДБХ манифатдор мебошанд?
Одатан, лоиҳаҳои ШДБХ, аз ҳисоби якљояшавии сармояи худї
(маблағҳои худии сармоягузор) ва сармояи ќарзгирифта (одатан,
маблағҳое, ки аз бонк ќарз гирифта шудааст) маблағгузорї карда
мешаванд. Бештари ваќт, сармояи худї аз љониби ширкате дода
мешавад, ки иштирокчии пешбари ШДБХ мебошад ва метавонад, ки
сармоягузорони шахсї ё сармоягузорони институтсионалиро (мисол:
фондҳои нафаќаро) дар бар гирад. Аслан, лоиҳаҳои ШДБХ
сармоягузорони институтсионалї меписанданд, зеро ба чунин лоиҳаҳо
маблағҳои калон барои сармоягузорї бо бозгашти дарозмуддат лозим
аст. Чунин лоиҳаҳо ба талаботи сармоягузории ин сармоягузорони
институтсионалї муносиб мебошад.
Бонкҳое, ки танҳо ё ин ки бештари ваќт дар якљоягї фаоълият
мекунанд, одатан ҳамон ваќте кредит медиҳанд, ки ба лоиҳаҳо
маблағҳои ќарзї даркор аст. Барои маблағгузории ШДБХ кредитҳои
бонкї одатан, бояд калонҳаљм ва муҳлати дарози бозгардонї дошта
бошанд. Ин масъала метавонад, ки дар марҳилаҳои аввали рушди
бозори ШДБХ проблема бошад.
Лоиҳаҳои калонҳаљми сармоягузорї одатан ба сармоя ва кредити
хориљї ниёз доранд, зеро сармоягузорони маҳаллї
ва бонкҳо
наметавонанд маблағгузории басандаро бо шартҳои талабшаванда
таъмин намоянд. Бонкҳои рушди бисёрљониба, ба монандї Бонки
Осиёгии Рушд ва Бонки Љаҳонї барои бевосита ва ё бавоситаи кафолат
маблағгузорї намудани лоиҳаҳои ШДБХ хело ҳам манфиатдор
мебошанд.

3. Барои чї ШДБХ истифода бурда мешавад?
3.1. Фоидаи ШДБХ дар чист?
Дар лоиҳаҳои хубтарҳрезишудаи ШДБХ:
- шарики хусусї имконият пайдо мекунад, ки роҳи беҳтарини
хизматрасониро муайян намояд;
- хавфҳо ба таври лозимї таќсим шудаанд;
- лоиҳа дар асоси озмун супорида мешавад;
- таносуби беҳтари нарх ва сифат дар муќоиса бо роҳҳои маъмулии
амалинамоии корҳо аз љониби давлат пешниҳод карда мешавад.
Баъзе бартариҳое, ки дар доираи лоиҳаи шарикї аз љониби шарики
хусусї пешкаш карда мешаванд, инҳо мебошанд:
 Сариваќт ва дар чорчўбаи буљети пешбинишуда амалї намудани
лоиҳаҳо;
 Умуман, идоранамоии самараноктари ҳамаи лоиҳаҳо;
 Дарёфти усулҳои нави расонидани хизматрасониҳо;

 Истифодабарии самараноктари технологияҳои дахлдор;
 Мувофиќат дар давраи амал (алоќамандии беҳтар ҳангоми
лоиҳакашї, сохтмон, истифодабарию хизматрасонии техникї дар
муддати тўлонї);
 Истифодаи беҳтари дороиҳои бевосита ва дуюмдараљаи лоиҳа;
 Маблағгузории хусусї;
 Тавоноии беҳтари татбиќи лоиҳа.
3.2. Лоиҳаҳои ШДБХ бениҳоят мушкил менамоянд. Барои чї ба
Тољикистон зарур аст, ки татбиќи онҳоро дида барояд (омўзад)?
Бо назардошти таљрибаи дигар кишварҳо, се сабаби асосї мављуд
аст, ки Тољикистон бояд татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ–ро дида барояд:
 лоиҳаҳои хубтарҳрезишудаи ШДБХ, ҳангоми расонидани
хизматҳо дар Тољикистон метавонанд, ки таносуби нарх ва сифати
беҳтарро таъмин намоянд (хизматрасониҳои беҳтар бо арзиши беҳтар);
 дар лоиҳаҳои ШБДХ маблағҳои хусусї истифода бурда мешаванд
ва Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ҳангоми норасоии маблағҳои буљетї
барои татбиќи лоиҳа метавонад, ки маблағҳои татбиќи лоиҳаро сарфа
намуда, харљи на ин ки якбора, балки дарозмуддати онро ба наќша
гирад;
 Тољикистон бо суръат ба пеш рафта истодааст ва ба инфрасохтору
хизматрасонї барои дастгирии иќтисодиёт ва мардум ниёз дорад.
3.3. Агар лоиҳа амалишаванда бошад пас барои чї ба давлат ва ё ягон
корхонаи давлатї иљозат дода нашавад, ки онро татбиќ намояд?
Бо љалби ширкати хусусї лоиҳа аксари ваќт метавонад, ки
самараноктар ва даромадноктар дар муќоиса бо давлат ва ё ширкати
давлатї татбиќ карда шавад. Барои он ки агар лоиҳаи ШДБХ хуб
тарҳрезї шуда бошад, ширкати хусусї усулҳои нави татбиќи онро
меёбад ва одатан нигоҳдорї ва истифодабарии самараноки беҳтарро
таъмин менамояд. Дар сурати кам будани сарчашмаҳои молиявии
давлатї љалби шарики хусусї инчунин метавонад, дастрасии
маблағгузориро таъмин намояд.
Барои арзёбї ва муайян кардани бартарии татбиќи лоиҳа бо
тавоноии давлат ё ба воситаи лоиҳаи ШДБХ методикаи махсус (сатҳи
харљи муќоисавї – Public Sector Comparator) истифода бурда мешавад.
3.4. Барои чї ба таври одї ќарзи «арзон»-и давлатї гирифта нашавад
ва давлат худ ба воситаи ин ќарз лоиҳаро татбиќ нанамояд?
Гарчанде ки давлат ќариб ки ҳамеша аз ширкатҳои хусусї дида,
метавонад бо фоизи бартаридошта (арзонтар) маблағ ќарз гирад, лекин
ќариб ки ҳамеша ширкатҳои хусусї объектҳои инфрасохторро беҳтар
лоиҳакашї менамоянд, истифода мебаранд ва хизматрасонии беҳтарро
нисбат ба давлат пешниҳод менамоянд. Дар лоиҳаҳои хубтарҳрезишудаи

ШДБХ фоидаи иловагие, ки ширкатҳои хусусї меоваранд одатан аз
харољоти арзони маблағгузории давлат зиёд мебошад.
3.5. Оё раќобат байни инфрасохтор ва хизматрасониҳои дар чорчўбаи
ШДБХ ва аз љониби маќомоти давлатї расонидашаванда мешавад?
Шояд. Дар баъзе ҳолатҳо чунин раќобат аз љониби дигар
хизматрасониҳо барои ба вуљуд овардани таносуби нарх ва сифат дар
ШДБХ бениҳоят муҳим аст. Мисол, мављудияти роҳҳои алтернативї, ба
ширкате, ки барои гузариш аз роҳ пардохт меситонад, имконият
намедиҳад, ки нархи аз ҳад баландро гузорад.
Бо вуљуди ин ќисми бештари лоиҳаҳои ШДБХ аз ширкатҳои хусусї
талаб менамояд, ки сармояи бисёреро, ки пас аз чандин солҳо
бармегардад, гузорад. Агар давлат бо ин ширкатҳо раќобат намояд ва ё
аз онҳо дида нархи арзонтарро пешниҳод намояд, дар он ҳол чунин кор
метавонад, ки ба сармояҳои гузошташудаи он ширкатҳо ва фаъолияти
соҳибкории онҳо зарар расонад.
3.6. Оё лоиҳаҳои ШДБХ метавонанд, ки ҳамаи масъалаҳои норасоии
маблағҳои буљетиро ҳал намоянд?
Лоиҳаҳои ШДБХ метавонанд, ки ба Ҳукумтаи Љумҳурии
Тољикистон љиҳати дарёфти хизматрасонии бештар аз ҳисоби буљаи худ
бо якчанд васила кўмак расонанд. Лоиҳаҳои хубтарҳрезишудаи ШДБХ
метавонанд, ки хизматрасонии беҳтарро пешниҳод намоянд, онҳо
метавонанд, ки аз ҳисоби истифодабарии беҳтари дороиҳо таносуби
нарх ва сифати хубро ба вуљуд оранд ва онҳо метавонанд, ки ба воситаи
таъмини маблағгузорї аз бахши хусусї имконияти таќсими буљети
давлатиро дар якчанд сол фароҳам оварад. Мисол, агар шарики давлатї
маблағи заруриро дар буљети худ барои маблағгузорї намудани ягон
лоиҳаи нав дар соли љорї надошта бошад, он гоҳ ў метавонад, ки бо
маќсади маблағгузорї ва амалинамоии лоиҳа бо ягон ширкат
созишномаи шарикии 15 сола бандад ва бо ин роҳ маблағи
сармоягузории худро ба муддати 15 сол таќсим намояд. Лекин ҳадди
муайяне ҳаст, ки давлат то кадом дараља метавонад ин корро иљро
намояд.
Лоиҳаҳои
ШДБХ
ҳамеша
даромади
дахлдорро
аз
истифодабарандагони хизматрасониҳо ё аз пардохтҳои давлатї барои
фоидаовар буданашон таќозо менамоянд. Як ҳадди муайяне ҳаст, ки
истифодабарадагони хизматрасонї чи ќадар маблағ пардохт карда
метавонанд ва Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон чи ќадар маблағ аз
ҳисоби андозҳо ба даст оварда метавонад. ШДБХ метавонад ба
норасоии буљет кўмак кунад, вале он наметавонад, ки ҳамаи
проблемаҳоро ҳал намояд.

4. ШДБХ дар кадом самт татбиќ карда мешавад?
4.1. Дар кадом соҳаҳо ШДБХ истифода бурда мешавад?
ШДБХ одатан дар мадди аввал дар он соҳаҳое, амалї карда
мешавад, ки дар онҳо имконияти љамъоварии маблағ аз
истифодабарандагон мављуд аст, ба монанди роҳҳои пулакї. Аммо
истифодаи механизми пардохтҳо барои омодагии истифодабарии объект
(тибќи он давлат хизматрасониҳоро «мехарад») имконият медиҳад, ки
ШДБХ дар дигар соҳаҳо низ истифода бурда шавад. Аз љумла дар
соҳаҳои зерин:
- роҳҳои мошингард, роҳҳои оҳан, аэропортҳо, энергетика ва алоќа;
- тандурустї, маориф, манзил, манзили давлатї, муассисаҳои
ислоҳотї ва судї;
- хизматрасониҳои шаҳрдорї, ба монандї обтаъминкунї, беҳдошт,
љамъоварии партовҳо, тоза кардани ќубурҳои обгузар, иншоотї
обтозакунї, бозорҳои шаҳрї, роҳҳои деҳаҳо ва истгоҳҳои автобусҳо
(автовокзалҳо);
- инфраструктураи саноатї ва хизматрасониҳои вобаста ба онҳо, ба
монандї марказҳои тадќиќот ва тарҳрезї, марказҳои умумии озмоишї
ва санљишї барои саноат ва паркҳои саноатї.
Бояд дар хотир дошт, ки лоиҳаҳои нафту газ, истихрољи канданиҳои
фоиданок ва телекоммуникатсия аслан фаъолияти бахши хусусї
мебошанд ва ҳамчун ШДБХ маҳсуб намеёбанд.
4.2. Оё мешавад, ки дар соҳаи иљтимої лоиҳаҳои ШДБХ татбиќ карда
шавад?
Ҳа. Дар соҳаҳои иљтимої, объектҳое (ба монандї биноҳои
мактабҳо, табобатхонаҳо), ки аз љониби бахши хусусї лоиҳакашї ва
идора мешаванд, маъмул шуда истодааст, дар ҳолате ки шарики давлатї
диќќати худро бевосита ба расонидани хизматрасониҳо (ба монандї
таълим, табобат) љалб менамояд. Дар баъзе ҳолатҳо худи хизматрасонии
иљтимої метавонад, ки аз љониби шарикони хусусї дар баробари
идоранамоии объектҳо расонида шаванд.
4.3. Кадом меъёрҳоро метавон барои муайян намудани мутобиќати
лоиҳа ба талаботи ШДБШ истифода бурд?
Аз рўи назария, ҳамаи лоиҳаҳо метавонанд, ки ҳамчун лоиҳаи
ШДБХ тарҳрезї шаванд. Гап дар он аст, ки оё ягон зарурати амалї
намудани он лоиҳа ҳамчун лоиҳаи ШДБХ ҳаст ё не? Дар ин ҳолат зарур
аст, ки фоидаҳои имконпазире, ки аз татбиќи лоиҳаи ШДБХ ба даст
меояд бо харољоти иловагї (мисол: тарҳрезии татбиќи лоиҳа), ки
ҳангоми тарҳрезии лоиҳа ҳамчун ШДБХ дархост карда мешавад,
муќоиса карда шаванд
Меъёрҳои зерин барои ќабули ќарор кўмак мерасонанд:

 Ҳаљми лоиҳа. Умуман, лоиҳаҳои калонҳаљм барои ба вуљуд
овардани таносуби нарх ва сифати ШДБХ имконияти бештаре доранд
(ва харољоти зиёди трансаксиониро мепўшонанд);
 Муҳлати лоиҳа. Лоиҳаҳое, ки дарозмуҳлатанд барои ШДБХ
бештар муносиб мебошанд. Бо вуљуди ин бештари лоиҳаҳои хурд
метавонанд, ки кўтоҳмуҳлат бошанд;
 Лоиҳаҳои омехта. Лоиҳаҳои омехта барои љорї намудани
навоварї аз љониби бахши хусусї имкониятҳои бештаре доранд.
 Алтернатива ба давлат. Агар давлат инфрасохтор ва
хизматрасониро дар алоҳидагї таъмин карда натавонад (бо назардошти
иќтидори суст, сабабҳои техникї, молиявї ё дигар сабабҳо), пас ШДБХ
ягона варианти таъмини онҳо шуда метавонад.
 Мављудияти ҳавасмандї дар бозор. Оё ширкатҳои хусусї
ҳавасманд мешаванд? Оё ширкатҳои хусусї малакаи амалї намудани
чунин лоиҳаро бо ва ё бе иштироки ширкатҳои хориљие, ки таљрибаи
зиёдеро метавонанд ворид намоянд, доранд?
 Таљриба. Оё ҳамин гуна лоиҳаҳои инфрасохтор ва хизматрасонї ва
ё монанди онҳо пештар дар асоси ШДБХ дар Љумҳурии Тољикистон
амалї шуда буданд?
 Имконияти љалби шарики хусусї дар ҳамаи давраи лоиҳа.
Лоиҳаҳое, ки ба шарики хусусї имконият медиҳанд, то ин ки ба
масъалаҳои тарҳрезї, таъмин, истифодабарї ва нигоҳдории объекти
инфрасохтор машғул шаванд, ба ШДБХ бештар муносиб мебошанд.
 Имконияти истифодабарии тиљоратї. Лоиҳаҳое, ки имконияти
фароҳам овардани дигар сарчашмаҳои даромадро доранд, имконияти
бештаре доранд, ки ҳамчун ШДБХ татбиќ карда шаванд.
4.4. Оё як лоиҳаи ШДБХ метавонад, ки ҳам соҳаи инфрасохтор ва ҳам
соҳаи хизматрасонї дар бар гирад?
Лоиҳаи ШДБХ метавонад, ки ҳам соҳаи инфрасохтор (объект) ва
ҳам соҳаи хизматрасониро дар якљоягї ва ё дар алоҳидагї дар бар гирад.
Якљоя кардани инфрасохтор ва хизматрасонї метавонад, ки ба беҳтар
шудани инфрасохтор ва муносибтар шудани он барои хизматрасониҳои
дар он расонидашаванда оварда расонад.
Агар инфрасохтор ва хизматрасонї аз ҳам људо бошанд диќќати
асосї бояд ба доираи таъсири мутаќобили онҳо дода шавад. Оё ин
инфрасохтор барои хизматрасонї муносиб аст ва чи таъсире
хизматрасонї ба инфрасохтор расонида метавонад?
Ба ғайр аз ин имконият ҳаст, ки барои таъмини ифрасохтор ШДБХ–
и алоҳида ва барои таъмини хизматрасонї ШДБХ–и дигарро пешбинї
намуд. Мисол, шохаи роҳи оҳан метавонад, ки ба воситаи ШДБХ дар
асоси пардохтҳои давлатї барои омодаи истифодабарї сохта шуда,
нигоҳ дошта шавад.

Хизматрасонї ба воситаи роҳи оҳан ян намуди ШДБХ–и дигар низ
шуда метавонад, ки мувофиќи он оператори хусусї аз ҳисоби пардохти
мусофирон фоида ба даст орад. Дар инљо боз ҳам диќќати асосї бояд ба
доираи таъсири мутаќобилаи байни ду лоиҳаи ШДБХ дода шавад.
4.5. Оё як ќисми хизматрасонї ва ё инфрасохтор метавонад, ки ба
ШДБХ дода шавад?
Албатта. Агар ягон манфиате дар додани як ќисми хизматрасонї ва
ё инфрасохтор ба бахши хусусї бошад, пас ягон мамониате дар амалї
кардани ин кор дида намешавад. Бо вуљуди ин бояд ҳамеша дар назар
дошт, ки ширкатҳои хусусї одатан аз ҳисоби алоќамандї таносуби нарх
ва сифати беҳтарро ба вуљуд меоранд, ба мисли алоќамандї байни
истифодабарии инфрасохтор ва таъмини хизматрасонї, алоќамандї
байни лоиҳакашии объектҳои инфрасохтор ва нигоҳдории онҳо дар
муддати дароз. Људо намудани хизматрасонї метавонад, ки чунин
бартариҳоро кам намояд. Ба ғайр аз ин људо намудани хизматрасонї
метавонад, ки проблемаҳои таъсири мутаќобилаи байни он ќисми
хизматрасонї ва ё инфрасохторро, ки ҳамчун ШДБХ амал менамояд ва
ќисми дигареро, ки дар зери назорати давлат мемонад ба вуљуд оварад.
Дар баъзе соҳаҳо, «људонамої» барои таќсим намудани
хизматрасонии пурра ба ќисматҳои гуногун бо шаклҳои гуногуни
ШДБХ барои ҳар яки он ќисмтаҳо истифода бурда мешавад. Барои ин
соҳаи энергетика мисол шуда метавонад: масалан истеҳсоли
энектроэнергия метавонад, ки ба воситаи ШДБХ ба роҳ монда шавад
дар ҳоле, ки хатҳои интиќоли барќ ҳамчун дороии давлат ва зери
назорати он боќї мемонанд.
4.6. Оё лоиҳаҳои ШДБХ бояд ҳамеша лоиҳаи калон ва бузург бошад? Оё
лоиҳаҳои майда ШДБХ шуда метавонанд?
Лоиҳаҳои хурд низ метавонанд, ки ҳамчун ШДБХ амалї карда
шаванд, аммо чун ҳаљми онҳо хурд аст, ҳатмї нест, ки барои чунин
лоиҳаҳо тамоми тартиб ва механизме, ки барои тарҳрезии лоиҳаҳои
калон заруранд, пайгирї карда шаванд. Бинобар ин лоиҳаҳои хурд
метавонанд ки мувофиќи санадҳои меъёрии амалкунанда дар бораи
харид амалї карда шаванд. Аммо, бояд дар ёд дошт, ки ќонунгузории
љорї дар бораи харид, умуман, барои гузаронидани тендери лоиҳаҳои
ШДБХ муносиб нест, зеро он гузаронидани гуфтушунидро барои беҳтар
намудани пешниҳоди тендериро иљозат намедиҳад ва интихоби
пешниҳоди молиявии дорои нархи арзонтаринро ба љои таносуби нарх
ва сифати беҳтарин талаб менамояд.
4.7. Оё лоиҳаҳои ШДБХ танҳо барои объектҳои инфрасохтор ва
хизматрасониҳои фоидаовар татбиќ карда мешаванд?
Бегуфтугў, амалї намудани лоиҳаи ШДБХ барои ифрасохтор ва
хизматрасоние, ки аз љиҳати тиљоратї даромаднок ва фоиданок
мебошанд осонтар аст, зеро чунин лоиҳаҳо дастгирии зиёдеро аз берун

таќозо наменамоянд. Барои инфрасохтор ва хизматрасонї, ки даромади
камтар доранд, мисол хизматрасонии иљтимої ва ё расонидани
хизматрасонї дар минтаќаҳое, ки камбизоатон зиндагї менамоянд,
ШДБХ шояд ба дастгирии иловагии давлат љиҳати таъмин намудани
даромаднокї ниёз дорад. Ин кор метавонад, ки аз љониби давлат бо роҳи
хариди хизматрасонии шарики хусусї (пардохт барои омодаи
истифодабарї) ба воситаи ин ва ё он шакли ёрии моддї ё бо роҳи
дастгирии бевосита, мисол ба шарики хусусї истифодаи дороиҳои
даромади тиљоратї доштаро бар ивази расонидани хизматрасонї иљозат
додан, амалї карда шавад. Баъзе давлатҳо фондҳои махсуси рушд барои
пўшонидани норасої байни он чизе, ки истифодабарандагон пардохт
кард метавонанд ва он чизе, ки аз љиҳати тиљоратї даромаднок кардани
лоиҳа зарур аст, таъсис додаанд.

5. Наќши давлат дар лоиҳаҳои ШДБХ чи тавр тағйир
меёбад?
5.1. Оё љорї намудани ШДБХ маънои даст кашидани давлат аз
уҳдадориҳои худ дар расонидани хизматрасониҳои иљтимоиро дорад?
Не. Шарики давлатї барои расонидани хизматҳо уҳдадор хоҳад
монд. Ташкилоти фармоишгар бояд шарики хусусиро барои таъмини
ќаноатбахши хизматрасониҳо идора намояд. Агар хизматрасониҳо ба
таври даркорї расонида нашавад, дар он сурат шарики давлатї барои
дарёфти ҳалли масъала вазифадор мебошад. Ин яке аз он сабабҳое
мебошад, ки барои чи ташкилоти фармоишгар бояд тарҳрезии муносиби
лоиҳаҳо ва созишномаҳои ШДБХ–ро таъмин намояд.
5.2. Чуноне ки дида мешавад, татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ як тарзи
фикрронии дигареро аз кормандони маќомоти давлатї таќозо менамояд.
Чи тавр бояд ташкилотҳои фармоишгар наќши худро дар расонидани
хизматрасониҳо дарк намоянд?
Саволи асосие, ки бояд шарики давлатї ба худ диҳад ин: «Усули аз
ҳама беҳтарини сохтани инфрасохтор ва расонидани хизматрасониҳое,
ки уҳдадориҳои мо мебошанд кадом аст: бевосита ва ё бавоситаи
ШДБХ?» Дар ҳар ду ҳолат ҳам шарики давлатї барои расонидани
хизматрасониҳо уҳдадор мебошад, аммо чи тавр хизматрасониҳо
расонида мешаванд, ин масъалаи дигар аст. Агар механизми ШДБХ
истифода бурда шавад, пас наќши ташкилоти фармоишгар ин тарҳрезї,
гузаронидани тендер ва идоранамоии расонидани хизматҳо, ба љои
бевосита расонидани онҳо, мебошад.
5.3. Дар сурати иваз шудани ҳукумат лоиҳаҳои ШДБХ чи мешаванд?
Лоиҳаҳои ШДБХ шартномаҳои дарозмуддат байни Ҳукумати ЉТ ва
ширкатҳои хусусї мебошанд. Хусусияти ҳатмии созишномаҳои ШДБХ
ҳангоми иваз шудани роҳбарияти давлат тағйир намеёбад. Агар
ҳукумати нав ќарор ќабул намояд, ки созишномаи ШДБХро бе ягон

сабаби асоснок (мисол, танҳо бо сабаби сиёсї) бекор намояд, пас давлат
ба вокуниши шабеҳ аз љониби ширкатҳо ва бозорҳои молиявї дучор
мегардад, ба мисли он ки гўё давлат уҳдадориҳои худро оид ба пардохти
ќарзи давлатї иљро накардааст. Ширкатҳо ва кредиторон зуд лоиҳаҳои
ШДБХ–ро ҳамчун лоиҳаҳои «хатарнок» мешуморанд, вокуниши бозор
ба лоиҳаҳо ба камшавї (ва ё ҳатто тамоман ба боздошт) оварда
мерасонад ва ҳамаи шарикони хусусї даромади баландеро таќозо
менамоянд, то ин ки хавфҳоро љуброн намоянд. Ба ќавли дигар, ҳамаи
лоиҳаҳои ШДБХ ќиматтар мешаванд ва таносуби нарх ва сифати
пастарро пешкаш менамоянд.
5.4. Кори ман дар давлат чи тавр тағйир меёбад, агар мо лоиҳаҳои
ШДБХ–ро амалї намоем?
Ҳангоме ки шарики давлатї аз хизматрасонии бевосита ба
хизматрасонии бавоситаи ШДБХ мегузарад, наќши шарики давлатї
хело ҳам тағйир меёбад. Ба љои наќши дастраскунандаи бевосита шарики
давлатї менељери раванди хизматрасонии ширкати хусусї мегардад.
Кормандоне, ки
ба истифодабарї ва хизматрасонии нигоҳдории
техникї машғул мебошанд, аз ин пас аз љониби ташкилоти хусусї љалб
карда мешаванд на ин ки аз љониби ташкилоти фармоишгар. Ба шарики
давлатї кормандоне даркор аст, ки малакаи тарҳрезї, гузраронидани
раванди тендер ва идора намудани ќарардодҳо ва созишномаҳои
ШДБХ–ро доранд. Одатан ба шарики давлатї кормандони камтаре
лозим аст, бинобар ин кормандони дархостшуда, бояд тахассус ва
таљрибаи идоранамоии баланд дошта бошанд. Ин метавонад, ки барои
хизматчиёни давлатї як имконияти љолибе бошад.
5.5. Чунин ба назар мерасад, ки лоиҳаҳои ШДБХ мушкил менамоянд.
Барои чи роҳбари маќоми давлатї барои амалї намудани чунин лоиҳаҳо
бояд кўшиш намояд? Омилҳо кадомҳоянд?
Барои роҳбари маќоми давлатї омилҳои зиёде барои ба назар
гирифтани лоиҳаҳои ШДБХ мебошанд, аз љумла:
 таъмини амалишавии лоиҳа ҳатто ҳангоми маҳдудиятҳои маблағи
буљетї;
 дар оянда албатта лоиҳаҳои ШДБХ бегуфтугў яке аз муносибатҳои
асосии нави татбиќи лоиҳаҳо дар Тољикистон мегардад. Дар саффи пеши
ин раванд будан шавќовар аст ва метавонад, ки малака ва таљрибаи
шуморо беҳтар намояд ва шуморо барои имкониятҳои оянда беҳтар
нишон диҳад;
 тарҳрезї ва гузарнидани тендери лоиҳаҳои ШДБХ метавонад, ки
ҳам аз љиҳати маънавї ва ҳам аз љиҳати касбї машғулияти шавќовар
бошад;
 кор бо лоиҳаҳои ШДБХ метавонад, ки љузъи пешрафти худи шумо
ҳам ба сифати одами корозмуда ва ҳам ба сифати роҳбар бошад.

5.6. Иттифоќҳои касаба чї?
Баъзан ваќт иттифоќҳои касабаи бахши давлатї метавонанд, ки
зидди лоиҳаҳои ШДБХ бархезанд, махсусан дар ҳолатҳое, ки ШДБХ ба
кам шудани љойи корї ва тағйири шароити коргарон боис мегардад. Ин
бими иттифоќҳои касаба аз объектҳои тамоман нав (яъне аз сифр
татбиќшаванда) дида, нисбат ба лоиҳаҳои мављудбудае (яъне, дар асоси
ягон объекти мављудбуда, татбиќ намудани лоиҳаи шарикї), ки бо
реструктурузатсияи хизматрасонии мављудаи давлатї ба механизми
ШДБХ алоќаманд мебошанд, бештар роиљ мебошад.
Дар чунин ҳолатҳо зарур аст, ки машваратҳои дахлдор бо
иттифоќҳои касаба гузаронида шаванд. Ин ваколати вазорат ва ё
шарики давлатии ба соҳаи дахдор вазифадоршуда мебошад. Бештари
проблемаҳое, ки аз љониби иттифоќҳои касаба бармехезанд метавонанд,
ки бо роҳи тарҳрезии дахлдори ШДБХ, пешбинї намудани муќаррарот
оид ба гузариши коргарон ба ширкати нав ва ғайраҳо ҳал карда шаванд.
5.7. Чи тавр Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон метавонад, ки
кормандони тахассусдоро барои ҳалли масъалаҳои тарҳрезї ва татбиќи
лоиҳаҳои ШДБХ ба даст орад? Ва ё мо бояд ҳамеша коршиносонро
истифода барем?
Аз ҳама беҳтарин роҳи тарбияи мутахассисон дар соҳаи ШДБХ ин
татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ мебошад. Инчунин барои лоиҳаҳои ШДБХ
истифода намудани коршиносони маҳдудихтисос оид ба масъалаҳои
техникї, молиявї, ҳуќуќї ва гузаронидани тендерҳо низ роиљ аст, зеро
онҳо малакаҳои маҳдудихтисосеро пешкаш менамоянд, ки ба давлат
пайваста лозим нест.
5.8. Агар лоиҳаи ШДБХ аз љиҳати иќтисодї фоидаовар бошад,
давлат метавонад, ки дар он фоида саҳм дошта бошад?
Лоиҳаҳои ШДБХ бояд барои шарикони хусусї даромадовар бошад,
вагарна онҳо ҳамин тавр лоиҳаро маблағгузорї ва татбиќ наменамоянд.
Давлат ва истифодабарандагон аз дарёфти таносуби беҳтарини нарх ва
сифат бурд менамоянд. Аз оне, ки лоиҳа аз љиҳати иќтисодї фоидаовар
аст, набояд ягон нигарониеро ба вуљуд оварад. Агар ШДБХ хуб тарҳрезї
шуда бошад ва хавфҳо дуруст таќсим шуда бошанд шарики хусусї бояд
даромади оќилонаеро ба даст орад, ба шарте ки ў хуб фаъолият намояд
ва хизматрасонї дар ҳаќиќатан ҳам натиљаи таносуби нарх ва сифати
беҳтар бошад.
Лекин бо баъзе сабабҳо мешавад, ки лоиҳаи ШДБХ бениҳоят
даромаднок мешавад ва шарики хусусї аз натиљаи чашмдошти татбиќи
чунин лоиҳа ва таќсими хавфҳо дида даромади зиёде мебинад. Агар
ташкилоти фармоишгар аз вуќўъ пайвастани чунин ҳолат дар бим бошад
пас ў метавонад дар созишномаи ШДБХ муќаррарот оид ба «саҳм аз
даромад» ворид намояд ва нишон диҳад, ки даромади зиёд аз сатҳи
муќарраршуда бояд бо давлат таќсим карда шавад.

5.9. Чи тавр Ҳукумати ЉТ метавонад, ки бозори хусусиро барои
лоиҳаҳои ШДБХ рушд диҳад?
Аз ҳама талаботи муҳими рушди бозори боэътимоди ШДБХ ин ба
бозор љалб намудани лоиҳаҳои ШДБХ–и хубтарҳрезишуда, мебошанд.
Љанбаҳои зерин низ муҳим мебошанд:
 мусоидат ба муайянї ва шаффофии бозор;
 дастгирии сиёсї дар сатҳи баланд аз љониби Ҳукумати ЉТ нисбат
ба ШДБХ;
 мављудияти заминаи сиёсї ва меъёрию ҳуќуќї;
 пайдарҳамї дар амалинамоии механизми ШДБХ ва ќабул
нанамудани дигаргуниҳои андешиданашуда дар сиёсат ва ё дар татбиќи
лоиҳа;
 ҳангоми зарурат дастгирї намудан ва андешидани чораҳои зарурї
барои таъмини даромаднокии лоиҳаҳо;
 Возеҳу равшан изҳор намудан ва расонидани ахбори зарурї оид ба
наќшаҳои
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон нисбат ба объектҳои
инфрасохтор ва хизматрасонї.

6. Љузъҳои асосии бавуљудорандаи таносуби нарх ва сифати
ШДБХ
6.1. Беҳтар намудани давраи амал чист ва барои чи ин барои ШДБХ
муҳим аст?
Беҳтар намудани давраи амал алоќамандии байни тарзи тарҳрезию
сохтани лоиҳаро имрӯз ва дар тамоми давраи корбарии лоиҳа маблағи барои
истифодабарӣ ва нигоҳдории техникии лоиҳа сарфшавандаро мефаҳмонад.
Сохтмони арзон маънои дар солҳои оянда сарф намудани харољот барои
нигоҳдории техникї ва бартараф кардани нуќсонҳоро ҳангоми фаъолият
дорад. Сохтмони аз ҳад гарон метавонад, ки харољоти беҳудае бошад,
зеро дар чунин сурат нарх метавонад аз он нархе, ки барои иљрои кор
лозим аст баланд бошад. Ширкатҳои хусусї метавонанд, ки ба таври
даркорї балансро (беҳтар намудани давраи амал) риоя намоянд, ҳангоме
ки даромади онҳо аз тарҳрезї, сохтмон, корбарї ва нигоҳдории техникї
дар рафти давраи амали лоиҳа вобастагї дошта бошад.
6.2. Муҳлати амали созишномаи ШДБХ бояд чи ќадар бошад?
Ин муќаррарот барои ҳар як лоиҳа бояд дар асоси таҳлили
асосноккунии техникию иќтисодї муайян карда шавад. Одатан
давомнокии созишномаи ШДБХ бо муддати истифодабарии объектҳои
асосї ё дороиҳо алоќаманд мебошад. Лекин ҳангоми муайян намудани
муддати амали созишнома зарур аст, ки муҳлати ба шарики хусусї
даркорбуда, барои баргардонидани сармояҳои гузошташуда, бо
даромади оќилона аз сармояи гузошташуда, ба инобат гирифта шавад.
Хулоса, давомнокии лоиҳа аз ҳаљми сармоягузорї, ҳаљми харљи
молиявии шарики хусусї ва даромаднокии лоиҳа вобастагї дорад

6.3. Љанбаҳои асосие, ки бояд ба назар гирифта шаванд, то ин ки
кафолат бошад, ки ШДБХ таносуби нарх ва сифати беҳтареро нисбат ба
хизматрасонї (иљрои корҳо) аз љониби давлат пешниҳод менамояд?
Чор љанба аҳамияти муҳим дорад:
 натиљаи ниҳої – имконият медиҳад, ки аз љониби бахши хусусї
навоварї љорї карда шавад;
 таќсими хавфҳо – низоми ҳавасмандгардониро барои баланд
бардоштани сифати корҳо аз љониби бахши хусусї ба вуљуд меоварад;
 гузаронидани тендер – ширкатҳоро маљбур менамояд, ки бо ҳам
раќобат намоянд ва пешниҳоди беҳтаринро манзур намоянд;
 идоранамої пас аз иљрои ќарордод – арзише, ки ШДБХ ба вуљуд
меоварад, ҳамон ваќте дарк карда мешавад, ки шарикї амалан татбиќ
карда шавад.
6.4. Натиљаи ниҳої чист ва барои чи мо бояд натиљаҳои
дархостшударо муайян намоем, на ин ки саҳми гузошташударо?
Натиљаи ниҳої диќќатро бештар ба натиљаҳои матлуби
хизматрасонї љалб менамояд на ин ки ба љузъиёти характеристикаи
техникии чи тавр хизматрасонї бояд расонида шавад. Ин ба шарики
хусусї имконият медиҳад, ки барои хизматрасонї усулҳои нави ҳалли
масъалаҳоро таҳия ва пешниҳод намояд. Агар натиљаи саҳми
гузошташуда истифода бурда шавад, тибќи он љузъиёти объектҳо,
таљҳизот, расмиёт ва ғ. аз љониби давлат муайян мешавад, бинобар ин
имкониятҳои шарики хусусї барои љорї намудани навоварї ва беҳтар
намудани корҳо маҳдуд карда мешавад.
6.5. Барои чи таќсими хавфҳо дар ШДБХ муҳим аст?
Таќсими хавфҳо байни шарикон яке аз усулҳои муҳимтарини ба
вуљуд овардани таносуби нарх ва сифат ба воситаи лоҳаи ШДБХ
мебошад. Ҳангоме ки шарик барои хавфи муайяни ба лоиҳа алоќаманд
уҳдадор аст, пас ў тамоми чораҳои заруриро меандешад, то он ки хавф
ба вуљуд наояд. Мисол: агар шарики хусусї барои хавфи омода
нанамудани объект дар муддати муайяншуда љавобгар бошад (мисол: ў
бояд барои таъхири кор љарима месупорад ва ё ин ки аз
истифодабарандагон то омода шудани объект маблағ ситонида
наметавонад). Ў тамоми имкониятҳоро истифода мебарад, то ин ки дар
ваќташ омода шудани объектро кафолат диҳад. Ин кор барои бештар
шудани самарабахшии фаъолият ҳавасмандиро ба вуљуд меоварад.
Лекин таќсими хавфҳо байни шарикон нархи гарон дорад. Агар
ташкилоти фармоишгар хавфро бар зиммаи шарики хусусї гузорад, пас
барои пўшонидани харољоти хавфи иловагї зарур аст, ки ба шарики
хусусї маблағи зиёдтаре дода шавад. Аз ин љиҳат, таҳвили хавф ҳамон
ваќте натиљаи хуб медиҳад, ки самаранокии он аз харољоти иловагии
барои хавф ситонидашаванда арзиши бештаре дорад. Ин ҳолат ҳамон
ваќте рўй медиҳад, ки хавфи ба шарик додашаванда ба ҳамон шарике

дода мешавад, ки метавонад ин хавфро беҳтар ва бо нархи арзонтар
идора намояд. Баъзе хавфҳо аз ҳама беҳтар бо роҳи таќсими онҳо байни
шарикон пўшонида (фаро гирифта) мешаванд.
Дар асл, хавфҳои ШДБХ дар матрисаи хавфҳо (љадвале, ки дар он
ҳамаи хавфҳо муайян шудаанд ва бар зиммаи кадом шарик гузоштани он
хавфҳо нишон дода шудааст) муайян шудааст. Минбаъд, ин хавфҳо
ҳангоми тарҳрезии лоиҳа, ба созиш омадан оид ба масъалаҳои молиявї,
пардохту мониторинг/истифодаи љаримаҳо ва бастани созишномаи
ШДБХ истифода бурда мешаванд.
6.6. Баъзе хизматчиёни давлатї чунин мепиндоранд, ки агар бахши
хусусї хоҳад, ки дар ин кор ҳамроҳ шавад, пас бояд омода бошад, ки ҳамаи
хавфҳоро бипазирад. Оё ин дуруст аст?
Не. Агар шумо хавферо ба шарики хусусї диҳед, ки ў аз уҳдаи он
мустаќилона баромада наметавонад, пас бар ивази ин шарики хусусї
бояд ҳавасмандгардонии моддии баланд дошта бошад (ба таври дигар
карда гўем арзиши ШДБХ барои давлат боло меравад). Чунин амал
лоиҳаи ШДБХ–ро барои бахши хусусї чунон хавфнок менамояд, ки ҳељ
кас изҳори манфиатдорї наменамояд ва ё ин ки лоиҳа барои давлат
бениҳоят гарон мешавад ва мувофиќи маќсад будани амалинамоии он аз
байн меравад.
Бояд дар назар дошт, ки таќсими хавфҳо дар лоиҳаҳои ШДБХ ба
марҳилае, ки сатҳи бозори кишвари татбиќкунандаи ШДБХ ќарор
дорад, алоќамандии зич дорад. Одатан дар марҳилаҳои нахуст, ҳангоме
ки лоиҳаҳои ШДБХ барои шарикони хусусї ян чизи нав мебошад, ба
ташкилоти фармоишгар љиҳати рушди бозор шояд зарур бошад, ки бар
зиммаи худ каме ҳам бошад барои дастгирии воридшавии пешниҳодҳои
сармоягузорї, ки метавонанд ба намуди лоиҳаҳо амалї карда шаванд,
хавфро бештар гирад.
6.7. Раќобат дар муайян намудани шарики хусусї чи наќшеро мебозад?
Оё доштани раванди озмун (тендер) муҳим аст ва ё ин ки мо метавонем
бо яке аз намояндагони бахши хусусї ба созиш биёем?
Раќобат чун водоркунандаи ширкатҳо, барои иљро кардани корҳо
дар сатҳи баланд ва пешниҳоди нархи диќќатљалбкунанда, бениҳоят
муҳим мебошад. Дар асоси озмун татбиќ намудани лоиҳа, ки дар он
ширкатҳо бо ҳам раќобат мекунанд, то ин ки ба сифати шарики хусусї
интихоб шаванд яке аз омилҳои асосии ҳавасмандгардонї барои
пешниҳоди таносуби нарх ва сифати беҳтарин ба шумор меравад. Ин
ягона лаҳзае мебошад, ки давлат метавонад таносуби нарх ва сифати
арзандаеро ба вуљуд оварад.
Ҳангоме ки шарики хусусї интихоб шудааст ва ќарордод супорида
шудааст, ташкилоти фармоишгар то ҳол раќобатро бевосита бо бими
тағйир додани шарики хусусї истифода мебарад, агар шарики хусусї
вазифаи худро ба таври лозимї иљро нанамояд. Дар баъзе ҳолатҳо барои

нигоҳ доштани раванди раќобатнокї метавон, ки аз
хизматрасонҳои алтернативї ё хизматрасониҳо раќобат дошт.

љониби

7. Уҳдадориҳо ва расмиёт
7.1. Кї метавонад лоиҳаи ШДБХ–ро оғоз намояд?
Лоиҳаҳои ШДБХ метавонанд, ки аз љониби маќомоти марказии
ҳоќимияти давлатї, маќомоти маҳаллии ҳоќимияти давлатї, корхонаҳои
давлатї, маќомоти худидоракунии маҳал, муассисаҳои давлатї ва ё ягон
сохтори давлатии дигар оғоз карда шавад.
Лоиҳаҳои ШДБХ инчунин метавонанд, ки аз љониби ширкатҳои
хусусї, ки бо ташаббуси шахсї ба давлат пешниҳодҳо таклиф
менамоянд, оғоз карда шавад.
7.2. Ќадамҳо ва ё марҳилаҳои асосии бастани созишномаҳои ШДБХ
кадомҳоянд?
Марҳилаҳои асосии амалинамоии лоиҳаи ШДБХ:
- гузаронидани тадќиќоти пешакї – дар ин марҳила идеяи ибтидоии
лоиҳа таҳия карда мешавад;
- асосноккунии техникию иќтисодї – дар ин марҳила арзёбї ва
љузъиёти бештари лоиҳа таҳия мегардад ва ҳуљљатҳои тендерї омода
мегарданд;
- тендер – дар ин марҳила дарёфти шарик ва супоридани ќарордод
дар асоси озмун гузаронида мешавад;
- назорати иљрои ќарордод – дар ин марҳила ќарордоди
супоридашаванда амалї ва идора мешавад.
7.3. Гузаронидани тендери ШДБХ чи ќадар ваќтро мегирад?
Одатан аз
тендерҳои лоиҳаҳои маъмулї дида, тарҳрезї ва
гузаронидани тендерҳои лоиҳаҳои ШДБХ ваќти зиёдеро талаб
менамоянд. Ваќт аз мураккабии лоиҳа ва таљрибаи ташкилоти
фармоишгар, мушовирони он ва дигар иштирокчиён дар чунин лоиҳаҳо
вобастагї дорад. Одатан вобаста ба мураккабии лоиҳа тарҳрезии
ШДБХ аз 2 то 12 моҳро дар бар мегирад. Аслан зарур аст, ки лоиҳа
љиҳати мувофиќат
бо имкониятҳои бозор ва зоҳир намудани
манфиатдорї аз љониби бозор санљида шавад. Раванди гузаронидани
тендери лоиҳа ба ҳисоби миёна барои ба итмом расонидани
барасмиятдарории ҳамаи љанбаҳои молиявии лоиҳа аз 6 то 12 моҳро дар
бар мегирад.
7.4. Кадом ќоидаҳо/расмиёт барои гузаронидани тендерҳои лоиҳаҳои
ШДБХ бояд риоя шаванд?
Лоиҳаҳое, ки ба мафҳуми ШДБХ мутобиќат менамоянд, бояд
ќоидаҳо ва расмиёти гузаронидани тендери ШДБХ–ро риоя намоянд. Ин
ќоидаҳо ва расмиёт дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи шарикии давлат ва
бахши хусусї» муќаррар карда шудаанд.

7.5. Наќши маќомоти давлатї ҳангоми гузаронидани тендер ва
тасдиќи лоиҳаҳои ШДБХ дар чист?
Ќонуни ЉТ «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї»
механизми институтсионалии зеринро барои рушди ШДБХ дар кишвар
муќаррар намудааст:
 Шўро оид ба ШДБХ ҳамчун «маќоми мушовара, ки аз љумлаи
роҳбарони аввали вазорату идораҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон
таъсис дода мешавад ва дорои вазифаҳои зерин мебошад:
- ба баррасии Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон пешниҳод намудани
номгўи объектҳои инфрасохтор ва хизматрасонии иљтимої, ки нисбат ба
онҳо Ќонуни мазкур татбиќ карда намешавад;
- баррасии масъалаҳо оид ба лоиҳаи шарикї, ки аз љониби маќоми
ваколатдори давлатї пешниҳод карда шудаанд;
- баррасии лоиҳаи созишномаҳое, ки аз љониби ташкилоти
фармоишгар тибќи тавсияҳои маќоми ваколатдори давлатї пешниҳод
гардидааст.
 Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷткистон, Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун
мақоми ваколатдори давлатӣ, барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи
шарикии давлат ва бахши хусусӣ муайян карда шудааст. Инчунин
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи
лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї»–ро ҳамчун ташкилоти
зертобеи Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
ҷиҳати дастгирии равандњои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар
Љумњурии Тољикистон таъсис додааст.
Ба ваколатҳои маќоми ваколатдори давлатї дохил мешаванд:
- иљро намудани вазифаи котиботи Шўро оид ба ШДБХ;
- татбиќ ва мониторинги сиёсати далватї дар соҳаи ШДБХ;
- таҳияи дастурҳои техникї-методологї барои татбиќи лоиҳаҳои
ШДБХ;
- расонидани кўмак ва омода намудани кадрҳо барои ташкилоти
фармоишгар;
- омўзиши пешниҳодҳои пешакии лоиҳавї, асосноккунии техникию
иќтисодї ва додани тавсияҳо;
- расонидани кўмак барои љалби мушовирон, омода намудани
тендер ва ҳуљљатҳои ќарордодҳо;
- мониторинги лоиҳаҳои амалишудаистодаи ШДБХ.
 Ташкилоти фармоишгар, ки таҳиякунандаи лоиҳаҳои ШДБХ
мебошад, уҳдадор аст, ки:
- марҳилаи муайянкунии лоиҳаи шарикї, гузаронидани тендер,
бастани Созишнома ва татбиќи лоиҳаҳои шарикиро идора намояд;
- дастурҳои Шўро нисбат ба идораи ҳар марҳилаи лоиҳаи шарикиро
риоя намояд ва барои иљрои онҳо мусоидат намояд;
- дафтари расмиёти интихоб дошта бошад;

- таҳия ва татбиќи стратегияи баланд бардоштани сатҳи
иттилоотонии аҳолиро оид ба вазифаҳо, сохтор ва љараёни иљрои
лоиҳаҳои шарикї таъмин намояд;
- ба маќоми ваколатдори давлатї ва Шўро оид ба идораи лоиҳаҳои
шарикии татбиќшаванда, марҳилаи гузаронидани тендер, марҳилаи
бастани Созишнома ва марҳилаи татбиќи ҳар як лоиҳаи шарикї
ҳисоботи семоҳа ва солона пешниҳод намояд;
- барои арзёбї намудани пешниҳодҳо комиссияи арзёбї таъсис
диҳад.
7.6. Тендери ШДБХ бо маќсади беҳтар намудани шартҳои
пешниҳодҳои иштирокчиёни тендер гузаронидани гуфтушунидро таќозо
менамояд. Кормандони далватї чи тавр метавонанд, ки ин равандро идора
намоянд ва чи тавр онҳо метавонанд, ки ба коррупсия айбдор нашаванд?
Дар ҳаќиќатан ҳам ҳангоми бастани ќарордод дар чорчўбаи ШДБХ
гузаронидани гуфтушунидҳо байни ташкилоти фармоишгар ва шарики
хусусї дар назар аст. Дар Аврупо тартиби расмї бо номи
«гуфтушунидҳои раќобатпазирї» мављуд аст, ки дар марҳилаи ибтидоии
раванди тендер гузаронида мешавад, ба шарте ки агар ташкилоти
фармоишгар хоҳад, ки шарикони хусусї саҳми худро дар тарҳрезї ва
омодагии лоиҳа гузорад. Мувофиќи ќоида, раванди тендери ШДБХ ба
ташкилоти фармоишгар имкон медиҳад, ки аз иштирокчиёни тендер
тавзеҳот ба пешниҳодҳои манзуршударо талаб намояд ва пеш аз
интихоби ниҳої онҳоро беҳтар намоянд. Ин кор барои ба даст овардани
таносуби нарх ва сифати баланд дар пешниҳодҳои тендерї муҳим аст.
Агар ташкилоти фармоишгар бе чуну чаро расмиёти гузаронидани
тендерро риоя намояд ва гуфтушунидҳоро дар асоси шаффофият ва
озмун гузаронад, пас раванд адолатнок ва бенуќсон хоҳад буд.

8. Ќабули ќарор оид ба супоридани ќарордоди ШДБХ
8.1. Агар ман хоҳиши амалї намудани лоиҳаи ШДБХ–ро дошта
бошам, ман чи тавр медонам, ки кадом пешниҳод ба давлат ва
андозсупорандагон беҳтар аст?
Ҳангоми гузаронидани тендерҳои маъмулї ќарордод ба ҳамон
пешниҳоде дода мешавад, ки љавобгўи талаботи арзиши камтарин
мебошад. Ҳангоми кор бо лоиҳаҳои ШДБХ, аз рўи ќоида, ба љои усули
арзиши камтарин консепсияи «нарх ва сифат» истифода мешавад.
Бинобар ин бояд ҳамон пешниҳоде пазируфта шавад, ки ба талабот
љавобгў бошад ва таносуби «нарх ва сифат»–и беҳтаринро пешкаш
намояд. Бо вуљуди ин, ҳангоми арзёбии лоиҳаҳои ШДБХ метавон усули
арзиши камтаринро истифода бурд, аммо арзёбї бояд таносуби нарх ва
сифат, инчунин хавфҳоро ба назар гирад.

8.2. Таносуби «нарх ва сифат» чист?
Таносуби «нарх ва сифат» алоќамандии байни сифат ва / ё миќдори
хизматрасонї, сатҳи хавф барои давлат ва арзиши лоиҳаи ШДБХ–ро
мефаҳмонад. Ҳангоме ки ин омилҳо муттаҳид карда мешаванд, пас
мувофиќатии беҳтарин муайян карда мешавад, ки беҳтарин таносуби
«нарх ва сифат»–ро дар бар мегирад.
8.3. Кай ва чи тарз таносуби нарх ва сифати лоиҳаи ШДБХ муайян
карда мешавад?
Таносуби нарх ва сифати лоиҳаи ШДБХ–ро метавон то оғози
раванди гузаронидани тендер арзёбї кард, ҳангоме ки шарики давлатї
бояд ба хулоса ояд, ки лоиҳа ба воситаи ШДБХ ва ё гузаронидани
тендери маъмулї амалї карда шавад. Дар ин марҳила, таносуби нарх ва
сифатро метавон ба воситаи шакли «сатҳи муќоисавии харољот» арзёбї
кард. Ин як шакли молиявиест, ки арзиши татбиќи лоиҳаро бо роҳи
маъмулї ва ба воситаи ШДБХ муќоиса менамояд. Ин шакл ҳамаи
харољот ва даромади бевоситаи лоиҳа, инчунин харољотеро, ки бо
хавфҳои лоиҳа алоќаманданд, дар бар мегирад.
Минбаъд дар рафти гузаронидани тендер усули арзёбии таносуби
нарх ва сифат барои арзёбии пешниҳодҳо, ки аз љониби иштирокчиёни
тендер пешниҳод шудаанд, гузаронида мешавад. Дар инљо шакли
маълумотномаи ШДБХ истифода бурда мешавад. Ин шакли молиявиест,
ки намуд ва тарзи пешниҳоди лоиҳавии бахши хусусиро муайян мекунад.
Пешниҳодҳои манзуршуда бо ин шакл бо назардошти сифат, шумора,
хавфҳо ва харољоти лоиҳа муќоиса карда мешаванд.
8.4. Риоя шудан ва ё нашудани таносуби нарх ва сифат дар лоиҳаи
ШДБХ–ро кї месанљад?
Ин масъала уҳдадории ташкилоти фармоишгар ва Муассисаи
давлатии «Маркази татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ» мебошад. Бояд дар назар
дошт ки таносуби нарх ва сифат муҳим аст, вале омили ягона ҳангоми
арзёбии лоиҳаи ШДБХ нест. Арзёбандагон бояд омилҳои ба мисли
имконияти татбиќшавандагї, самараи созишнома ба буљет, натиљаи
таъсири лоиҳа ба истифодабарандагони хизматрасонї ва умуман ба
љамъият ва ғайраро низ ба назар гиранд.
8.5. Шакли «сатҳи муќоисавии харољот» чист? Кай ва бо кадом
маќсадҳо ман метавонам онро истифода намоям?
«Сатҳи муќоисавии харољот» – шакли молиявиест, ки одатан дар
формати MS Excel таҳия шудааст. Ин баҳодиҳии харољоти сарфшаванда
дар тамоми давраи амалинамоии лоиҳае, ки ташкилоти фармоишгар
худаш татбиќ менамояд мебошад, аз љумла харољоте, ки шарики давлатї
барои ҳамаи хавфҳои лоиҳа дорад.
Минбаъд ба ин шакл метавон тағйирот ворид кард, то ин ки арзиши
муќоисавии татбиќи лоиҳа аз љониби давлат ва ба воситаи ШДБХ
гузаронида шавад. Инро метавон ҳамчун як омил ҳангоми ќабул

намудани ќарор барои татбиќ намудан ва ё татбиќ нанамудани лоиҳа ба
воситаи ШДБХ дар марҳилаҳои ибтидої истифода бурд. «Сатҳи
муќоисаи харољот» – ро метавон минбаъд рушд дода, барои муќоисаи
пешниҳодҳои аслї, ки аз љониби шарикони хусусї дар рафти
гузаронидани тендери расмї манзур карда мешаванд истифода бурд. Ин
ба ташкилоти фармоишгар як самтгирии ибтидое медиҳад, ки мувофиќи
он метавон пешниҳодҳои гирифтаро арзёбї ва муќоиса кард.

9. ШДБХ ва буљет
9.1. Ба имзо расонидани лоиҳаи ШДБХ барои буљети ташкилоти
фармоишгари манфиатдор чи манфиате дорад?
Таъсир ба буљети ташкилоти фармоишгар аз шакли лоиҳаи ШДБХ
вобастагї дорад. Дар инљо омилҳо ва масъалаҳое ҳастанд, ки бояд аниќ
карда шаванд ва ба назар гирифтани онҳо зарур аст, аз љумла:
 Барои он лоиҳаҳои ШДБХ, ки аз рўи он давлат барои омодаи
истифодабарї пардохт месупорад ё ба шарики давлатї ёрии моддї
медиҳад, ташкилоти фармоишгар бояд ин маблағҳоро ба буљети солонаи
худ ворид намояд ва дар буљетҳои оянда ба наќша гирад;
 Барои он лоиҳаҳои ШДБХ, ки тибќи он шарики хусусї
мустаќилона аз истифодабарандагон фоида ба даст меоварад, ташкилоти
фармоишгар метавонад, ки ин самти даромадро аз буљети худ хориљ
намояд, агар ташкилоти фармоишгар чунин пардохтҳоро пештар љамъ
менамуд. Агар шарики хусусї ба ташкилоти фармоишгар мувофиќи
созишномаи ШДБХ ягон маблағе ва ё пардохте супорад, пас ин даромад
бояд ба буљети ташкилоти фармоишгар ворид карда шавад;
 Барои ҳамаи шаклҳои ШДБХ ташкилоти фармоишгар бояд буљети
кормандон ва хорољотро барои идоранамої ва гузаронидани
мониторинги ШДБХ таҳия намояд;
 Агар ташкилоти фармоишгар мустаќилона амалї кардани
лоиҳаеро ба наќша гирифта бошад ва акнун он лоиҳаро хоҳад, ки ба
воситаи ШДБХ амалї намояд, пас чунин амал таќозо менамояд, ки
харољоти сармоягузории дахлдор аз будљети он ташкилоти фармоишгар
хориљ карда шавад ва мумкин аст, ки муќаррарот оид ба «пардохти
ҳарсола барои омодаи истифодабарї»–ро хориљ намояд;
 Агар ШДБХ вазифаеро дар бар гирад, ки дар айни ҳол аз љониби
ташкилоти фармоишгар иљро шуда истодааст ва ба ШДБХ дода
мешавад, пас харољоти дахлдор барои кормандон ва дигар харољот,
эҳтимол аз буљети ташкилоти фармоишгар гирифта шаванд, ҳељ
набошад ҳамаи харољоте, ки ба ин масъала тааллуќ доранд бояд баррасї
карда шаванд;
 Ташкилоти фармоишгар инчунин он хавфҳоеро, ки бо ШДБХ
алоќаманд мебошанд ва бар зиммаи худ гирифтааст, бояд ба назар
гирад. Агар эҳтимолияти сар задани яке аз ин хавфҳо бошад, пас
ташкилоти фармоишгар бояд маблағи заруриро барои пешгирии ин хавф

ба буљети худ ворид намояд. Дигар хавфҳое, ки метавонанд сар зананд
(аммо эҳтимолияти сар задани онҳо хело кам аст) бояд ба инобат
гирифта шаванд, аммо барои онҳо дар буљет ворид намудани маблағи
махсус зарур нест.
Хуллас, ҳангоми амалї намудани лоиҳаи ШДБХ ташкилоти
фармоишгар бояд бодиќќат таҳлил намояд, ки лоиҳаи ШДБХ ба буљет
чи тавр таъсир мерасонад ва кадом тағйирот бояд ворид карда шавад.
Ин кор махсусан барои арзёбии дастрасии арзиши лоиҳаи ШДБХ ба
ташкилоти фармоишгар дар тамоми давраи амалинамоии лоиҳа муҳим
аст. Оид ба ин масъала зарур аст, ки бо вазорати молия машварат
гузаронида шавад.
9.2. Ворид намудани хавфҳо ва уҳдадориҳои эҳтимолї ба буљет ҳатмї
аст?
Хавфҳое, ки ташкилоти фармоишгар дар худ нигоҳ медорад ва ё
ҳангоми супоридани ќарордоди лоиҳаи шарикї бо бахши хусусї таќсим
менамояд бояд ба таври аниќ муайян шаванд ва ба таври шаффоф дарљ
гардида бошанд. Ташкилоти фармоишгар бояд омўхта барояд, ки чи
тавр ҳар яки ин хавфҳоро беҳтар идора намудан мумкин аст. Ташкилоти
фармоишгар бояд барои идора намудани онҳо чораҳои заруриро муайян
намояд ва андешад. Ба ғайр аз ин, хуб мешуд, ки дар сохтори
ташкилофти фармоишгар ва Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи
лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусї» оид ба масъалаҳои
мониторинг ва идора намудани ҳар як хавфҳо шахси мутасаддї муайян
карда шавад.
Ҳангоме ки ташкилоти фармоишгар гумон намояд, ки дар ягон соли
муайян эҳтимоли ба вуљудоии хавф баланд аст, пас ў бояд дар буљет
барои он хавф маблағи заруриро пешбинї намояд. Хавфҳое, ки эҳтимоли
ба вуљудоии онҳо баланд нест, бояд ба таври шаффоф дарљ карда
шаванд, вале људо намудани маблағ барои онҳо дар буљет зарурат
надорад.
9.3. Оё Ҳукумати ЉТ метавонад, ки ба лоиҳаҳои ШДБХ кафолат ва ё
ягон дастгирии дигарро таъмин намояд?
Ба баъзе лоиҳаҳои ШДБХ дастгирии иловагї лозим аст, то ин ки
даромаднок ва харољотбарор бошанд. Чунин дастгирии иловагї
махсусан барои лоиҳаҳои аввалин муҳим аст, зеро оид ба лоиҳаҳои
ШДБХ дар Љумҳурии Тољкистон ахбори хело кам мављуд аст. Дастгирии
давлатии лоиҳаҳои ШДБХ метавонад, ки бевосита бошад, мисол:
тарҳрезии ягон лоиҳае, ки барои омодагии истифодабарии он пардохт
карда мешавад ё ќисман ёрии моддї расонида мешавад ва ё ин ки
бавосита бошад, мисол: кафолат барои шарики хусусї ва ё тарафе, ки
бахши хусусиро маблағгузорї менамояд.
Ба ташкилоти фармоишгар зарур аст, ки натиљаи ҳар як дастгирї ба
хавфҳои лоиҳаҳои ШДБХ, ҳавасмандгардонї ва иљрои корҳои шарики

хусусиро ба таври даќиќ омўзад. Ба ғайр аз ин, зарур аст, ки арзёбии
таъсир ба буљет ва имконияти дастгирї омўхта шавад. Бо Вазорати
молия, ки барои расонидани чунин дастгирї бояд розигї диҳад
машварати муфассал гузаронидан даркор аст.

10. Идора намудани шарикони хусусї
10.1. Чи тавр мо кафолат дода метавонем, ки шарики хусусї кори
худро ба таври даркорї иљро намуда истодааст?
Дар ин љода чанд љанбае ҳаст, ки метавон онҳоро амалї кард:
 Интихоби шарики мувофиќ аз бахши хусусї, пеш аз ҳама бо
истифода аз озмун ва гузаронидани арзёбии пешакии ширкатҳо, ки
дорои иќтидори дахлдор барои татбиќи лоиҳа мебошанд;
 Ба роҳ мондани муносибати кории хуб ва софдилона байни
ташкилоти фармоишгар ва шарики хусусї;
 Таъмини таќсими мувофиќи хавфҳои лоиҳаи ШДБХ, ба воситаи
муайян намудани ҳавасмандгардонии мувофиќи шарики хусусї бо
маќсади ба таври даркорї иљро намудани корҳо;
 Ворид намудани муќаррарот оид ба назорат ва тафтиши сифати
иљрои корҳо дар созишномаи ШДБХ ва таъмини пайваста ва холисона
гузаронидани мониторинги татбиќи корҳо ва идоранамоии ќарордод аз
љониби ташкилоти фармоишгар ва Муассисаи давлатии «Маркази
татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ»;
 Ҳангоми зарурат барои истифодабарандагони объектҳои
инфрасохтор ва ё хизматрасонї таъмин намудани механизм барои
изҳори аќидаҳои худ; (алоқаи мутақобила);
 Таъмини мављудияти механизми дахлдор ва љарима барои ислоҳи
корҳои бесифати шарики хусусї;
 Бояд дар назар дошт, ки агар бонкҳо ба шарики хусусї барои
лоиҳаҳо ќарз диҳанд, пас бонкҳо низ сифати иљрои корҳои ќарзгирро низ
тафтиш менамоянд.
10.2. Чи мешавад, ки агар шарики хусусї корҳоро ба таври даркорї
иљро нанамояд?
Ќатъ гардидани созишномаи ШДБХ ё аз љониби шарики хусусї
иљро нагардидани уҳдадориҳои шартномавї метавонад, ки ба ҳолати
ногуворї ва харљи гарони бефоида оварда расонад ва ягон тараф фоида
набинад. Агар дар татбиќи лоиҳаи ШДБХ хавфҳои махсус ба шарики
хусусї вогузор карда шавад, пас шарики хусусї барои дуруст ва созгор
иљро кардани корҳо манфиатдор мегардад.
Дар созишномаи ШДБХ–и хубтарҳрезишуда, бояд ба таври аниќ
дарљ гардида бошад, ки чи тавр иљрои корҳои шарики хусусї назорат
карда мешавад ва чи чораҳо андешида мешаванд, агар иљрои корҳо ба
таври даркорї таъмин нашуда бошад. Дар асл истифода бурдани методи
«тозиёна ва қанд» (кнут и пряник) аќидаи хуб аст. Мувофиќи он дар

созишномаи ШДБХ муќаррарот оид ба кор бурдани љазои сабук ва
додани огоҳї ҳангоми бори аввал ошкор кардани ба таври даркорї иљро
нанамудани корҳо, бо зиёд намудани чораҳо ва љаримаҳо, агар иљрои
корҳо беҳтар нашуда бошад, ва дар охир истифода бурдани расмиёти
иљро нанамудани уҳдадориҳои худ, дар сурати таъсир нарасонидани
чораҳои дигар оид ба баланд бардоштани сифати корҳо, дарљ карда
мешавад.
10.3. Чун лоиҳаҳои ШДБХ созишномаҳои дарозмуддат мебошанд, оё
мумкин аст, ки дар оянда ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шаванд?
Дар созишномаи ШДБХ бояд муќаррароти махсусе, ки тарзу
равиши ҳалли ин масъалаҳоро муайян менамоянд, дарљ карда шаванд.
Инчунин бояд муносибати хуби кориро байни ташкилоти фармоишгар
ва шарики хусусї дар давраи татбиќи лоиҳа таъмин намуд. Чунин
рафтор муҳокима намудани ҳар як тағйироти лозимаро осон менамояд.
10.4. Агар муҳлати амали созишномаи ШДБХ ба итмом расод пас чи
мешавад?
Дар созишномаи ШДБХ муќаррароте дарљ карда мешавад, ки ба
таври возеҳ муносибати тарафҳоро пас аз баитмомрасии амали
созишнома муайян менамояд. Бештар муҳлати амали созишномаи
ШДБХ муҳлати фаъолияти инфрасохтори дахлдор мебошад. Бинобар
ин аз рўи таљрибаи умумиэътирофшуда дар чунин ҳолат аз нав бастани
лоиҳаи ШДБХ барои дигаргун кардан ва ё барќарор кардани
инфрасохтор ва пешбурди корҳои минбаъда, мебошад.

11. Омодагї барои татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ
11.1. Чуноне ки дида мешавад татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ ба
инфрасохтор ва соҳаи расонидани хизматрасониҳо нигаронида шудаанд, ки
дар Љумҳурии Тољикистон ба онҳо ниёз аст. Масъала сари он аст, ки чи
гуна ҳамаи лоиҳаҳои ШДБХ–еро, ки ба онҳо ниёз аст ба таври дуруст
амалї карда шавад?
Дар Тољикистон барои рушди бозори ШДБХ заминаи меъёрию
ҳуќуќии даркорї мављуд аст. Дар аёни ҳол диќќати асосї ба таъсис
додани институтҳои дахлдор, ки дар Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар
бораи ШДБХ» дарљ гардидааст ва ќабул намудани расмиёт ва ќоидаҳои
муфассал, ки барои мусоидат намудан ба рушди лоиҳаҳои ШДБХ
нигаронида шудаанд, дода мешавад.
Дар айни ҳол, вазифаи асосии шарикони давлатии дахлдор ин
фаъолона дарёфт намудани лоиҳаҳои имконпазири татбиќшавандаи
ШДБХ ва дархости кўмак барои тарҳрезї ва гузаронидани тендери онҳо
ҳамчун лоиҳаҳои ШДБХ мебошад. Ягона роҳи амалї намудани
механизми ШДБХ ин амалан татбиќ намудани лоиҳаҳои ШДБХ
мебошад!

11.2. Чи тавр маќоми ҳокимияти давлатї метавонад ќадамҳои аввал
барои таҳияи лоиҳаи ШДБХ гузорад?
Ягон роҳи ягонаи навишташудае, ки бояд дар марҳилаи аввал ба
инобат гирифта шавад нест. Вобаста ба вазъият, метавон чунин корҳои
судмандро оғоз кард:
 Хондани дастурамали мазкур оид ба саволҳои аксари ваќт
додашавнда дар бораи ШДБХ ва аз назар гузаронидани маводҳои
методии Бонки Осиёгии Рушд дар бораи ШДБХ љилди 1,2 ва 3;
 Ба ҳамаи лоиҳаҳои ШДБХ љонибдорон ва шахсоне, ки ба сифати
нерўи ҳаракатдиҳанда баромад мекунанд даркор аст. Бинобар ин зарур
аст, ки масъалаи дар чорчўбаи маќоми давлатї ташкил намудани
командае, ки аз шахсони дорои таљрибаи даркорї ва рағбат барои
пешбурди лоиҳаҳои ШДБХ мебошанд, дида баромада шавад.
 Баррасї кардани масъалаи омода намудани маълумотномаҳои
соҳавї оид ба љорї намудани ШДБХ дар соҳаи муайян ё объекти
инфрасохтор ва хизматрасонии мушаххас, ки шумо ба он рағбат доред.
Ин маълумотномаҳо ҳамчун замина барои муҳокимаҳо дар чорчўбаи
маќоми давлатии шумо оид ба лоиҳаҳои имконпазири татбиќшаванда ва
минбаъд чи тавр амал намудан хизмат менамояд. Муассисаи давлатии
«Маркази татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ» метавонад, ки барои муайян
намудани имкониятҳои дуруст кўмак расонад;
 Агар шумо ягон лоиҳаи мушахассро дар назар гирифта бошед, пас
оид ба он «мактуби эзоҳдиҳанда» омода намоед. Ин кор боз
ифодакунандаи замина барои гузаронидани муҳокимаҳо дар чорчўбаи
идораи шумо мебошад. Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи
лоиҳаҳои ШДБХ» метавонад машварат диҳад, ки бо кадом маќомот
бояд машваратҳо гузаронида шавад.
 Ба Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ» оид
ба истифодаи механизми ШДБХ барои татбиќи лоиҳаҳои соҳавї ва
идеяҳои худ дар бораи лоиҳаи мушаххас мурољиат намоед. Муассисаи
давлатии «Маркази татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ» метавонад, ки ба шумо
барои гузаронидани машваратҳои минбаъдаи дархостшаванда ва роҳҳои
дарёфти кўмаки дохилию беруна љиҳати ташаккули минбаъдаи
ташаббусҳои шумо оид ба масъалаҳои ШДБХ маслиҳатҳо диҳад.
 Ҳангоме ки пешниҳодҳои шумо оид ба ШДБХ ташаккул ёфтанд
ва шумо мехоҳед, ки боз пештар равед, Муассисаи давлатии «Маркази
татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ» боз метавонад, ки ба шумо оид ба расмиёте,
ки барои таҳияи минбаъдаи лоиҳа заруранд маслиҳатҳо диҳад.
11.3. Оё барои кўмак дар таҳияи лоиҳаҳои ШДБХ мушовирон
лозиманд?
Ташкилоти фармоишгар бояд ба сифати идоракуннадаи лоиҳаи
ШДБХ ягон корманди худро таъин намояд ва дар ин љода гурўҳи
коршиносон ба ў кўмак мерасонанд. Одатан тавсия дода мешавад, ки
роҳбари лоиҳа мушовирони берунаро барои иљрои љанбаҳои гуногуни

тарҳрезї ва бастани шартномаи лоиҳаи ШДБХ љалб намояд. Ин кор
барои он карда мешавад, ки гоҳо зуд–зуд дониш ва таљрибаи махсуси
техникї, молиявї ва ҳуќуќї талаб карда мешавад ва он кормандоне, ки
дар маќомоти давлатии мазкур кор менамоянд шояд он донишу
таљрибаи даркориро надошта бошанд.
11.4. Кадом мушовирон барои тарҳрезї ва бастани созишномаи лоиҳаи
ШДБХ лозиманд?
Аслан таљриба нишон медиҳад, ки мушовирон барои кўмак намудан
ба лоиҳаҳои калонҳаљм ва мушкил, инчунин лоиҳаҳои бори аввал
татбиќшавандаи ШДБХ љалб карда мешаванд. Одатан мушовироне, ки
барои лоиҳаҳои шарикї љалб карда мешаванд, инҳо мебошанд:
 Мушовирони техникї. Мушовирони техникї барои кўмак
расонидан дар масъалаҳои техникї ва махсусан натиљаҳои ниҳоии лоиҳа,
инчунин вобаста ба таъсиррасонї ба муҳити зист ва муҳити иљтимої
љалб карда мешаванд.
 Мушовирони ҳуќуќї. Барои машварат оид ба асосҳои ҳуќуќии
лоиҳаи ШДБХ ва таҳияи лоиҳаи созишномаи ШДБХ љалб карда
мешаванд.
 Мушовирони молиявї.
Барои тарҳрезии молиявї, омода
намудани шаклҳои молиявї (мисол: сатҳи муќоисавии харољот) ва
арзёбии таносуби нарх ва сифати пешниҳодҳо љалб карда мешаванд.
 Мушовирон барои гузаронидани тендер. Барои муайян намудани
беҳтарин усул ва расмиёти гузаронидани тендер, коркарди меъёрҳои
арзёбї ва ғайраҳо љалб карда мешаванд.
 Мушовирон оид ба маркетинг ва робита бо љамъият. Барои
лоиҳаҳои калон ва мушкил љалб карда мешаванд, зеро дар чунин
лоиҳаҳо гоҳ–гоҳ зарурати гузаронидани фаъолиятҳои маркетингї ва
робита бо љамъият пеш меояд.
Мушовироне, ки љалб карда мешаванд бояд таљриба ва дониши
тасдиќшуда барои расонидани кўмак дошта бошанд.
11.5. Кадом намуди кўмакҳо расонида мешаванд?
Муассисаҳои давлатие, ки ташаббус ниҳон медиҳанд ва хоҳони
татбиќи лоиҳаҳои ШДБХ ҳастанд барои муайян намудани кўмаки
даркорї метавонанд, ки ба Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи
лоиҳаҳои ШДБХ» мурољиат намоянд.

12. Истилоҳоти ШДБХ
Пардохтҳо
барои омодаи
истифодабарї

Пардохтҳои пайваста, ки аз љониби давлат ба шарики
хусусї дар доираи лоиҳаи ШДБХ супорида мешавад,
ба шарте ки шарики хусусї инфрасохтори зарурї ва (ё)
хизматрасониро дар сатҳи даркорї таъмин намояд.
Пардохтҳо барои омодаи истифодабарї метавонанд,

ки ба љои љамъоварии маблағ аз љониби шарики хусусї
аз истифодабарандагони инфрасохтор ва хизматрасонї
истифода бурда шаванд. Механизми пардохтҳо барои
омодаи истифодабарї дар худ љаримабандиро низ дар
бар мегирад, ки ҳангоми дар сатҳи лозима дастрас
набудани инфрасохтор ва ё хизматрасонї истифода
бурда мешавад.
Усули интихоб
аз рўи арзиши
камтарин

Усули расмшудаи гузаронидани тендер, ки мувофиқи
он лоиҳаҳо ба ҳамон иштирокчии тендер супорида
мешавад, ки арзиши камтаринро пешниҳод намояд.
Усули интихоб аз рўи арзиши камтарин метавонад, ки
дар лоиҳаҳои ШДБХ низ истифода бурда шавад, дар
ин ҳолат бояд арзёбии пешниҳодҳо ба тарзе роҳандозї
шавад, ки ба назар гирифтани сифат ва хавфҳои
пешниҳодҳои тендерї аз назар дур намонад.

Натиљаи ниҳої

Муайян намудани он чизе, ки аз лоиҳа (инрасохтор ва
(ё) хизматрасонї) ба сифати натиља (чї) талаб карда
мешавад, на ин ки ба сифати маблағи гузошташуда (чи
тавр). Муайян намудани лоиҳаҳо ба сифати натиља ба
шарикони хусусї имконият медиҳад, ки усули
беҳтаринро барои ба даст овардани ин натиљаҳо таҳия
ва амалї намоянд.

Роҳбари лоиҳа

Шахсе (шахсоне), ки аз љониби ташкилоти фармоишгар
барои идора ва татбиқи лоиҳаи ШДБХ таъин карда
мешавад.

Сатҳи
муқоисавии
харољот

Шакли молиявие, ки барои муқоисаи таносуби нарх ва
сифати амалинамоии лоиҳа ба воситаи ШДБХ ё лоиҳаи
маъмулии давлатї, истифода бурда мешавад

Тақсими хавфҳо Муайян кардани хавфҳое, ки ба лоиҳа алоқамандї
доранд ва вогузор намудани ҳар як хавф ё ба шарики
хусусї ё ба шарики давлатї ва ё тақсими хавф байни
онҳо. Тарзи тақсими ҳар як хавф ба ҳавасмандии
шарикон дар татбиқи лоиҳа таъсир мерасонад.
Таносуби нарх
ва сифат

Усуле, ки ба воситаи он арзёбии фоидаи лоиҳаи
татбиқшавандаи ШДБХ–ро ба
давлат ва ё
истифодабарандагони хизматрасонї муайян менамояд,
аксари вақт чунин арзёбї дар қиёс бо лоиҳаи давлатие,
ки бо тендери маъмулї татбиқ карда мешавад,
гузаронида мешавад. Таносуби нарх ва сифат аз рўи
сифат, тақсими хавфҳо ва арзиши лоиҳа муайян карда
мешавад.

Харољоти

Омўзиши на танҳо харољоти сармояи ибтидоии лоиҳа,

лоиҳавї дар
тамоми давраи
татбиқ

балки ҳамаи харољот ва даромади лоиҳа дар тамоми
давраи татбиқи он. Чунин муносибат барои лоиҳаҳои
ШДБХ бениҳоят муҳим аст, зеро дар он диққат ба
беҳтар татбиқ намудани лоиҳа дода мешавад.

