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1. Стратегияи пањн намудани маълумотњои омории Агентии
омор = ќонеъкунонии истифодабаранда.
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тоикистон
(минбаъд Агентї) дар соњаи сиёсати бањисобгирии оморї ва
тањлили иќтисодї дастгоњи давлатї буда, дар фаъолияти худ
тобеи Президенти Љумњурии Тоикистон мебошад.
Агентї дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тоикистон, ќонунњои Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи хизмати давлатї» ва «Дар бораи омори давлатї», санадњои
меъёрию њуќуќии Малиси Олии Љумњурии Тоикистон
фармонњо ва супоришњои Президенти Љумњурии Тоикистон,
ќарорњо
ва дастурњои Њукумати Љумњурии Тоикистон,
Низомнома дар бораи Агентї, њамчунин санадњои байналхалќии
њуќуќї, ки Љумњурии Тоикистон эътироф кардааст, ба роњбарї
мегирад.
Маќсади Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи омори
давлатї» таъсиси асосњои њуќуќї ва механизмњои танзимкунанда
барои татбиќи сиёсати ягонаи давлат дар соњаи бањисобгирии
омори расмї ва пањн намудани маълумотњои омори давлатї
мабошад, ки талаботу эњтиёоти давлат ва омеаро ба таври
пурра, муътамад, илман асоснок њамчунин иттилооти сариваќтии
омориро дар бораи равандњои итимої, иќтисодї, демографї,
экологї ва омеаи Љумњурии Тоикистон таъмин намояд.
Агентї фаъолияти худро оид ба амъоварї ва пањн
намудани иттилооти оморї, принсипњои муњимият, воќеият,
сариваќтї, муътамадї, беѓаразона, махфї будани омор,
шаффофият, ошкору дастрас будан, мувофиќатнокї ва инъикоси
њаматарафаи равандњои итимоию иќтисодиро, ки дар умњурї
рух медињанд, ба роњбарї мегирад.
Методологияи њисобу китоби нишондињандањои оморї,
мутобиќи меъёрњои (стандартњои) байналхалќї, шаклњо, усулњои
амъоварї ва коркарди маълумотњои оморї, ки Агентї муќаррар
кардааст, меъёрњои расмии омории
Љумњурии Тоикистон
мебошанд.
Яке аз ўњдадорињои
Агентї омодагии самаранок ва
сариваќтї, пањн намудани нишондињандањои босифати оморї
мебошад, ки метавонанд, ба зуњуроти иќтисодию итимої ва
равандњо таъсири мусбат расонад, њангоми ќабули ќарорњо ва
ташаккули муносибатњои худ истифодабарандањоро мувофиќи
далелњои собит бо манбаъњои муътамад таъмин намояд.
Истифодабарандагони орї ва оянда сабаб ва маќсади
мавудият ва рушди низоми оморро ташкил медињанд. Масалан,
дар низоми рушди омор талаботи истифодабарандањо мавќеи
афзалиятнокро ишѓол менамоянд, аз ин рў, фаъолиятро барои
ќонеъ гардонидани ин талабот равона кардан зарур аст, зеро
мувофиќаи мутаќобилаи байни
истифодабарандагон ва
истењсолкунандањои омори расмиро бевосита дар амал татбиќ
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менамоянд.
Низоми омори Тоикистон бояд ба таври оммавї эътирофи
умум бошад, ба истифодабарандагон равона карда шуда бошад,
дар сифати манбаи муътамад ва сариваќтии нишондињандањои
оморї бештар эътироф зоњир карда шавад. Самаранокии низоми
омори расмї дар ба таври касбї тайёр намудани маълумотњо ва
пањн намудани иттилоот зоњир мегардад, гарчанде низоми омор
ўњдадор аст, таиноти худро то он замоне тасдиќ намояд, ки њанўз
нишондињандањои низоми оморї дархост шудаанд ва мавриди
истифода ќарор доранд.
Истифодабарандањои омори расмї дар худ тамоми
бахшњои њаёти иќтисодї ва итимоии ашхоси хусусї, субъектњои
хоагидор, маќомоти ќонунгузор, њокимияти ироия ва судњо,
маќомоти идораи давлатї ва маќомоти худидораи мањаллї,
муассисањои илмию тадќиќотї ва ташкилотњои ѓайрињукуматї ва
дигар институтњои байналхалќиро дар бар мегирад.
Пањн намудани маълумотњои оморї самаранокии
пешнињоди хизматрасонї ба ашхоси воќеї ва њуќуќиро мувофиќи
талаботашон ифода менамояд. Ин ба њамаи намудњои фаъолияти
омори расмї тааллуќ дорад, зеро дар худ пешнињоди натиањои
омори расмї, њамчунин восита ва усулњои таъмини дастрасиро ба
натиањо ва асоси методологї дар бар мегирад. Вазифањои
маќомоти омори давлатї дар пешнињоди иттилооти оморї, ба
таври
озоду
кушода
дастрасии
баробар
ба
њамаи
истифодабарндагони омори расмї мебошанд.
Пањн намудани маълумотњои оморї аз стратегияи расмї, аз
тахассусмандии мутахассисон ва пуштибонию дастгирии
техникаи муосир вобаста аст.
Дар муассисаи давлатии маркази кулли њисоббарории
Агентї гурўње таъсис дода шудааст, ки вазифаи вай
шиносонидани истифодабарандагон бо омори расмї мебошад.
Ѓояи асосї аз он иборат аст, ки тамоми дархостњои
истифодабарандањо ба гурўњи мазкур бо маќсади амъоварии
иттилооти бештар муњим дар бораи миќдор ва навъи
истифодабарандагон ва дархостњо равона карда шаванд.
Агентї маълумотњои омориро пањн менамояд:
- ба воситаи нашрияњои оморї (шаклњои чопї ё барандањои
электронї);
- ба воситаи хазинаи маълумотњои оморї;
- ба воситаи веб – сайт;
- ба воситаи пешнињоди иттилооти оморї аз тарафи
мутахассисоне, ки бо соњањои муайяни оморї таллуќ доранд;
- пешнињоди иттилоот ва маълумотњо тавассути телефон ё
тавассути пўштаи электронї;
Агентї ба истифодабарандањо хизматњои зеринро
пешнињод менамояд:
- маълумотњо (нашрияњо) – и хазинаи маълумотњоро дар
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веб-сайт;
- ба дархостњо ба таври фаврї бо мактуб (оид ба
маълумотњое, ки кайњо чоп шудаанд) авоб мегардонад;
- дархостњо барои дарёфт кардани маълумотњо мувофиќи
талабот, ки мутахассисони раёсатњо омода месозанд (коркарди
маълумотњое, ки мутобики фармоишоти инфиродї иро карда
мешаванд);
- истифодаи нашрияњои оморї дар китобхона;
- нусхабардории нашрияњо;
- бо ёрии компютерњои китобхонавї дастрасї ба
маълумотњо;
- ба воситаи фурўши нашрияњои оморї;
- ба воситаи обуна шудан ба нашрияњо;
Омори расмї боигарии умумии омеа мебошад, аз ин рў,
бояд барои њама дастрас бошад. Маълумотњои омориро тавре
пешнињод кардан лозим аст, ки натиањои асосї њатто бе ягон
дониши оморї ба њама фањмо бошанд, яъне дар шакле бошад, ки
тафсир, шарњ ва муќоисаи эътимоднокии дурустро таъмин карда
тавонад.
Самту канали асосии пањн намудани маълумотњои оморї
ва тањлил веб – сайти Агентї мебошад. Он чизе, ки ба таѓйироти
шароитњои бозорї ва талаботи зиёди истифодабарандагон дар
нашрияњои шакли электронї дахл дорад, дар ин хусус ќайд
кардан лозим аст, ки Агентї дар мўњлати кўтоњтарин нашри
њамаи нашрияњои худро дар шакли электронї дар веб – сайти худ
оѓоз мекунад. Ѓайр аз веб – сайт, Агентї дигар самту каналњоро
барои пањн намудани маълумотњои оморї ва тањлил, аз он умла
чопи нашрияњо ва васоити электронии ахбори оммаро истифода
мебарад. Дар айни замон, тамоми нашрияњои Агентї дар намуди
чопї ба табъ мерасанд, вале њадафи тўлонї аз он иборат аст, ки
зина ба зина кам шудани нашрияњои чопї ва зиёд намудани
барандањои электронї дар назар аст.
Тамоми нашрияњои мавуда, маълумотњо ва хазинаи
маълумотњо дар веб – сайти Агентї ройгон – бепул пешнињод
карда мешаванд. Њангоми истифода ё нусхабардории
маълумотњои дар веб – сайт ой додашуда ё дар нашрияњои
Агентї чопшударо нишон додан зарур аст, зеро ки манбаи
маълумотњо Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тоикистон мебошад. Нашрияњои чопї ва талаботу дархости
истифодабарандањо, ки коркарди махсусро талаб мекунанд, яъне
он маълумотњоеро, ки мувофиќи дархости истифодабаранда тайёр
карда мешаванд, дар нархномаи нашрия ва хизматрасонї, дар
барномаи нашрї чоп шудаанд (дар шакли чопї, инчунин дар
сайти Агентї бепул дарёфт кардан мумкин аст), дар нархномаи
нашрияњо муќаррар карда шудаанд.
Иттилоот дар бораи аз чоп баромадани њамаи нашрияњо
пешакї хабар дода мешаванд. Иттилоот дар бораи нашрияњои ба
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наќша гирифташуда бо санаи аниќи нашрия дар таќвими
нашрияњои маълумотњои оморї дар соли мушаххас (минбаъд,
таќвим) пешнињод карда шудаанд. Таќвим дар веб – сайт дастрас
мебошад, њамчунин дар намуди чопї барои истифодаи дохилї
дастрас мебошад. Тамоми нашрияњо бояд мувофиќи наќша,
мутобиќи нишондоди таќвим аз чоп бароянд, дар веб – сайт
дастрас бошанд (илова ба ин, ки кайњо дар айни замон дар сайти
Агентї чоп шудаанд) ин баробар аст ба соати 11 санаи
муќарраршуда. Дар бораи њамагуна тамоюлоти наќша дар
таќвим, пешакї иттилооти зарурї ва шарњ пешнињод карда
мешавад, санаи нави чопи нашрия муќаррар карда мешавад.
Бо
маќсади
ќонеъ
гардонидани
талаботи
истифодабарандањо тамоми чопи мунтазами нашрияњо дар веб –
сайти Агентї ойгир карда мешаванд, онњо бо забонњои тоикї,
русї ва англисї ба њама дастрас мебошанд. Агентї њуќуќи танњо
чопи маводњои махсусро бо забонњои тоикї ва русї бо худ њифз
менамояд.
Мувофиќи дархостњои мактубї истифодабарандањои
омори расмї метавонанд маълумотњои удогонаи омориро бе
муайян намудани ашхос, фаъолиятеро, ки ба татќиќотњои илмї
вобастаанд, пањн намоянд. Ингуна маълумотњо ба ташкилотњои
илмї, ба олимоне, ки дар маќомоти марказии идораи давлатї ба
ќайд гирифта шуда бошанд ва дар соњаи илм масъулиятро ба душ
доранд ва ба дигар субъектњое, ки ба фаъолияти илмї машѓуланд,
пешнињод шуда метавонанд. Дар дархости мактубї маќсади
истифодаи маълумотњои оморї бояд нишон дода шавад.
Барои истифодаи маълумотњои оморї ќарордоди махсус
имзо кардан зарур аст, мувофиќи ќарордод истифодабарандаи
маълумотњои оморї масъулияти молиявї ва авобгариро ба душ
дорад, барои он ки маълумотњои оморї танњо бо маќсадњои дар
дархост нишон додашуда истифода бурда шудаанд; зеро вай
барои тафтиш ё истифода ба шахсе беиозат пешнињод намудан
авобгарии иноятиро ба зимма дорад, баъди истифода
маълумотњоро бояд нобуд кунад.
Њар кадом раёсати Агентї нисбат ба маълумотњои
инфиродї бояд дар доираи фаъолияти худ ќоида ва принсипи
худро муќаррар намояд, масалан, барои пешгирї кардани дарки
воњидњои њисоботи оморї кадом маълумотњоро муттањид кардан
лозим нест, кадоми онњо ба ин маълумотњо муносибат доранд,
мамўи маълумотњо, ки маълумотњои инфиродиро ошкор карда
метавонанд.
Ба наќша гирифта мешавад, ки «рўзњои дарњои кушода»
гузаронида шавад, ин рўзњо имконият медињанд, ки оид ба омор,
ба гурўњњои маќсаднок ва ба омеаи васеи истифодабарандањо
дониши мукаммал дода шавад. Мавзўъњои рўзњои дарњои кушода
ба соњањое мансубанд, ки бо онњо гурўњњои маќсаднок ё омеаи
васеъ ба таври кофї шинос нестанд, ё ин ки дар мавриде тахмин
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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меравад, ки дониши мутахассисони Агентї дар соњаи мушаххас
метавонад барои истифодабарандањо хеле фоидаовар бошад.
Бахш ва соњањои омор, ки дар рўзњои дарњои кушода, дар бораи
онњо сўњбат кардан имконпазир аст, аз њами шавќу раѓбат ва
манфиатдорї ба маълумотњои ории оморї ва аз талаботи орї
барои фањмидани омори расмї вобаста аст.
Гурўњњои махсуси маќсаднок, ки барои рўзњои дарњои
кушода
пешбинї шудаанд, инњо рўзноманигорони васоити
ахбори омма мебошанд. Агентї ба наќша мегирад, ки ба
рўзноманигорон шарњу тафсири методологияи фањмо, ошкору
возењи зарурї (шарњу тафсири методология бо забони оддию
фањмо, на бо забони илмии мураккаб)- ро бо роњи ташкили
рўзњои дарњои кушода ташкил намояд, барои он ки онњо ба таври
дуруст ва босифат маълумотњои омориро шарњ дода тавонанд.
Яке аз маќсадњои Агентї аз он иборат аст, ки таъсиси
ягонаи муоинашавандаи баробар ба вууд оварда шавад. Њамаи
кормандони Агентї бояд мувофиќи коидањо амал кунанд, дар
сурате, ки агар кор ба истифодаи меъёрњои (стандартњои) мавуда
тааллуќ дошта бошад. Тамоми принсипњои роњбарикунанда оид
ба омодагї ва пањн намудани иттилоот ва меъёрњо (стандартњо) аз
тарафи узъу томњо муќаррар ва таъсис дода мешаванд.
Ќисмат (узъу том) оид ба пањн намудану пешнињоди
маълумотњо
барои
гузаронидани
чорабинињои
бозорї
(маркетингї), аз умла саволномањо бо шарњи нишондињандањо
авоб медињад. Кормандони узъу том барои ба амал
баровардани тадќиќоти ќонеъгардонии истифодабарандањо бо
фарогирии истифодабарандагони орї ва пурќудрат авобгўй
мебошанд, маќсади тадќиќотро муайян менамоянд: проблемањо
ва
маќсадњо,
муайян
намудани
манбаъњои
тадќиќот,
гузаронидани интихоби тадќиќот, воситаи шарњу тафсир ва
пешнињоди натиањоро аном медињанд.
Њадафњои тадќиќоти ќонеъгардонии истифодабарандагон
гуногун мебошанд:
- омўхтани талаботи истифодабарандагони маълумотњои
оморї;
- омўхтани афзалиятнокии истифодабарандагон барои
таъсиси нашрияњои гуногун ва хизматњо;
- дарёфт кардани таќризу таклифњо дар бораи нашрияњо ва
химатрасонињое, ки Агентї пешнињод менамояд;
- ба даст даровардани иттилооти бештар зарурї, ки барои
рушди минбаъдаи нашрияњо ва хизматњо ањамияти муњим доранд.
Агентї ба воњидњои њисоботи оморї махфї нигоњ доштан
ва муњофизати иттилооти омории пешнињодшуда, риояи сирри
давлатї ва тиоратї, њифзи ќонунии манфиатњои шахсони њуќуќї
ва воќеиро кафолат медињад.
Маълумотњои оморї, ки аз воњидњои њисоботи оморї
амъоварї карда шудаанд, бе нишон додани баробарњуќуќї,
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мустаќим ё ѓайримустаќим чоп карда мешаванд, ба ашхоси
њуќуќї ё воќеї, ки
ба Агентї њисоботи оморї пешнињод
менамоянд, иртибот додан мумкин аст. Тамоми маълумотњое, ки
Агентї чоп мекунад ва маълумотњое, ки мувофиќи дархости
истифодабарандањо тањия карда шудаанд, дар намуди тањлил
пешнињод карда мешаванд, агар дигар мувофиќатнома
бо
воњидњои њисоботи оморї комёб нашавад. Мувофиќи Ќонун
маълумотњои омории инфиродиро ба истиснои мавридњои зерин
пањн кардан мумкин аст:
- агар воњиди њисоботи оморї дар намуди мактубї ба
ингуна пањн намудани маълумотњо розигї дињад;
- агар маълумотњо дар рафти амъоварии амъиятии
маълумотњо амъ карда шуда бошанд(ба таври дастраси умум);
- агар онњо дар шаклу усуле пањн карда шаванду ба воњиди
њисоботи оморї, ки ба вай маълумотњо тааллуќ доранд,
имконияти баробарњуќуќ надошта бошанд.
2.Нашри омори расмї
Барои њамаи маълумотњое, ки нисбат ба кадом, кай ва чї
ќарори дахлдор ќабул карда шудааст, ки маълумотњои оморї
бояд нашр карда шаванд, Агентї пурра масъулиятро ба зимма
дорад.
Ње кас то аз чоп баромадани омори расмї ба маълумотњои
оморї дастрасї карда наметавонад. Ин яке аз принсипњои
муњимтарини пањн намудани маълумотњои Агентї мебошад, ки
барои таъмини дастрасии баробар ба маълумотњои оморї ба
њамаи истифодабарандагон мебошад – истифодабарандагони
имтиёзнок набояд бошанд.
Кормандони Агентї, ки дар њайати тањририя иштирок
менамоянд, дар тайёр намудани маълумотњои оморї барои нашр
сањмгузор мебошанд ва Директор то нашри онњо ба маълумотњои
оморї дастрасї карда метавонад. Дигар кормандон низ вобаста
ба ирои кори худ, барои њисобу китоби маълумотњои оморї
(нишондињандањо), ки бо баъзе дигар маълумотњо вобастагї
доранд, дастрасї карда метавонанд.
Вале маълумотњои омори расмї, пеш аз он ки онњоро
Агентї ба табъ расонад, набояд ба таври мустаќим ва ё
ѓайримустаќим нав карда шаванд.
Таќвими нашри маълумотњои оморї дар худ нашрияеро
инъикос менамояд, ки дар он хулосаи даќиќу аниќи нашрия дода
мешавад, таќвимро Агентї дар соли оморї, як сол пеш чоп
менамояд.
Ба наќша гирифта мешавад, ки таќвими дохилии нашрияњо
омода карда шавад, вай сана ва рўзњои њафта, моњњо ва њафта,
соли чопи нашрияро дар бар мегирад. Ѓайр аз ин, дар таќвим
номи нашрияњо, давраи асосї (заминавї), сатњ ва забони
нашрияњо нишон дода мешавад. Дарааи нашри Нашрияи Якум
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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– њармоња, њар семоња, як маротиба дар ним сол ва њарсола
мебошад.
Иттилоот дар бораи маътал кардан ва таѓйироте, ки ба
санаи чоп тааллуќ дорад, бояд пешакї хабар дода шавад. Агентї
ўњдадор мешавад, ки дар бораи њамагуна
маъталкорї ё
таѓйироти санаи нашр хабар дињад ва дар веб – сайти Агентї оид
ба ин таѓйирот на камтар аз се рўзи корї то санаи оѓози нашр дар
таќвим истифодабарандањоро бохабар созад.
Барномаи чоп (минбаъд Барнома)- ин фењрасти нашрияњои
Агентї мебошад. Вай њар сол дар охири сол барои соли ояндаи
оморї чоп карда мешавад. Ин нашрия (фењраст) ба таври ройгон
– бепул дар веб – сайти Агентї ой дода мешавад, њамчунин дар
намуди китобча чоп карда, пањн карда мешавад.
Дар ќисми аввал тасвири нашрияи Агентї, њамчунин
иттилои умумї дар бораи навъи нашрия инъикос карда мешавад.
Баъдан хулосаи батафсили масъалањое, ки дар як сол пешакї ба
наќша гирифта шудаанд, инъикос карда мешавад. Нашрияњо аз
рўи соњањои оморї гурўњбандї шудаанд. Дар ќатори раќам ва
номи нашрияњо дар бештар маврид тавсири мухтасари нашрияњо,
санаи чоп, дарааи нашрияњо, сатњи маълумотњо, забон, шакл ва
баранда, ки дар он нашрияи мазкур чоп мешавад, дода мешавад.
Дар охири барнома истифодабарандањо иттилоотро дар
бораи тарзи пайдо ва дарёфт кардани маълумотњои муфассали
оморї ва нашрияњо, раќами телефонњо ва суроѓа барои иттилоот,
тартиби намунањо, шикоятњо, пардохт ва бурда расонидани
нашрияњоро пайдо карда метавонанд. Барнома низ прейс– вараќи
нашрия ва хизмати Агентї мебошад.
Агентї маълумотњои пешакї ва нињоии тареиро оид ба
соњањои зиёди оморї чоп мекунад. Маълумотњои пешакї танњо
дар ое истифода бурда мешаванд, ки дар он о сариваќтии онњо
ањамияти муњим доранд.
Барои нашри маълумотњои пешакї њамеша раќамњои
нињоиро таъќиб мекунанд. Маълумотњои пешакї дар веб – сайти
Агентї ой дода мешаванд ё дар намуди нашрия чоп карда
мешаванд, барои онњо бояд таъќиб карда шавад, ваќте ки
имконият њаст, дар бораи санаи нашри маълумотњои аниќ эълон
дода мешавад.
Кормандони Агентї тамоми ќувваро ба он сафарбар
менамоянд, то ки миќдори хатогињо то нашри маълумотњо кам
карда шаванд. Хеле муњим аст, ки боварї ба омори расмї,
инчунин ба Агентї ба сифати муассиса њифз карда шавад, зеро
маќсади асосї дар пањн намудани омори расмї мебошад.
Мутобиќи ин хеле муњим аст, ки Агентї хатогињоро эътироф ва
аниќ кунад, шарњи холисонаю беѓаразона ва касбї - тахассусї
дињад.
Бо назардошти он ки таваккал ва хатари зиёд вууд дорад,
њангоме, ки истифодабарандањо то ошкор шудани ѓалату хатогї
8

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Стратегияи пањн намудани маълумотњои омории Агентии омор

ва ислоњи онњо маълумотњоро дарёфт карда истифода мебаранд,
нашри ѓалату хатогиро аз рўи имконият дар мўњлати кўтоњтарин
ба амал баровардан зарур аст, истифодабарандањо бошанд, бояд
имконият дошта бошанд, ки ба таври аниќ ва даќиќ фањмида
тавонанд, ки ѓалату хатогї ислоњ карда шудааст.
Дар мавриди хатогии иддї, ки барои ислоњаш беш аз як
рўзи кориро талаб кунад, маълумотњои ѓалату нодурусти нашрро
аз сайти Агентї удо кардан лозим аст ва дар сањифаи асосии
ахборот дар бораи он ки кай ва чї ваќт хатогї ислоњ карда
мешавад ё ислоњ ой карда мешавад, хабар дода мешавад. Бо
чопи намуна, бо ворид намудани таѓйирот ба маълумотњои
нашрияњо ё ислоњи маълумотњои такроран чопшуда, њамзамон
аввалин шуда дар нашрияњо чоп карда мешаванд, дар онњо
ислоњњо ба таври аниќу равшан инъикос карда мешаванд. Дигар
карда гуем, маълумотњои чопшуда, ки дар онњо хатогї содир
шудааст, баъзан ба чопи дуруст иваз карда намешаванд, агар дар
нашрия ба таври аниќу равшан ислоњњо инъикос нашуда бошанд
(дар ислоњ нишон додани истинод њатмист).
Агар хатогї ошкор шуда бошаду дар њамон рўзи чоп ислоњ
карда шуда бошад, дар хабарнома дар бораи ворид намудани
ислоњ ваќту замони аниќи ислоњ нишон дода мешавад. Ислоњњои
тасњењот /чопи такрор бе додани хабарнома дар бораи ворид
намудани ислоњ ба амал бароварда мешавад.
3. Нашрияњои Агентии омор
Нашрияњои Агентї барои истифодабарандањо дар шакли
чопї ё дар шакли электронї (Е-майл/барандаи электронї ва
интернет) дастрас мебошанд. Бисёрии натиањои тадќиќотњои
оморї бо усули стандартї- дар намуди чопї, њамчунин аз рўи
дархост дар шакли электронї (Е-майл/барандаи электронї) чоп
карда мешаванд. Агар натиањои тадќиќотњои оморї дар шакли
чопї чоп карда нашаванд, дар он сурат онњо дар хазинаи
маълумотњо дар веб – сайти Агентї ё дар барандањои электронї
дастрас мебошанд. Сарфи назар аз шакле, ки дар он маълумотњо
чоп карда мешаванд (дар шакли чопї ё электронї) ќоидаи дигар
дар њамаи нашрияњои эълон дар бораи онњо пешакї хабар дода
мешавад, санаи аниќ (рўзу моњ)- и нашрияњо муќаррар карда
мешавад. Тамоми нашрияњо ба њамаи истифодабарандањо дар як
ваќт дастрас мебошанд, ин аз он шањодат медињад, ки ње кас то
чоп шудани нашрияњо ба онњо дастрас шуда наметавонад (ниг. ба
фасли дастрас будани омори расмї то нашри нашрияњо).
Агентї якчанд ногмгўй нашрияњоро чоп мекунад: вазъи
итимоию иќтисодї, омори солона, минтаќањои Тоикистон,
Тоикистон дар раќамњо, Тоикистон ва мамлакатњои ИДМ,
молия, нишондињандањои асосии низоми њисобњои миллї,
саноати Тоикистон, сохтмон, кишоварзї, пахтакорї, буллетени
иттилоотї дар бораи бехатарии озуќаворї ва камбизоатї, њифзи
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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муњити зист, нишондињандањои асосии савдо, таъминоти моддию
техникї, нархњо дар Љумњурии Тоикистон, фаъолияти иќтисодии
хориї, шумораи ањолї, маориф, омори солонаи демографї,
бозори мењнат, нишондињандањои асосии тадќиќоти буети
хонаводањо ва ѓайрањо.
Тамоми истифодабарандањо, ба истиснои онњое, ки
нашрияњоро бепул мегиранд, нашрияњои Агентиро мувофиќи
нархномаи нашрияњо ва хизматњое, ки дар сайт чоп шудаанд,
харида метавонанд.
4. Коркарди маълумотњо
Тадќиќотњои омории гузаронидашуда, маълумотњои
амъоварї
кардашуда
ва
кор
карданашуда
барои
истифодабарандањо пешбинї карда шудаанд.
Наќши истифодабарандањо аз њама бештар муњим аст, вай
дар ќатори бохабар будан, сатњи дониш ва сифати афзудаистодаи
маълумотњои оморї ва хизматрасониро меафзояд. Омори миллї
барои истифодабаранда мустаќил ва равона кардашуда мебошад,
ин рамзи омеаи демократии рушдёфтаро инъикос менамояд.
Аммо истифодабарандањо дар бештар маврид иттилооти
барояшон заруриро, ки дар маълумотњои расмии чопшуда њамроњ
карда шудаанд пайдо карда наметавонанд, ин табиатан маънии
онро надорад, ки истифодабарандањо наметавонанд маълумотњои
дархосткардаашонро дарёфт кунанд. Ингуна иттилоъ мувофиќи
дархости истифодабаранда кор карда бароварда мешавад ва
вобаста ба мураккабии дархост ва ваќту замоне, ки ба мутахассис
барои омода сохтан зарур аст, пардохта мешавад.
Гарчанде пешгўињои талаботи ояндаи истифодабарандањо
як қисми мўњими стратегияи пањн намудани маълумотњои омории
Агентї мебошанд, ба Агентї имконияти чопи њамаи
маълумотњое, ки истифодабарандањо хоњиши чоп кардани онњоро
доранд, нест. Аз ин сабаб, баъзе маълумотњои оморї танњо аз рўи
дархости истифодабарандањо дастрас мебошанд.
Дархост барои иттилоот/ маълумотњо дар худ дархостро
барои иттилоот дар бораи Агентї ва фаъолияти вай ва дар бораи
маълумотњои чоп кардашуда, ки ба Љумњурии Тоикистон
мансубанд, инъикос менамояд. Љавобњо ба дархостњо барои
иттилоъ/ маълумотњо ба забонњои тоикї ё русї пешнињод карда
мешаванд.
Дархост барои иттилоъ/ маълумотњо ё тавассути
телефонограмма, почтаи электронї, тавассути факс ё тавассути
пушта ( дар намуди мактуб) пешнињод карда мешавад.
Истифодабарандагон бо раќами телефонњои нишон
додашуда бо узъу том оид ба пањн намудани иттилоот телефон
карда, тамоми иттилоотро дар бораи аз куо пайдо кардани
маълумотњои зарурї ё дастурамалро дар бораи чї гуна барои
дарёфт кардани нашрияњо, ё дар бораи коркарди маълумотњо аз
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рўи фармоиши инфиродї, инчунин тамоми иттилоотро, ки ба
Агентї ва фаъолияти вай тааллуќ доштаро гирифта метавонанд.
Агар барои њалли масъала ваќти зиёд талаб кунад,
кормандони узъу том оид ба пањн намудани маълумотњо аз
истифодабарандањо хоњиш менамоянд, ки телефони робитаро
монанд, то ин ки баъди машварат бо мутахассисони раёсат
телефон карда шавад, дар навбати худ мутахассис низ аз раёсат
раќами телефони робитаро медињад, дар хусуси он ки соњаи
дониш ба авоби саволи истифодабаранда мувофиќат намояд ё
хоњиш менамояд, ки истифодабарандањо дархости худро
тавассути пўштаи электронї, факс ё тавассути пўшта пешнињод
намоянд.
Дархост барои коркарди маълумотњо аз рўи фармоиши
инфиродї дар худ талаботи пешнињоди иттилооти/ маълумотњои
бештар муфассалро дар асоси њамон иттилооте инъикос
менамояд, ки ба маълумотњои чопшуда дастрас мебошад, яъне
дар нашрияњо, хазинаи маълумотњо ё дар веб – сайти Агентї ба
табъ расидаанд. Ирои ингуна дархостњо коркарду тањлили
иловагии маълумотњоро таќозо мекунад, зеро чунин амал аз
тарафи мутахассисони раёсатњо бо ёрии технологияи иттилоотї
аном дода мешавад. Коркарди маълумотњо аз рўи фармоиши
инфиродї дар њамаи соњањои омор дастрас буда, дархости
иинфиродї шуда метавонад, авоби дархостњо бо забонњои
тоикї ва русї пешнињод карда мешавад.
Дархости ба стандарт (меъёр) мувофиќ кардашуда барои
коркарди
маълумотњо
аз
рўи
фармоиши
инфиродї
маълумотњоеро дар назар дорад, ки дар бораи савдои хориї,
истењсолоти саноатї, индекси нархњо дар хароот ва индекси
даромадњо ва ѓайрањоро дар бар мегирад, пардохт бошад, на аз
рўи кори њарсоатаи мутахассиси раёсат ва хароот барои
технологияи иттилоотї, балки аз рўи њами маълумотњо сурат
мегирад.
5. Пањн намудани маълумотњо дар дохили Агентї
Канали асосии пањн намудани иттилоот ва маълумотњо дар
дохили Агентї Интернет мебошад. Вазифаи асосии вай аз он
иборат аст, ки ба кормандони Агентї дар омўхтани иттилоот
мусоидат менамояд, баъдтар дониш њосил мекунад ва истифода
мебарад. Ѓайр аз ин, њадафи интернет аз он иборат аст, ки ба
њамкории мутаќобила кўмак мерасонад ва бо роњи пешнињоди
иттилоот дар бораи муассиса, вазифањои вай ва кормандон
баробарї – мусовиятро таъсис медињад.
Интернет асбоби кории фоидаовар мебошад, зеро вай дар
мањорату малакањо, донишњо, ошкорбаёнї ва њами иттилоот дар
чорчўбаи Агентї мусоидат мекунад. Интернет барои кормандон
асбоби фоиданок мебошад, гарчанде онњо медонанд, ки Интернет
– ин њамеша манбаи иттилооти тоза ва нав дар бораи Агентї
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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мебошад, вай барои ќабули ќарор, навиштани њисобот ва сатњи
умумии иттилоот ба кормандон зарур аст.
6. Робита бо омеа
Агентї барои истифодабарандањо вууд дорад, инчунин
барои он вууд дорад, ки робитаи самаранок (мустаќим ва
ѓайримустаќим)- ро таъсис намояд, барои комёб шудан ба
њадафњои стратегияи пањн намудани маълумотњои омории Агентї
равона карда шудааст. Стратегияи фаъолияти босифати
рекламавї, ки барои хабар додани иттилоот ва хотиррасон
кардан асоснок карда шудааст, зарур аст.
Њадафи робита бо омеа аз он иборат аст, ки кормандони
Агентї ва гурўњњои маќсадноки хориї дар бораи њадафњои
Агентї бохабар бошанд, то ки ба воситаи ирсоли иттилоот дар
комёб шудани њадафњои Агентї мусоидат намоянд. Рушди омеа
ба њолате овардааст, ки Агентї дар вай ба сифати
таъминкунандаи хизмат ои марказиро ишѓол намекунад, аммо
вай ба ивази ин ба истифодабарандањое, ки бо Агентї дар айни
замон сару кор доранд, мувофиќат мекунад. Ба ин муносибат,
Агентї бояд дар муносибат бо эњтиёоти худ ва хоњиш воќеиятро
њифз намояд ва маълумотњоеро пањн намояд, ки вай мутобиќан
чоп менамояд.
Робита бо васоити ахбори омма (ВАО) барои Агентї
ањамияти
њалкунанда
дорад,
гарчанде
ВАО
яке
аз
истифодабарандањои асосии омори расмї, воситаи муњими
робитаи байни истифодабарандањои маълумотњои оморї ва
оммаи васеи омеа мебошад. ВАО, аз рўи моњият канали асосии
ирсолу интиќоли омори расмї барои оммаи васеи омеа мебошад,
ба шарофати ин далел хеле муњим аст, ки Агентї бо
рўзноманигорон муносибати хеле хубро пуштибонї менамояд.
Дар ВАО Тоикистон бештари истиноду иќтибос нисбат ба дигар
муассисањо ба Агентии омор дида мешавад.
ВАО
–
ро
гурўњи
удогонаи
маќсадноки
истифодабарандањои Агентї намояндагї мекунанд, аммо муњим
аст, фаромўш нашавад, ки нибат ба онњо, мисли њамаи боќимонда
истифодабарандањо њамон ќоида ба кор бурда мешавад. Дигар
карда гўем то аз чоп баромадани маълумотњои оморї, њатто
иттилоот дар бораи он ки оё маълумотњо муайян карда мешаванд
ё бо маълумотњои пештара чопшуда мувофиќат мекунанд, дар
ВАО ње ваќт ба таври муфассал чоп карда намешаванд. Агентї
барои нашр маълумотњоро ба васоити ахбори омма пешнињод
намекунад, ин маънии онро дорад, ки ВАО ба маълумотњо дар як
ваќт бо боќимонда истифодабарандањо дастрас мебошанд. Ѓайр
аз ин, Агентї мавќеи сиёсиро ишѓол намекунад, зеро вай
ташкилоти касбї мебошад.
Тамоми дархостњои рўзноманигорон/ ВАО ба иттилоот/
маълумотњое, ки Агентї омода менамояд, ройгон – бепул
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пешнињод карда мешаванд.
Бо назардошти он ки Агентї дар баст (штат) оид ба робита
бо омеа намоянда надорад, авобњоро /маълумотњоро оид ба
дархостњои рўзноманигорон узъу том оид ба пањн намудани
маълумотњо ва мутахассисони райсатњо тайёр мекунанд. Агар
ариза таќозо кунад, дар он сурат вайро бояд Директори Агентї ё
шахсе, ки ваколати директорро дошта бошад аном дињад.
Умуман, дархостњои рўзноманигорон дар бештари мавридњо ба
шарњу тафсири маълумотњои оморї, тањлили маълумотњо ва
тадќиќотњои оморї тааллуќ доранд.
Њангоми њозир набудани маълумотњо шарњу тафсир ва
тањлили маълумотњо, зарур аст, ки шарњу тафсири муфассал ва
аниќ оид ба дархости пешнињод кардашуда дода шавад. Ќайд
кардан зарур аст, ки унсурњои хеле муњим аз он хусус гувоњї
дињанд, ки маълумотњо, шарњу тафсир ва тањлили онњо дар матни
дархостшуда инъикос карда шудаанд. Мазмуну мундариае, ки
барои шарњу тафсир истифода мешавад, бояд њама фањманд,
натанњо кормандони омор.
Мо бояд донем, ки баъзе рўзноманигорон њамаи ќисматњои
барои ахбори онњо тайёр кардашударо хабар намедињанд, онњо
бештар унсурњоеро интихоб мекунанд, ки ба аќидаи онњо барои
хонандањо аоиб хоњанд буд. Бо ин сабаб фавќулодда муњим аст,
ки чизи асосї дар дархости рўзноманигор пайдо карда шавад ва
таври зичу аниќ ва маќсаднок бо назардошти роњ надодан ба
тасвири нодуруст авоб дода шавад. Ба рўзноманигор њамеша
хотирнишон кардан лозим аст, ки ба сифати манбаъ вай бояд ба
Агентї истинод ва иќтибосро нишон дињад.
Агар корманди Агентї мушоњида
кунад ё аз
истифодабаранда хабарнома гирад, ки маълумотњои Агентї дар
васоити ахбори омма нодуруст пешнињод шудаанд, ё нодуруст
тафсир шудаанд, кормандони узъу том оид ба пањн намудани
маълумотњо бояд дар мўњлати кўтоњтарин ба рўзноманигороне,
ки маќоларо чоп кардаанд алоќа кунанд ва эњтиромона хоњиш
намоянд, ки нодурустиро дар иттилоот/ маълумотњои нишон
додашуда ислоњ намоянд.
Љузъу том оид ба пањн намудани маълумотњо барои
татбиќи фаъолияти бозорї (маркетингї), аз он умла саволу
авоби андешањои омеа ва овоздињї авобгўй мебошанд.
Кормандони чузъу том оид ба пањн намудани маълумотњо барои
гузаронидани тадќиќоте, ки истифодабарандањои орї ва
боиќтидорро фаро мегиранд, авобгў мебошанд, њадафњои
тадќиќотро муайян мекунанд: проблемањо ва њадафњое, ки
манбаъњои тадќиќот, навъ ва усули тадќиќот, интихоби тадќиќот,
воситаи шарњу тафсир ва пешнињоди натиањоро муайян
менамоянд.
Тадќиќот оид ба муайян намудани номи нек ва обрў барои
он гузаронида мешавад, ки оё обрўи Агентї дар назди
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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истифодабарандањои орї ва пуриќтидор кам шудааст ё
афзудааст. Ингуна тадќиќот баъди ќабули тадбирњои мушаххас,
ки мо дар назар дорем, барои бењтар шудани фаъолияти Агентї
хеле зарур ва ањамият доранд. Ѓайр аз ин, онњо барои ба даст
даровардани бозхостњо дар бораи омилњое, ки ба ои он ки обрў
бештару зиёдтар дар оянда ба онњо таъсир расонанд, ањамияти
муњим доранд.
7. Сиёсати нарх
Хеле муњим аст, фаъолияти Агентї аз буети давлатї
маблаѓгузорї мешавад, барои он ки Агентї маќоми ташкилоти
тиоратиро надорад. Ин далелњо ба дарааи хеле зиёд воситаи
асосии њамкориро бо муштариён / истифодабарандањои омори
расмї муайян менамоянд. Њамин тартиб, њиссаи муайяни
нашрияњо ва маълумотњо ройгон – бепул дастрас мебошанд,
нархњо бошанд, барои чопи нашрияњо ва дигар хизматњо ба таври
ќатъї аз масрафи моддї вобастаанд. Агентї барои пардохти
омори расмї чор моделро тањия кардааст:
1. Дархостњо барои иттилоот /маълумотњо иттилоотро дар
бораи Агентї ва фаъолияти вай, маълумотњои чопшударо дар
бораи Љумњурии Тоикистон дар назар доранд. Гарчанде авобњо
ба ингуна дархостњо иттилооти /маълумотњои асосиро пешнињод
менамоянд, њангоме ки истифодабарандањо талаб мекунанд, дар
шакли мактубї иттилоот /маълумотњо дар намуди вараќаи расмї
бо имзои шахси масъул пешнињод карда шаванд, онњо ба
истиснои баъзе мавридњо ройгон – бепул пешнињод карда
мешаванд.
2. Дархостњои ба меъёрњо (стандартњо)
мувофиќ
кардашуда барои коркарди маълумотњо аз рўи фармоиши
инфиродї, ки дар чорчўбаи раёсати соњавї ва бе ёрии Раёсати
Технологияи Иттилоотї њал кардан мумкин аст, пардохт на аз
рўи соати кори мутахассиси раёсат ва харооти раёсати
технологияи иттилоотї пардохта мешавад, балки аз рўи њами
маълумотњо ситонда мешавад. Нархномаи нашрия ва
хизматрасонї дар фењрасти нашрияњо чоп карда шудааст (дар
шакли чопї, инчунин дар сайти Агентї ройгон – бепул дарёфт
кардан мумкин аст).
3. Дархостњои мушаххас барои коркарди маълумотњо аз
рўи
фармоиши
инфиродї
дархостњои
муайяни
истифодабарандањоро тангбинона дар назар доранд, пардохте, ки
мувофиќи миќдори соати кор ситонда мешаваду барои
мутахассиси раёсат барои ирои кори мазкур зарур аст, мутобиќи
арзиши кўмаке, ки раёсати технологияи иттилоот пешнињод
шудааст, рўёнида мешавад. Арзиши ингуна хизматрасонињоро
пешгўи кардан ё пешакї ба наќша гирифтан ѓайриимкон аст.
4. Хазинаи маълумотњо, масалан савдои хориї, регистри
субъектњои хоагидор, хазинаи маълумотњои тадќиќоти ќувваи
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корї, хазинаи маълумотњои тадќиќоти буети хонаводањо (ба
таври ќатъи тањлилшуда, ѓайриинфиродї) – ро дар назар дорад.
Арзиши онњо дар нархномаи нашрияњо ва хизматњое, ки дар
фењраст чоп шудаанд муайян карда шудааст (дар шакли чопї,
инчунин дар сайти Агентї ройгон – бепул дарёфт кардан мумкин
аст).
Тамоми иттилооти умумї, яъне маълумотњои оморї, ки
барои оммаи васеи омеа пешбинї шудаанд, дар китобхона ва
дар сайти Агентї ройгон дастрас мебошанд.
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