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1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

Дастурамали мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ҷиҳати иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2014 №143-ф таҳия гардида, марҳилаи дуюми 
банақшагирии буҷет, яъне омода намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ва дурнамои онро барои 
солҳои 2017 ва 2018»-ро дар бар гирифта, аз қадамҳои зерин иборат аст: 

 Банақшагирии буҷет баъд аз муайян намудани ҳадди ниҳоии хароҷот; 
 Омодасозии нақшаи стратегии буҷетии соҳаҳо; 
 Омодасозии дархостҳои буҷетӣ; 
 баррасии дархостхои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ); 
 Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ва дурнамои он барои солҳои 2017 ва 2018».  
Сиёсати иқтисодӣ ва молиявии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

миёнамӯҳлат барои ҳалли масъалаҳои афзалиятноке, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд ва дар Паёми ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян шудаанд, равона мегардад.   

Таҳияи нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016-2018 ва лоиҳаи 
Буҷети давлатӣ барои соли 2016 аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷет иборат аст: 

Марҳилаи 1: Таҳияи нишондиҳандаҳои сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018»; 

Марҳилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои соли 2016» ва дурнамои нишондиҳандаҳои 
Буҷети давлатӣ барои солҳои 2017-2018.  

 
Нақшаи тақвимии  

таҳияи Буҷети давлатӣ барои соли 2016  
ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2017-2018  

 

Чорабиниҳо Мӯҳлати иҷро Мақомоти масъули давлатӣ 

Хароҷотҳои зерниҳоии пешакӣ 
барои зерсохторҳои 
таҷсимкунандагони маблағҳои 
буҷетӣ (ТМБ) ва гирандагони 
маблағҳои буҷетӣ (ГМБ) 

то 6 июл 
Тақсимкунандагони 

асосии маблағҳои буҷетӣ 
(ТАМБ) 
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Чорабиниҳо Мӯҳлати иҷро Мақомоти масъули давлатӣ 

Дархостҳои буҷетии ТМБ, ГМБ то 10 июл 
Гирандагони маблағхои 

буҷетӣ (ГМБ) 
Накшаи миёнамӯҳлати 
сармоягузории таҷдидшуда 

15 июл 
Вазорати рушди иқтисод 

ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Маълумоти аниқшудаи дурнамои 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 
барои солҳои  2016-2018 

15 июл 
Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Лоиҳаҳои буҷети маҳаллӣ барои 
соли 2016 ва дурнамои 
нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои 
солҳои 2017-2018 

15 июл 
Мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ 

Ҳадди ниҳоии хароҷотҳои 
аниқшуда бо соҳаҳо ва ТАМБ 

20 июл 
Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ҷамъбасти дархостҳои буҷетии ТМБ 
ва ГМБ 

24 июл ТАМБ 

Нақшаҳои стратегии буҷетӣ бо 
соҳаҳо 

24 июл Вазоратҳои соҳавии пешбаранда 

Тавзеҳот ба дархостҳои буҷетии 
ТАМБ  

1 август Вазоратҳои соҳавии пешбаранда 

Ҳимояи буҷет 
Тибқи ҷадвал 

баъд аз 1 август 
Вазорати молия ва ТАМБ 

Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи 
Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли 2016» ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

20 сентябр 
Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 
Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои таҳияи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018: 
 2016г. 2017г. 2018г. 
Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ  (млн. сомонӣ)       57346,0 64289,0 72059,1 
Таваррум  (%)  7,5 7,0 7,0 
Қурби доллари ИМА нисбат ба сомонӣ                              6,58 6,81 7,28 

 
Пас аз аниқ намудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар ҷараёни таҳияи 

Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018 Вазорати молияи 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран ба Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ 
пешниҳод менамояд. Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ дар навбати худ 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодии аниқшударо ба Тақсимкунандагони маблағҳои 
буҷетӣ мерасонанд. 

 

2.  ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ 
 

 Дар мӯҳлати то 3 июли соли ҷорӣ Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон ба 
ТАМБ ҳадди ниҳоии хароҷотро аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи 
доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 
ирсол менамояд. Тақсимоти ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳавӣ оид ба ТАМБ дар якҷоягӣ бо 
вазоратҳои соҳавии пешбаранда амалӣ карда мешавад. 

Инчунин, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ТАМБ «Нишондиҳандаҳои 
Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018»-ро, ки аз ҷониби 
Комисияи буҷетӣ тасдиқ шудааст, ирсол менамояд. 

То 6 июл ТАМБ дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ ва ҳадди ниҳоии хароҷотҳо, ки аз 
ҷониби Вазорати молия барои Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетии дахлдор 
муқаррар шудааст, ҳадди зерниҳоии хароҷотҳои пешакиро барои зерсохторҳои ТМБ ва 
ГМБ муайян менамояд.  

3. ТАҲИЯИ НАҚШАҲОИ СТРАТЕГИИ БУҶЕТИИ СОҲАҲО 
 

Мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазоратҳои соҳавии пешбаранда Нақшаҳои стратегии буҷетии 
соҳавии дахлдорро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 24 июли 
соли ҷорӣ пешниҳод менамоянд. 

Нақшаҳои стратегии буҷетӣ бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавии пешбаранда дар 
асоси  ҳуҷҷати «Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018», ки аз ҷониби Комиссия доимоамалкунандаи 
буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шудаанд, аз нав дида 
баромада, ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда шавад. 

Шакл ва сохтори Нақшаҳои стратегии буҷетии соҳа дар Замимаи 4 дастурамали 
мазкур оварда шудааст. 

Дар қисми 5 Замимаи 4 дар ҷадвали ҷамъбастӣ «Дархост ва дурнамо мутобиқи 
моддаҳои асосии гуруҳбандии иқтисодии буҷет» дар сутуни «соли 2016 (Дурнамо)» бояд 
маълумотҳое, ки дар НСБ пешниҳод гардидаанд, нишон дода шаванд. 

Нишондиҳандаҳои молиявие, ки дар  сутуни «соли 2016 (Дархости буҷетӣ)» оварда 
шудаанд  ба нишондиҳандаҳое, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа пешниҳод 
гардидаанд, бояд мувофиқат кунанд. 
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Ҳангоми мавҷуд будани тағйиротҳои зиёд, бояд эзоҳҳои дахлдор оиди тағйиротҳо 
дар банди охирони ҷадвал «эзоҳ» оварда шавад. 

Маълумот оиди нишондиҳандаҳои асосие, ки дар НСБ тағйир ёфтаанд ва дар 
робита бо тағйиротҳои мусбӣ ё манфӣ аз нишондиҳандаҳои дурнамо метавонанд иҷро 
нашаванд ва ё беҳтар шаванд, инчунин бояд дар қисми мазкур оварда шаванд. 

Вазорати молия дархостҳои буҷетие, ки бе пешниҳоди НСБ пешниҳод гардидаанд, 
қабул ва баррасӣ наменамояд. Дар ин ҳолат, лоиҳаи буҷет барои соли 2016 оиди соҳаи 
дахлдор аз ҷониби Вазорати молия дар доираи буҷети тасдиқшудаи соли 2015, пешниҳод 
карда мешавад. 

 

4. ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ДАРХОСТҲОИ БУҶЕТӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2016-2018 
4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ 

 
Дар марҳилаи дуюми таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси ҳадди ниҳоии хароҷоти 

тасдиқшуда, дархостҳои буҷетӣ таҳия мегарданд. 
Таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси “Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастурамал оид ба истифодабарии онҳо”, ки бо 
фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015 сол таҳи №173 
тасдиқ шудааст, амалӣ карда мешавад ва барои ҳамаи иштирокчиёни раванди буҷет 
ягона аст, амалӣ мегардад. 

Дастурамали мазкур дар сомонаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(minfin.tj) ҷойгир карда шудааст. 

Гурӯҳбандии идоравии мавқеи муҳими гурӯҳбандии буҷетӣ барои таҳия ва 
пешниҳоди лоиҳаи буҷет ва назорати минбаъдаи иҷрои он мебошад. 

Гурӯҳбандии идоравӣ аз 3 сатҳи тобеият иборат аст: 
Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ); 
Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ); 
Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ). 
Ҳамин тариқ, ТАМБ таҳияи буҷети ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро, ки ба сохтори идоравӣ 

ва маблағгузории онҳо тобеанд, ҳамоҳанг менамоянд. Вазифаҳои асосии муассисаҳои 
ҳар як сатҳи гуруҳбандии идоравӣ дар поён мушаххас оварда шудааст.  

    
Тақисмкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ): 
 
 ҳадди ниҳоии хароҷоти ТМБ-и зертобеи худро тақсим менамоянд; 
 тафтиш ва таҳлили лоиҳаи дархостҳои ҷамъбастӣ ва асосии пешниҳоднамудаи 

ТМБ-ро таъмин менамоянд; 
 дархостҳои буҷетии ҷамъбастии ТМБ-ро тасдиқ менамоянд; 
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 дархости ҷамъбастии буҷетӣ ва дурнамои даромадро таҳия менамоянд 
(замимаи 1); 

 дархости буҷетиро барои маблағгузории асосии марказонадшуда омода 
менамоянд; 

 лоиҳаи буҷети соҳавии  таҳияшударо бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба Вазорати молия 
дар мӯҳлатҳои муқарраршуда пешниҳод менамоянд. 

 
Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ): 
 
 ҳадди ниҳоии хароҷоти ГМБ зертобеъро муайян менамоянд;  
 лоиҳаи пешниҳодшудаи дархостҳои буҷетии ГМБ-ро тафтиш ва тахлил 

менамоянд; 
 дархостҳои пешниҳоднамудаи ГМБ-ро тасдиқ менамоянд; 
 лоиаи ҷамъабстии дархости буҷетиро омода намуда, дар муҳлати 

муқаррагардида ба ТАМБ пешниҳод менамоянд. 
 
Гирандагони маблағҳои буҷетӣ (ГМБ): 
 
 лоиҳаи дархости буҷетиро дар доираи ҳадди ниҳоии барои ГМБ ҷудогардида, 

омода менамояд;  
 дар мӯҳлатҳои муқарраршуда дархости буҷетиро дар шакли муқарраргардида 

ба ТМБ барои тасдиқ пешниҳод менамояд. 
 
ТАМБ дархостҳои буҷетиро мушаххас таҳлил намуда, дар асоси маълумотҳои аз 

муассисаҳои зертобеи худ гирифташуда ҷадвалҳои  ҷамъбастиро тартиб медиҳад. 
Дархостҳои буҷетӣ барои ҳар як ГМБ таҳия гардида, бо дарназардошти шакли  

дархости буҷетӣ (хароҷотҳо барои нигоҳдорӣ, амалиявӣ ва ғ.) аз рӯи моддаҳои 
гурӯҳбандии иқтисодӣ пешниҳод мегарданд. 

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда 
мешаванд, дархостҳои буҷетиро то санаи 15 июли соли ҷорӣ ба Тақсимкунандагони 
маблағҳои буҷетӣ пешниҳод менамоянд. 

Дар асоси дархостҳои иловагии буҷетӣ ТАМБ дархости ҷамъбастиро аз рӯи: 
 сарчашмахои маблағгузорӣ; 
 аз рӯи соҳаҳо; 
 дархости умумӣ аз рӯи ТАМБ, ки ҳамаи сарчашмаҳо, ҳамаи сатҳҳо ГВБ, ГИБ, 

шакли дархости буҷетӣ, ҳамаи ТМБ ва ГМБ-ро дар бар мегирад, пешниҳод менамояд. 
Ҳангоми пешниҳоди дархостҳо ба Вазорати молия  бо дархостҳои буҷетӣ, 

инчунин бояд ҳисобномаҳои иқтисодии асосноккардашуда аз рӯи ҳар як моддаи 
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хароҷоти гурӯҳбандии буҷетии даромадҳо ва хароҷотҳо дар асосии гуруҳбандии 
идоравӣ, иқтисодӣ ва вазифавӣ низ пешниҳод карда шаванд. 

Дархостҳои буҷетӣ ва замима ба онҳо ба Вазорати молия аз ҷониби 
Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ, пешниҳод карда мешавад. Вазорати молия 
ҳуқуқи қабул, баррасӣ ва муҳокимаи дархостҳои буҷетие, ки аз ҷониби ТМБ ва ГМБ 
алоҳида пешниҳод гардидаанд, надорад. 

Ҳаҷми умумии хароҷотҳои ТАМБ набояд аз ҳачми ниҳоии харочотҳои 
муқарраргардида зиёд бошад. Дархостҳои буҷетие, ки аз ҳачми ниҳоии харочотҳо зиёд 
мебошанд, дар алоҳидагӣ, дар замимаи дархости буҷетӣ аз рӯи шакли тавсиф ва 
ҳисобхои мушаххаси маблағҳои зарурии маблағгузории иловагӣ, пешниҳод карда 
мешаванд. 

Номгӯи ҳуҷҷатҳо ва хисобҳои иловагӣ, ки талаботҳои умумӣ ва хосро ба ТАМБ 
барои пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ дар бар мегирад, дар Замимаи 2 «Банақшагирии 
хароҷотҳои соҳавӣ» оварда шудааст. 

Дархостҳои  буҷетии  ҷамъбастии ТАМБ, ки дар доираи ҳадди нихоии хароҷот 
таҳия гардиданд, бояд дар шакли чопӣ то 24 июли соли 2015 ба Вазорати молияи 
Ҷумҳуриии Тоҷикистон  пешниҳод карда шаванд. 

 
4.2 Баррасии дархостҳои буҷетӣ 

 
Ҳангоми баррасии дархостҳои буҷетии гирандагони маблағҳои буҷетӣ, раёсатҳои 

соҳавии Вазорати молияи Чумҳурии Тоҷикистон амалиётҳои зеринро иҷро менамоянд: 
 таҳлили мувофиқатии дархостҳо ба параметрҳои асосии буҷет ва 

нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 таҳлили асоснокии хароҷотҳо ва манбаъҳои пӯшонидани онҳо, инчунин дар 

ҳисобҳо истифода бурдани нархҳои амалкунанда, музди меҳнат, меъёрҳои нархномаҳои  
моддӣ ва хароҷотҳои пулӣ ҳангоми таҳияи сметаҳои хароҷотӣ ба меъёрҳои 
тасдиқгардида, нормативҳо ва стандартҳои амалкунандаи сохаи дахлдор. 

 
 Дар ҳолати дур шудан аз талаботҳои тасдиқгардида, тағйиротҳо ворид намуда, 
ба барои баррассӣ ва муҳокимаи минбаъдаи ТАМБ пешниҳод менамоянд. 

ТАМБ дар сатҳи маҳал, ичунин лоиҳаҳои дархостҳои буҷетии дахлдорро ба  
вазоратҳои асосии соҳавӣ ва ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ирсол 
менамояд.  

Пешниҳоди дархостҳо ба вазоратҳои асосии соҳавии дахлдор ҳатмӣ  мебошад. 
Вазорати молияи ҶТ дархостҳоеро, ки аз ҷониби вазорати соҳавии дахлдор тасдиқ 
нагардидаанд, баррасӣ наменамояд. 

Ба мӯхлати то 1 августи соли ҷорӣ вазоратҳои соҳавии пешбаранда (масъалан 
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Вазорати маориф ва илми ҶТ) бояд эроду пешниҳоди худро (агар дошта бошад) ба 
ТАМБ (Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ), ки дар тобеияташ ГМБ аст 
(Коллеҷи тиббӣ) ва нусхаи онро (пешниҳодот) ба Вазорати молия ирсол намояд. 

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15 июл ба 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодиро барои солҳои 2016-2018, инчунин руйхати барномаҳои 
инвтеститсионӣ ва маблағгузории асосии муттамарказонидашударо барои давраи 
миёнамӯҳлат пешниҳод менамояд. Дар асоси дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ дар раванди таҳияи буҷети давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ тағйирот ворид намояд. 

Тағйироти дар ин маврид ба амаломада аз ҳадди ниҳоии хароҷоти пешакӣ 
муайяншудаю  маълумотҳои ба ТАМБ пешниҳодгардида, дар муҳокимаи буҷетӣ ҳаллу 
фасл мегарданд. 

Вазорати молияи ҶТ то 20 сентябри соли 2015 лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018, тавзеҳот оид ба лоиҳаи буҷет ва ҳисобот оиди 
баҳодиҳии хавфҳои фискалиро таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо тавзеҳот пешниҳод менамояд.    

 

5. МУҲОКИМАИ БУҶЕТӢ 
 

Дар ҷараёни таҳияи буҷет Вазорати молия бо ТАМБ дархостҳои буҷетиро 
муҳокима менамояд. Муҳокимаи буҷетӣ мутобиқи тақвими гузаронидани муҳокимаи 
буҷет, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 август тасдиқ намуда, ба ТАМБ 
ирсол менамояд, гузаронида мешавад.  

Дар ҷараёни муҳокимаи буҷетӣ дар назар дошта шудааст, ки дархостҳои буҷетӣ 
бо ҳисобҳои зарурии ба дархости замимашуда ва пешниҳодоти вазорати пешбари 
соҳавӣ, баррасӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи муҳокимаи буҷетӣ протоколи 
эрод/мувофиқаҳо таҳия мегардад, ки дар он эроду пешниҳоди тарафҳо инъикос карда 
мешавад. Протоколи тартибдодашуда аз ҷониби: Вазорати молия ба имзо расонида 
шуда, ТАМБ шинос карда мешавад. 

Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва 
қабули қарори дахлдор бо лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ва дурнамои нишондиҳадндаҳои 
буҷетӣ барои солҳои 2017-2018» ба Комиссияи доимамалкунандаи буҷетии назди 
Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.  

 
Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади буҷети давлатӣ 
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Дурнамои даромади буҷети давлатӣ тибқи Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  Кодексҳои андоз ва гумруки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадхои меъёрию ҳуқуқӣ муайян карда мешавад. 

Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи соҳаҳо ва корхонаҳо бояд 
вобастагии онҳо бо хаҷми умумии истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ, ки дар дурнамоии 
рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2018 оварда 
шудаанд, ба инобат гирифта шаванд. Инчунин ҳангоми таҳияи дурнамои 
нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои 
пешниҳоднамудаи имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ, ки аз тарафи Хадамоти гумрук ва 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаҷми маблағи 
бақияпулиҳои андоз бо номгуи андозҳо дар соли ҷорӣ ба инобат гирифта мешавад. 

Ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои  Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бояд афзоиши нишондиҳанаҳои асосии макроиқисодӣ ва ҷамъоварии 
даромадхои Буҷети давлатӣ дар соли ҷорӣ ва бақияпулиҳо ба инобат гирифта шавад. 

Андозсупорандагон ва агентиҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки 
тибқи патент фаъолият мекунанд), инчунин вазоратҳо, идораҳо,корхонаҳо, 
ассотсиатсияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми таҳияи 
лоиҳаҳои буҷетҳои дахлдор барои солҳои 2016-2018 бояд аз рӯи талаботҳои  
қонунгузории андозу буҷети соли ҷорӣ ва  дастури методӣ оид ба «Пешгӯии воридоти 
даромадҳои давлатӣ», амал намоянд. 

 
Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо 

Банақшагирии хароҷоти бахши ҳокимият ва идораи давлатӣ 
 
Барои ҳисоби фонди музди меҳнат бояд дар назар дошта шавад: Вазоратҳо, 

кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ҳисоби пардохти маблағи воқеии музди меҳнатро  тибқи 
руйхати басти воҳидҳо, пешниҳод намоянд.  

Ҳисобҳоро ҳангоми банақшагирии музди меҳнат мутобиқи Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 сентябри соли 2010, №923 ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 23 августи соли 2013, №371 мувофиқи Ҷадвали тарифи ягонаи музди 
меҳнати хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомотҳои 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳраку деҳот ва Низомномаи тартиби ҳисоб ва пардохти музди 
меҳнати хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомотҳои 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳраку деҳот дар асоси Ҷадвали тарифи ягона ва Реестри мансабҳои 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон 
тасдиқ гардидааст, амалӣ карда мешвад. 
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Иловапулиҳо барои сатҳи хизматчии давлатӣ ва собиқаи кории мансабҳои сиёсии 
хизматчиёни давлатӣ дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 апрели 
соли 2008, №443, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 апрели соли 2008, 
№449,  қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйиру иловаҳо ба Қонуни 
Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
«Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти 
прокуратура» ва «Дар бораи хизмати давлатӣ»  муайян карда мешаванд.  

Ҳисоби музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоии кормандони техникию ёрирасон, 
алоҳида дар асоси банди 2 ва сархати дуюми банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2005, № 478-14 «Дар бораи тадбирхои татбиқи Амри 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 №1624» амалӣ карда 
мешавад ва дар моддаи хароҷотии 2116 «Пардохти хизматрасонии мутахассисон»  
гурӯҳбандии  даромад ва хароҷоти  буҷетӣ ба нақша гирифта мешавад.  

Илова ба ин, руйхати кормандоне, ки дар давраи солҳои 2016-2018 ба нафақа 
мебароянд бо нишондоди музди меҳнати моҳона, мансаби ишғолнамуда ва собиқаи 
кории хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад. «Маълумот оид ба шумораи 
кормандоне, ки аз рӯи синну сол ҳуқуқ ба нафақа доранд дар солҳои 2016-2018».  

Судҳои Конститутсионӣ, Олӣ, Иқтисодии Олӣ ва Шурои адлия – оид ба пардохтҳои 
воқеии соли 2014 ба шунавандагони мардумӣ маълумот пешниҳод намоянд. Ҳамаи 
мақомотҳои судӣ ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби маблағи пардохт ба кормандоне, ки ба нафақа баромадаанд 
ва дар ҳаҷми аз 3 то 5 андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо нигоҳдории якумра мегиранд, 
пешниҳод намоянд. 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маблағи пардохти воқеии 
иловапулиҳоро, алоҳида барои собиқаи корӣ, инчунин маълумоти Кумитаи омор дар 
бораи шумораи аҳолии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳо ва чунин маълумот аз 
комисариатҳои ҳарбӣ оид шумораи хизмачиёни ҳарбӣ, пешниҳод намояд.  

 
Вазорати корҳои хориҷӣ пешниҳод намояд:  
 
  дархост оид ба иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва байнидавлатӣ, ки Тоҷикистон аъзои онҳо мебошад, бо нишондоди 
маълумот оиди қарздорӣ аъзоҳақии солҳои гузашта; 

  сметаи харҷномаи ягонаи нигоҳдории намояндагии дипломатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар, бо назардошти воридоти пардохтҳои консулӣ ва 
нишондоди ҳаҷми маблағе, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии (25%) кормандони 
сафоратҳо, консулгариҳо ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар 
зарур аст. 
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Вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидор пешниҳод менамоянд: 
  ки  дар хориҷи кишвар  намояндагиҳо доранд, сметаи хароҷот барои 

нигоҳдории онҳо бо нишондоди ҳаҷми маблағ, ки барои пардохти суғуртаи иҷтимоии 
(25%) кормандони намояндагиҳо дар хориҷи кишвар; 

 ки дар  созмонҳои байнидавлатӣ иштирок мекунанд, дархости ҳиссаи аъзогӣ  
барои  лоиҳаи буҷет; 

 истифодабарандагони маблағҳои, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоқикистон 
аз манбаъҳои берунӣ ё  бо кафолати давлатӣ ҷалб гардида, то 15 июли соли 2015 ба 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоқикистон  ҳисобҳо барои давраи  дурнамо аз рӯи  
воситаи ҷалбшуда, инчунин пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои хориҷии  амалкунанада ва 
дарназардошташуда пешниҳод намояд; 

 маълумотҳоро оиди барномаҳои мақсадноки банақшагирифташуда, ки 
маблағгузории онҳо аз ҳисоби маблағгузории берунӣ, грантҳо ва дигар ёрии техникӣ 
амалӣ мегардад, пешниҳод намояд. Дар ҳисобҳои пешниҳодшуда маблағугзории ин 
чорабиниҳо алоҳида нишон дода шавад. 

 
Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ 

 
Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ аз рӯи соҳаҳои иҷтимоӣ, бояд аз рӯи ҳуҷчатҳои 

мазкур амал кард: 
 ҳангоми банақшагирии музди меҳнат мутобиқи  тартиби тасдиқгардида барои 

ҳисоб кардани музди меҳнати соҳаҳои дахлдор; 
 Дастурамал оиди таҳия ва истифодабарии маблағхои ғайрибуҷетӣ (маблағҳои 

махсус), ки мутобиқи Фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоқикистон аз 3 феврали 
соли 2010, №16 тасдиқ гардидааст. 

Ҳисоби даромадҳои маблағҳои махсус аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин пешниҳод 
карда мешавад: 

 аз рӯи муассисаҳои таълимӣ, дар асоси дурнамои қабули донишҷӯён, ки 
шартномавӣ таҳсил менамоянд ва тағйирёбии  маблағи таҳсил пешниҳод карда 
мешавад; 

 аз рӯи муассисаҳои тандурустӣ, мувофиқи расонидани хизматрасониҳои 
тиббӣ-санитарӣ. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоқикистон то мӯҳлати 30 июни соли 2015 
Дурнамои меъёри маблағгузории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва умумӣ барои солҳои 
2016-2018 дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа таҳия намуда, бо Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоқикистон мувофиқа намояд.   
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Дар ҳолати  барзиёдӣ ё камомади маблағи банақшагирифтаи фонди музди 
меҳнат дар соҳаи маориф, масъулият пурра ба зиммаи вазорати соҳавии пешбаранда 
вогузор карда мешавад. 

 
Банақшагирии Сармоягузории давлатӣ (СД) ва Сармоягузориҳои асосии 

муттамарказ (САМ) 
 

Марказҳои татбиқи лоиҳаи муштарак бо ташкилотҳои молиявӣ байналмилалии 
молиявӣ  ва вазорату идораҳое, ки дар тобияташон чунин сохторҳо мавҷуданд, барои 
таъмин намудани пардохти ҳиссаи Ҳукумат дар лоиҳаҳои муштарак, ки дар Барномаи 
сармоягузории давлатӣ барои солҳои 2015-2017 дар назар дошта шудааст, инчунин 
шаклҳои 2.1. ва 2.3.-ро оид ба лоиҳаи дахлдор пешниҳод менамоянд. Марказҳои 
татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо ташкилотҳои молиявӣ байналмилалии молиявӣ, 
вазорату идораҳо инчунин маълумотро оид ба корҳои пешбинишуда дар солҳои 2016-
2018 аз руи моддаи хароҷот, намуди кор, иншоотҳо, минтақа бо нишондоди сарчашмаи 
маблағгузорӣ (лоиҳа=ҳиссаи ташкилоти байналмилалӣ+ҳиссаи Ҳукумат). 

Вазорату идораҳо, ки хароҷоти асосиро(сохтмон, барқарорсозӣ, азнавсозии 
иншоотҳо) аз ҳисоби маблағҳои махсус (ғайрибуҷетӣ) ба нақша мегиранд, Дурнамои 
иншоотҳои сохтмониро барои солҳои 2016-2018 тибқи шакли тасдиқшудаи (замимаи 1) 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, №483 «Дар бораи 
тасдиқи қоидаҳои ташаккул ва мувофиқасозии Номгӯи иншоотҳои аз ҳисоби маблағҳои 
Буҷети давлатӣ сохташаванда» пешниҳод намоянд.   

Вазорату идораҳо дар ҳолати мавҷуд будани қарзи кредиторӣ аз ҳисоби 
сармоягузориҳои асосии муттамарказ ба мӯҳлати банақшагирии буҷет, бо нишондоди  
иншоотҳо, соли ба вуҷуд омадани қарздорӣ, аз руи ҳисоботҳои муҳосибавӣ,санадҳои 
муқоисавӣ ба аввали сол, тафсири сабабҳои пайдоиши қарзҳои кредиторӣ ва  маълумоти 
зарурӣ пешниҳод намоянд.  

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 24 июли соли 2015 
барои мувофиқа ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи сармоягузории 
давлатӣ, грантҳо ва сохтмони асосиро барои солҳои 2016-2017, ки дар доираи ҳадди 
ниҳоии хароҷот таҳия шудааст, ирсол менамояд.  

 
Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

 
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 
ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Сарраёсати қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 



14 

 

Тоҷикистон, Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелъдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи 
нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъминоти амволи 
махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

 бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳа, самтҳои асосии фаъолиятро 
барои давраи миёнамӯҳлат муайян намоянд; 

 хароҷоти пардохти таъминоти пулӣ, ҷубронпулӣ бар ивази хӯрока бо 
назардошти шумораи ҳайати шахсӣ аз рӯи категорияҳо ва назардошти сохтори 
ташкилӣ-штатии қисмҳо, ҳисоб намоянд; 

 ҳисоби фонди музди меҳнат аз рӯи мансабҳои намунавӣ ва қисмҳо, ки ҳамчун 
воҳиди мустақил маблағгузорӣ карда мешаванд, пешниҳод карда шавад; 

 ҳисоби музди меҳнати ва пардохти суғуртаи ичтимоии кормандони техникӣ ва 
ёрирасон, алоҳида пешниҳод гардида, дар моддаи хароҷотии «Пардохти хизмати 
мутахассисон» ба инобат гирифта шавад; 

 хароҷоти барои эҳтиёҷоти дигар, ки дар харҷномаи таъминоти 
марказонидашудаи моддӣ-техникии Агентии таъминоти амволи махсуси назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта нашудааст, бояд бо ҳисобҳои 
мушаххас асоснок карда шуда, номгӯи пурраи маводи харидоришаванда, миқдори он, 
арзиши як воҳид ва маблағи умумӣ дошта бошанд; 

 ҳисоби моддаи хароҷотии «Сафари хизматӣ» бояд дорои маълумот оид ба 
миқдори сафари хизматӣ, ҷои сафар, миқдори шабонарӯз, ҳисоби мушаххаси хароҷоти 
шабонарузӣ ва иҷораи манзил, инчунин арзиши роҳкиро дошта бошад; 

 хароҷот барои таъмири асосии бинову иншоотҳо бо назардошти номгӯйи 
пурраи иншоотҳо, маводи сохтмонӣ ва ҳаҷми хароҷот барои иҷрои корҳои таъмирӣ 
пешниҳод карда шавад; 

 хароҷоти тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи кишвар, дар доираи квотаҳои 
муқарраргардида дар барномаи алоҳида пешбинӣ карда шуда, миқдори курсантҳо, 
шунавандагон ва арзиши таҳсил нишон дода шавад; 

 хароҷоти роҳкирои курсантҳо дар давраи рухсатии таътил дар моддаи 
хароҷотии «Хароҷоти сафари хизматӣ» пешбинӣ карда мешавад; 

 нишондиҳандаҳои дурнамои истеҳсоли маҳсулоти хочагиҳои ёрирасон алоҳида 
таҳия ва пешниҳод карда мешаванд, ки маълумотро оид ба масоҳати қитъаҳои 
бандшудаи замин, шумораи чорво, харҷномаи хароҷот барои истеҳсол ва ҳаҷми 
чашмдошти маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишоварзӣ дар намуди пулӣ ва молӣ бояд 
дошта бошад; 



15 

 

 хароҷот барои иҷрои барномаҳои тибқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда ва созишномаҳои (шартномаҳои) байналмилалӣ, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили онҳоянд, алоҳида пешбинӣ карда шаванд. 

 
Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 дар асоси шумораи штатии муқарраршуда, меъёрҳои хароҷот ва арзиши 

миёнаи бозорӣ, хароҷоти ҳақиқии таъминоти марказонидашудаи озуқаворӣ, амволи 
шайъӣ ва махсус, сӯзишворӣ ва маводи молиданиро барои талаботи Қувваҳои Муссалаҳ, 
дигар қӯшунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли 2015 ва бо дарназардошти дурнамо барои солҳои 2016-2018 ба Вазорати 
молия харҷнома бо ҳисобҳои дахлдор ва асоснок барои ҳар як моддаи хароҷотӣ 
пешниҳод намояд; 

 дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷм ва номгӯи маҳсуло дар 
доираи фармоиши давлатии мудофиа пешниҳодшавандаро аз рӯи намуди пулӣ ва 
молӣ бо назардошти ҳар як муассиса-таъмингар муайян намояд. 

 
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби асоснокшударо барои 

нигоҳдории ҳайати махсуси муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, инчунин нишондодҳои 
дурнамои фаъолияти хоҷагидории муассисаҳои ислоҳиро пешниҳод намояд. 

 
Банақшагирии бахшҳои иқтисодиёт 

 
Вазорату идораҳои низоми комплекси агросаноатӣ ҳатман оид ба шумораи 

штатӣ муассиса ба муассиса барои ҳисоби фонди музди меҳнат дар асоси сандаҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод намоянд. 

 
   Агентии бехдошти замин ва оберии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Вазорати молия  ҳисоби асосноки хароҷоти оператсиониро, ба ҳар 
кадом моддаи хароҷотӣ бо муълумоти пурра дар бораи онҳо, инчунин ҳисоби 
пардохтҳо барои истифодаи об аз истифодабарадагон аз руи минтақаҳо барои солҳои 
2016-2018, ҳисоботи оид ба маблағи воридшуда дар соли 2014 ва самтҳои асосии 
истифодаи онҳо бо маълумоти пурра, пешниҳод намояд. 

 
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи лоиҳаи буҷет ба 

Вазорати молия  ҳисобу асосноккунии маблағҳое, ки барои дастгирии молиявии 
лоиҳаву барномаҳои бо қарорҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва дигар хароҷот пешниҳод намояд. 
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Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Вазорати молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва 
хизматрасонӣ барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд: 

 барои рушди минтақаҳои махсус ҳимояшавандаи табиӣ; 
 барои рушди хоҷагии ҷангал; 
 барои барқарорсозии стансияҳои обу ҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ; 
 
Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Чумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод намояд: 
  ҳисоби миёнамӯхлати ҳаҷми хароҷотҳои амалиётӣ, ки бо ҳисобҳо ва шарҳҳо 

асоснок карда шудааст; 
 ҳисобҳои  даромад ва хароҷотҳо аз рӯи маблағҳои махсус, ки аз ҳисоби 

фаъолияти хоҷагидорӣ  ба даст меояд; 
 ҳисобот оиди мақсаднок истифода бурдани маблағҳое, ки аз ҳисоби 

сертификати истифодаи замин ва шаҳодатномаи саҳми замин, ворид гардидааст. 
 
 
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо дархости банақшагирии 

хароҷот ва маблағи барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии (объёрии) заминҳо ба 
Вазорати молия инчунин ҳисобҳо ва асоснокии намуди кор ва арзиши онҳо ва ҳисоботи 
истифодаи онҳоро дар соли 2014 тавзеҳоти дахлдор пешниҳод намоянд. 

 
Вазорати тандрустӣ ва  ҳифзи  иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти асоснок 
ва тасдиқкунандаро оид ба шумораи оилаҳо ва аҳолии камбизоат, инчунин миқдори 
манзилҳои гази табиӣ дошта, аз ҷумла дорои ченкунакҳои газро барои ҳисоб намудани 
ҷубронпулӣ барои истифодаи гази табиӣ ва қувваи бақр барои аҳолии камбизоат 
пешниҳод намоянд.  

 
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон:  
 
 дар асоси меъёрҳо ва дар доираи маблағҳои барои таъмир ва нигоҳдории 

роҳҳои автомобилгардии истифодаи умумиҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудошаванда, 
ҳисобу асоснокии хароҷотро барои ҳар як муассисаи давлатии нигоҳдории роҳ ва 
Раёсати идораи роҳҳо аз руи мансубияти минтақавӣ ва тибқи ҳар як моддаи хароҷотӣ 
пешниҳод намоянд. Илова ба ин, ҳисоби даромад ва хароҷоти раёсатҳои нақлиётро 
барои солҳои 2016-2018, ки аз ҳисоби фаъолияти дигар ба даст оварда мешавад, 
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пешниҳод намоянд; 
 дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҶСК «Тоҷик Эйр» ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобҳои асоснокшуда ва тасдиқшудаи субсидияҳоро барои 
пардохти ҷубронпулии имтиёзи категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон барои 
хизматрасонӣ (истифодаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ), ки бо 
қонунгқзории амалкунада муқраррар шудааст; 

 дар якҷоягӣ бо КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҶСК «Тоҷик Эйр» дурнамои 
арзиши хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилиро барои солҳои 2016-
2018 пешниҳод намоянд; 

 КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон руйхати 
тасдиқкунандаи ҷуброни имтиёзи категориҳои алоҳидаи аҳолӣ барои истифода аз 
хизматрасонии коммуналию маишӣ, химзатрасонии алоқа телефонӣ, инчунин КВД 
«Почтаи Тоҷик» ҳисоби асоснокшудаи барзиёдии хароҷот аз даромади воридшударо аз 
ҳисоби хизматрасонии универсалии почтавӣ ба аҳолӣ пешниҳод намоянд. 

Ҳамзамон, руйхати категорияи имтиёзноки аҳолӣ бояд аз ҷониби мақомоти 
ҳифзи иҷтимоӣ ва комисариатҳои ҳарбии маҳаллӣ бояд тасдиқ шуда бошанд. 

Чунин ҳисобҳоро муассиса ва ташкилотҳои алоқа ва хоҷагии коммуналӣ, ки дар 
тавозуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимият давлатӣ ва тавозуни мустақил 
мебошанд, пешниҳод менамоянд. 

 
КВД  «Хоҷагии  манзилию  коммуналӣ», Кумитаи давлатии идораи замин ва 

геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ оид ба шумораи умумии манзилҳои истиқоматӣ, аз ҷумла манзилҳои 
хусусигардонидашуда ва хусусинашударо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳисоби 
маблағи зарурӣ барои нигоҳдорӣ ва таъмири фонди давлатии манзилии аз ҳисоби 
буҷети маҳаллӣ мабалғгузоришаванда мутаносибан ба Вазорати молия ва мақомоти 
молия дар маҳал маълумот пешниҳод намоянд.   

 
Вазорати энергетика ва захираҳои оби  Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва Вазорати  

саноат ва техналогияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон  сохторҳои он: 
 ҳисоби асоснокшудаи хароҷоти таҳқиқоти геологии конҳои нафту газ, 

дастгирии давлатии молиявии рушди соҳаи ангишт ва барои уитилизатсияи бехатари 
партовҳо (шрифт «Металл-М») барои соли 2016; 

 ҳисобоҳои асосноки таҳқиқи геологии канданиҳои фоиданок(аз рӯи намуди 
ҷойгиршавии онҳо) барои солҳои 2016-2018 пешниҳод намоянд. 
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Банақшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
 

 лоиҳаҳои буҷети маҳаллӣ барои соли 2016 ва дурнамои нишондиҳандаҳо 
барои солҳои 2017-2018-ро мувофиқи Гуруҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравии 
буҷет таҳия намуда, ба Вазорати молия то 15 июли соли 2015 пешниҳод намоянд; 

 ба мақсади иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот»  лоиҳаи буҷети Ҷамоатҳоро барои соли 
2016, мувофиқи иҷрои вазифаҳо аз рӯи даромад ва хароҷот, тибқи Гуруҳбандии 
вазифавӣ, иқтисодӣ  ва идоравӣ таҳия ва пешниҳод намоянд; 

 дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дар 
шаҳру ноҳияҳое, ки «Барномаи Рушди Минтақа» қабул гардидааст, ҳангоми таҳияи 
лоиҳаи буҷет барои соли 2016 ва дурнамои нишондиҳандаҳо барои солҳои 2017-2018 
алоқамандии банақшагирӣ ва буҷеткунониро бо «Барномаи Рушди Минтақаҳо» ба 
инобат  гиранд; 

 бо мақсади шаффофияти буҷетҳои маҳаллӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаи буҷет  
барои соли 2016 ва дурнамои нишондищандаҳо барои солҳои 2017-2018 иштироки 
шаҳрвандон ва ташкилотҳои ҷамъиятиро таъмин намуда, оиди таҳияи лоиҳаи буҷетҳои 
маҳаллӣ муҳокимаи ҷамъиятӣ гузаронида шавад; 

 лоиҳаи буҷетҳои маҳаллиро барои соли 2016 ва дурнамои нишондиҳандаҳо 
барои солҳои 2017-2018 дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ, мувофиқи хусусиятҳои 
секторалии муассисаҳои буҷетӣ (маориф, тандурустӣ ва ғ.) таҳия намоянд. 

 
Замимаи 3:  Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ 

 
Маълумоти умумӣ 
 
Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ солҳои 2016-2018 шаклҳои зерин истифода 

мешаванд: 
Шакли 1 «Ҷамъбасти дурнамои даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандагони 

асосии маблағҳои буҷетӣ»; 
Шакли 2 «Тавсифи лоиҳаи барномаи сармоягузории давлатӣ» (алоҳида барои ҳар 

як лоиҳа пур карда шуда, шумораи умумии шаклҳои пургардида ба миқдори лоиҳаҳои 
амалигардидаи ТАМБ баробар мебошад); 

Шакли 3. Дархости буҷетӣ. 
 
Шакли 1. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи 

асосии маблағҳои буҷетӣ. 
 
Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ 
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Дар қисмати мазкур номгӯйи мақомоте, ки Тақсимкунандаи асосии маблағҳои 
буҷетие, ки маълумот оиди он пешниҳод мегардад, нишон дода мешавад.  

 
Маблағҳои махсус 
Маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе нишондоди ТМБ пешниҳод карда 

мешаванд. Сарчашмаҳои ташаккулёбии маблағҳои махсус пурра дар замимаи Шакли 1 
«Дурнамои ҷамъбастии маблағҳои махсуси ТАМБ» нишон дода мешаванд. Дар шакли 
мазкур дар бораи хизматрасониҳо ва ё иҷрои корҳо, ки сарчашмаи ташаккулёбии 
маблағҳои махсус мебошанд мухтасар тафсир дода мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ 
мумкин аст сатрҳои иловагӣ замъ карда шаванд, то ин ки ҳамаи сарчашмаҳо ба инобат 
гирифта шаванд.  

 
Шакли 2 «Тавсифи лоиҳаи барномаи сармоягузории давлатӣ» 
 
Шаклҳои  2.1, 2.2, 2.3. БанақшагириилоиҳаҳоиСармоягузории давлатӣ(СД) ва 

Сармоягузории асосии марказонидашуда (саҳ. 40-46)  
Шакли 2.1 шакли  ҷамъбастии ҳамаи лоиҳаҳои СД (дар доираи ҳадди ниҳоии   

хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа ва шакли 2.2 шакли ҷамъбастии ҳамаи лоиҳаҳои САМ 
(дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа мебошад.  

Шакли 2.3 (Маълумоти муфассал оид ба лоиҳаи алоҳида (СД ва САМ)) оид ба ҳар як 
лоиҳаи алоҳида дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот (ҳам СД ва ҳам САМ) таҳия намудан 
лозим аст. 

Лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, лоиҳаи махсус мебошанд, ки асосан аз ҳисоби 
сарчашмаҳои беруна маблағгузорӣ мешаванд, вале одатан сармоягузории иловагиро ё аз 
Буҷети ҷумҳуриявӣ, ва ё аз буҷети маҳаллӣ талаб менамоянд ва ё ҳамгироии 
сарчашмаҳои гуногуни маблағгузориро дар назар доранд. Таҳияи лоиҳаи СД ба давраи 
буҷетӣ дар қатори омодасозии буҷети ҷорӣ ворид карда шудааст. Ин имконият медиҳад, 
ки дар давраи нақшавӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо стратегияи буҷет ва афзалиятҳои 
ҳукуматӣ алоқаманд карда шаванд.   

Ҳамаи лоиҳаҳои СД, яъне лоиҳаҳое,ки маблағгузориашон на танҳо дар солҳои 
2016-2018, балки дар тамоми давраи татбиқашон таъмин шудааст, бояд дар алоҳидагӣ 
дар Шакли 2.3. инъикос карда шаванд. Мақсад аз таҳияи шакли мазкур аз пешниҳод 
намудани маълумот оид ба ҳар як лоиҳа иборат мебошад. Илова ба ин, тавсифи ҳамаи 
саволҳое, ки ба СД дахл доранд ва бояд барои қабули қарори дахлдор оид ба дастгирӣ ва 
ё қатъ намудани барнома, майян намудани зарурати маблағгузории онҳо аз фондҳои 
имконпазир, баррасӣ карда шаванд. Лоиҳаҳои СД аз нуқтаи назари хароҷоти умумӣ ва 
стратегияи соҳа бояд баррасӣ карда шаванд.  
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Шакли 3. Дархости буҷетӣ 
 

Дархости буҷетӣ алоҳида барои маблағҳои асосии буҷетӣ ва алоҳида барои 
маблағҳои махсус таҳия ва бо ҳисобҳои мушаххаси ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод 
карда мешаванд.  

Дар ҳамаи шаклҳо сутунҳои алоҳидаро бояд мутобиқи дастурҳои зерин 
амалӣ карда шавад: 

Буҷети тасдиқшудаи соли 2015 –нишондодҳои буҷет мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015»; 

Буҷети аниқшудаи соли  2015 –бо назардошти тағйиру иловаҳо ба 1 июли соли 
2015; 

Дархости буҷети соли 2016 –дархости буҷетӣ бояд дар доираи ҳадди ниҳоии 
хароҷоти тасдиқнамудаи Вазорати молия (барои ТАМБ), ва ё ТАМБ (барои ТМБ ва 
ГМБ); 

Дурнамои 2016 – дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти 
тасдиқнамудаи Вазорати молия (для барои ТАМБ), ва ё ТАМБ (ТМБ ва ГМБ). 

 
Дастурамал оид ба пур намудани шакли 3 «Дархости буҷетӣ» 
 
 
Шакли 3 «Дархости буҷетӣ» шакли ягонаи дархости буҷети барои дархостҳои 

зерин: 
 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ; 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ; 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ; 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ; 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ; 
 Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ; 
 Дархости асосии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашма ва намуди 

дархости буҷетӣ.  
 
Дар қисмати болоии (сарлавҳа) Шакли 3 маълумотҳои мутобиқи гурӯҳбандии 

амалкунандаи низоми буҷетӣ, мувофиқ ба мазмуне, ки дархостҳои буҷетии дар боло 
номбаршуда муайян мешаванд, пур карда мешаванд. 
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Дар сархати 1 «Соҳа» алоқамандии соҳавии ва рамзи соҳаи ТАМБ, ТМБ ва ГМБ, ки 
дархост барои маблағгузорӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад. 

Дар сархати 2 «ТАМБ» номгӯй ва рамзи ТАМБ, ки дархости буҷетиро мувофиқи 
гурӯҳбандии вазифавӣ пешниҳод менамоянд, пур карда мешавад. 

Дар дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ дар сархатҳои зерин (3-7) калимаи 
«ҳама»-ро, ки маънои ҷамъбасти дархостҳои тамоми ТМБ ва ГМБ оиди ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, 
навиштан зарур аст, масъалан: 

  
 
 
Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ(дар мисоли соҳаи маориф) 

№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Ҳама 111** 

4 ГМБ Ҳама 111**** 

5 Вазифа Ҳама ----- 

6 Сарчашмаи 
маблағгузорӣ 

Ҳама ----- 

7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ----- 

 
Дар дархости ҷамъбастии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, 

сархати 3,4 ва 7 монанд ба ҷамъбастӣ пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи 
вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои буҷетие, ки дархости ҷамъбастии мазкур манзур 
гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи сарчашмаи маблағгузорӣ, 
ки аз он маблағҷудокунӣ банақша гирифта мешавад, мутобиқ мебошад, масъалан: 

 
Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ. 
№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 
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3 ТМБ Ҳама 111** 

4 ГМБ Ҳама 111**** 

5 Вазифа Маълумоти олии касбӣ 040301 

6 Манбаи маблағгузорӣ Маблағхои асосии БҶ 111 

7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ---- 

 
Дар дархости ҷамъбастии ТМБ дар сархати 3 «ТМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии 

ТМБ мувофиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сархатҳои зерин (3-7) 
калимаи «ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди ҷамъбасти дархостҳои тамоми ГМБ оиди 
ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, 
навиштан зарур аст, масъалан: 

 
Дрхости ҷамъбастии буҷетии ТМБ. 

№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Маъмурияти ВМ ва ИҶТ 11101 

4 ГМБ Ҳама 11101** 

5 Вазифа Ҳама ----- 

6 Манбаи маблағгузорӣ Ҳама ----- 

7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ----- 

 
Дар дархости ҷамъбастии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, 

сархати 3,4 ва 7 ба монанди дархости ҷамъбастии ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 5 
номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, оиди дархостҳои буҷетие, ки дархости ҷамъбастии 
мазкур манзур гардидааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба он категорияи 
сарчашмаи маблағгузорӣ, ки аз он маблағҷудокунӣ банақша гирифта мешавад, мутобиқ 
мебошад, масъалан: 
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Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаҳои 
маблағгузорӣ. 

№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Маъмурияти ВМ ва ИҶТ 111** 

4 ГМБ Ҳама 111**** 

5 Вазифа Маълумоти олии касбӣ 040301 

6 Манбаи маблағгузорӣ Маблағхои асосии БҶ 111 

7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ---- 

 
Дар дархости ҷамъбастии ГМБ  сархатҳои 1-3 ба монанди дархости ҷамъбастии 

ТМБ пур карда мешавад. Дар сархати 4 «ГМБ» номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ 
мутобиқи гурӯҳбандии идоравӣ нишон дода шуда, дар сархатҳои зерин (5-7) калимаи 
«ҳама»-ро, ки маънои пешниҳоди ҷамъбасти оид ба дархостҳои ГМБ-и мазкур оиди 
ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ, ҳамаи вазифаҳо ва шакли дархостҳои бучетӣ дорад, 
навиштан зарур аст, масъалан: 

 
Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ. 

№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Маъмурияти ВМ ва ИҶТ 11101 

4 ГМБ Донишгоҳи техникии  
Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ 

1110112 

5 Вазифа Ҳама ----- 

6 Манбаи маблағгузорӣ Ҳама ----- 
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7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ----- 

 
 
Дар дархости ҷамъбастии ГМБ бо нишондоди вазифаҳо ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ, сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ пур карда 
мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи вазифавии ГМБ, ки оиди дархостҳои буҷетии 
дархости мазкур пешниҳод карда шудаст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория 
сарчашмаи маблағгузоерие дохил мешавад, ки аз он маблағҷудокунӣ ба нақша гирифта 
шудааст. Бо назардошти  он ки дархости мазкур дархости ҷамъбастии буҷетӣ оиди 
хамаи шаклҳои дархостҳои буҷетии ГМБ мебошад, дар сархати 7 калимаи «ҳама» 
навишӣан зарур аст, масъалан: 

 
Дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ. 
№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Маъмурияти ВМ ва ИҶТ 11101 

4 ГМБ Донишгоҳи техникии  
Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ 

1110112 

5 Вазифа Таҳсилоти касбии олӣ 040301 

6 Манбаи маблағгузорӣ Маблағхои асосии БҶ 111 

7 Шакли дархости буҷетӣ Ҳама ----- 

 
Дархости асосии буҷетии ГМБ бо тамоми шаклҳои дархостҳои буҷетӣ, барои 

иҷрои тамоми хизматрасониҳо ва уҳдадориҳои ба он вогузоршуда, пешниҳод карда 
мешавад. Сархатҳои 1-4 ба монанди дархости ҷамъбастии буҷетии ГМБ бо нишондоди 
вазифа ва сарчашмаи маблағгузорӣ, пур карда мешавад. Дар сархати 5 номгӯй ва рамзи 
вазифавии фаъолияти иҷрошавандаи ГМБ, ки барои маблағгузории он дархости мазкур 
пешниҳод карда шудааст, нишон дода мешавад. Сархати 6 ба категория сарчашмаи 
маблағгузоерие дохил мешавад, ки аз он маблағҷудокунӣ барои ин намуди фаъолият ба 
нақша гирифта шудааст ва дар сархати 7 номгӯйи ҳар як шакли мувофиқи дархости 
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буҷетӣ навиштан зарур аст, масъалан: 
Дархости асосии буҷетии ГМБ бо нишондоди вазифа, сарчашмаи маблағгузорӣва 

дархостҳои буҷетӣ. 
№ Номгӯй Мазмун Рамз 

1 Соҳа Маориф 04(D) 

2 
 

ТАМБ Вазорати маориф ва илми ҶТ 111 

3 ТМБ Маъмурияти ВМ ва ИҶТ 11101 

4 ГМБ Донишгоҳи техникии  
Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ 

1110112 

5 Вазифа Таҳсилоти касбии олӣ 040301 

6 Манбаи маблағгузорӣ Маблағхои асосии БҶ 111 

7 Шакли дархости буҷетӣ Хароҷот барои нигоҳдории 
муассиса 

----- 

 
 
Тамоми ТАМБ, ТМБ ва ГМБ дархостҳоро бо вазифаҳо ва сарчашмаи 

маблағгузорӣ, тибқи гурӯҳбандии вазифавии хароҷотҳо, гурӯҳбандии сарчашмаҳои 
маблағгузорӣ ва гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, пур менамоянд. 

«Дархости ҷамъбастии буҷетии Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ» 
тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад. «Дархости 
ҷамъбастии буҷетии Тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ТМБ пур 
карда шуда, тамоми вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад. 
«Дархости ҷамъбастии буҷетии Гирандаи маблағҳои буҷетӣ» аз ҷониби ҳар як ГМБ пур 
карда шуда, тамоми хароҷотҳо оид ба вазифаҳо ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар 
бар мегирад. 

 
Дар мавриди пур кардани моддаҳои хароҷотии пешниҳодгардида, зарур аст, ки 

тавзеҳоти зерин ба инобат гирифта шаванд. 
 
211 Музди меҳнат: ташкилотҳои буҷети Шакли 3-ро оид ба мансабҳое, ки тибқи 

қонунгузории амалкунанда ва меъёрҳои тарифии аз ҷониби Ҳукумат тасдиқгардида, 
пур менамоянд. 

212 Пардохтҳои корфармоён ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бояд дар 
ҳачми 25 фоиз ҳисоб карда шавад. 
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213 Хароҷотҳо барои маводу сухт ва равғанӣ (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, 
равған ва ғ.) барои нақлиётҳои автомобилӣ, боркашӣ, ва дигар намуд (заминӣ, осмонӣ 
ва обӣ) тибқи Қарори Ҳукумати Чумҳурии Тоқикистон аз 7 сентябри соли 2001, №437 ва 
бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба нақша гирифта шаванд. 

217, 218 Дар мавриди банақшагирии хароҷотҳо, тибқи гурӯҳбандии иқтисодии 
буҷетӣ, дар қисми моддаҳои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ (барқ, алоқа, 
гармдиҳӣ, об, партовҳо ва ғ.) бояд тарифҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдор 
муқарраргардида, бо дарназардошти қарзҳои дебиторӣ ба ҳисоб гирифта шаванд. 

241 Субсидияҳо: Ташкилотҳои буҷетӣ бояд стратегияи Ҳукуматӣ оид ба 
субсидияҳоро пайгирӣ намоянд. Субсидияҳо бо розигии Ҳукумати Чумҳурии 
Тоқикистон дода шуда, бояд дар буҷет дар доираи ҳаҷми маблағҷудокунии 
мувофиқшуда, бо пешниҳод намудани асоснокӣ, бо нархҳое, ки бо мақомоти зиддиинҳисорӣ 
мувофиқа шудааст, дохил карда шаванд. 

272 Трасфертҳо: Ҳукумати Чумҳурии Тоқикистон хаҷми траснфертҳо ва гурӯҳи 
аҳолие, ки гирандаи трансфертҳо мебошанд, муайян менамояд. Трасфертҳо бояд дар 
буҷет дар доираи ҳаҷми маблағҷудокунии мувофиқшуда дар асоси меъёр ва талаботи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дохил карда шаванд. 

281 Сармоягузориҳои марказонидашуда: ташкилотҳои буҷетӣ бояд танҳо 
лоиҳаҳое, ки дар БСД дохиланд, новобаста аз сарчашмаи маблағгузорӣ (дохилӣ ё 
берунӣ) ва маблағгузории онҳо тасдиқ карда шудааст, ворид намоянд. 

28 Хариди таҷҳизот ва автомашинаҳо: ташкилотҳои буҷетӣ бояд меъёрҳои 
тасдиқгардидаро нагузаранд. Дар ҳолати ивази таҷҳизоти кӯҳна, амортизатсияи 
меъёрҳои тасдиқгардида бояд ба инобат гирифта шаванд. 

Хароҷотҳои мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ барои сохтмони асосӣ аз 
сармоягузориҳои марказонидашудаи дар аввал ҷудошуда зиёд мебошад: Мақомотҳои 
ҳокимияти маҳаллӣ хароҷотҳои асосии худро барои ҳамоҳангсозӣ ва омодасозии БСД-
ии миллӣ нишон медиҳанд. Бояд тамоми талаботҳои зарурӣ дар мавриди интихоби 
барномаҳои сармояи асосӣ ба инобат гирифта шаванд. 
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Шакли 1. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси 
Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ 

 

 
 
 

Номгӯйи ТАМБ   

 
 Рамз 

 

 
 

                                                                                                                                    Ҳазор  сомонӣ 

 
Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ 

Буҷети 
тасдиқшуда 

2015 

Буҷети 
аниқшуда 

2015 

Дархост 
2016 

Дурнамо 
2017 

Дурнамо 
2018 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
ҶАМЪ :      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сана: 
 

Имзои рохбари ТАМБ: 
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Шакли 2. Тавсифи лоиҳаи Барномаи сармоягузориҳои давлатӣ 
 

 
 

Номгӯйи Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ 

 

 
Номгӯйи Лоиҳа дар бораи No. Созишномаи қарзӣ 

 

 
Тавсифи лоиҳа 

 

Дар қисми «Тавсифи лоиҳа» пешниҳоди кӯтоҳи тавсифи лоиҳа зарур аст. Талабот ва афзалият дар соҳаро, 
ки дастрасии онҳо дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур дар назар аст, тавсиф дода шавад. 

 
Компонентҳои лоиҳа (бо тақсимот ба ноҳияҳо ва объектҳо ва нишондоди маблағ)  

 Буҷети 
тасдиқшуда 

2015 

Буҷети 
аниқшуда 2015 

Дархост 2016 Дурнамо 
2017 

Дурнамо 
2018 

Компоненти 1      
Компоненти 2      
……………      
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Шакли 2.1 Шакли чамъбастии лоихахои сармоягузории давлати 
        

Соҳа/ 
Номи 
лоиха 

Рамз
и 
лоиҳа 

Сана
и 

сарш
авӣ 
ва 

итмо
м 

Харочо
ти 
умуми
и 
маблаг-
гузори
и 
асосии 
лоиха* 

Ичр
о 

бо 
% ** 

Буҷети 
тасдик-
шудаи 
соли 
2015 

Хамаги 
харочоти асос 
(хамаи 
сарчашмахо)* 

Буҷети 
давлатӣ* 

Сармоягузории беруна 
Маблагхои 

гайрибучети* 

Харочоти 
чории зарури 

аз хисоби 
Бучети 

давлати *** 

Сарча
ш-маи 
сармоя

-
гузори

и 
беруна 

Мақо
ми 
лоиха 

Қарз Грант 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
1 2 3 4 5 

6 

(9+1
2+15
+18) 

7 

10+1
3+16
+19) 

8 

11+1
4+17
+20) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ҳамаги 
дар соҳа 

  
    

Лоиҳаи1       
Лоиҳаи 2       
Лоиҳаи3       

…       

 
 
Бо ҳазор сомонӣ 
*хароҷоти ҷориро ба инобат намегирад 
**Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 31/12/2014 (нисбати буҷети умумии лоиҳа). 
***Бо назардошти хароҷоти дигар ба истиснои сармоягузории асоси, ки дар буҷет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз хисоби сармоягузорӣ ба даст оварда 

шудаанд, ҷудо шудааст.Хароҷоти чории дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои буҷетии вазоратҳо ворид карда шаванд. 
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Шакли  2.2 Шакли чамъбастии лоихахои сармоягузории асосии марказонидашуда 
  

               
Соҳа/номи 

лоиҳа 
Рамзи 
лоиха 

Санаи 
оғоз 

ва 
итмо

м 

хамаги 
харочот

и 
сармоя-
гузории 
асосии 
лоиха * 

 

Ичро
бо 

%** 

Бучети 
тасдик-
шудаи 
соли 
2015 

хамаги харочоти асоси 
(хамаи сарчашмахо)* 

Бучети давлати* 
Маблагхои 

гайрибучети* 

Хароҷоти ҷории зарурӣ 
аз хисоби Буҷети давлатӣ 

*** 
Мақоми 

лоиҳа 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
1 2 3 4 5 

 
6 

(9+12) 

 
7 

(10+13) 

 
8 

(11+14) 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Соҳаи 1     
Ҳамаги дар 
соҳа 

   
        

Лоиҳаи1            
Лоиҳаи 2            
Лоиҳаи3            

…            

 
Бо ҳазор сомонӣ 
*хароҷоти чориро ба инобат намегирад 
**Ичрои вокеии молиявии лоиха ба  31/12/2014 (нисбати бучети умумии лоиха). 
***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузории асоси, ки дар бучет барои истифода ва нигохдории дороихои аз хисоби сармоягузори ба даст 

оварда шудаанд, чудо шудааст.Харочоти чории дахлдор инчуни бояд дар дархостхои бучетии вазоратхо ворид карда шаванд. 
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Шакли 2.3: Маълумоти мушаххас оид ба лоиҳаи алоҳида (СД ва САМ) 

  
Номи лоиха   
макоми лоиха   
Сарчашмаи маблаггузории 
лоиха   

санаи огоз ва охири лоиха   
Соха   

No. Созишномаи карзи (барои 
СД)   

муассисае, ки татбик менамояд   
Гурухбандиимаъмурии бучет   
ТАМБ   
ТМБ   
ГМБ   

Гурухбандии вазифавии бучет   

сатхи 1 ГВБ(соха) 
  

  

сатхи 2 ГВБ (зерсоха) 
  

  

сатхи 3 ГВБ (вазифа) 
  

  
Гурӯҳбандии ҷойгиршавии 
(территория) бучет   
Минтакаи татбики лоиха   

Хадафи лоиха   

Мақсадхо ва тавсифи лоиҳа   

сарчашмаи маблаггузори 
беруни (барои СД)   
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Индикаторҳои молиявии лоиҳа 
Бо ҳазор 
сомонӣ 

Хароҷо
ти 

умумии 
лоиҳа* 

 

Буҷети 
тасдиқшуд

а барои 
соли 2015 

Ҳамагӣ* Буҷети давлатӣ 
Маблағгузории беруна Маблағҳои 

гайрибуҷетӣ 

Сана
и огоз 

ва 
охири 
лоиҳа 

Хароҷоти ҷории 
зарурӣ аз ҳисоби 
Бучети давлатӣ ** 

Қарзҳо Грантҳо 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ҳамагӣ барои 
лоиха 

  
   

Компоненти 1 
лоиҳа 

  
   

1. Пардохти 
музди меҳнати 
кормандон ва 
маблагчудокуниҳ
ои андозӣ 

  

   
2. Хариди мол ва 
хизматрасонихо 

  
   

3.Хароҷоти 
пардохти фоизҳо 

 
  

4. Субсидияҳо ва 
дигар 
трансфертҳои 
ҷорӣ 

  

   

5. Хариди 
сармояи асосӣ 

  
   

6. Хариди мол, 
замин ва дигар  
дороиҳои 
молиявӣ барои 
таъсиси захираҳо 

  

   

7. Трансфертҳои 
асосӣ 
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8. Карздиҳии 
берунӣ (ба 
хориҷа), ба 
истиснои 
маблағи пардохт 

  

   
Компоненти 2 
лоиҳа 

  
   

1. Пардохти 
музди меҳнати 
кормандон ва 
маблагчудокуниҳ
ои андозӣ 

  

   
2. Хариди мол ва 
хизматрасонихо 

  
   

3.Хароҷоти 
пардохти фоизҳо 

     

Компоненти 3 
лоиҳа 

  
   

1. Пардохти 
музди меҳнати 
кормандон ва 
маблагчудокуниҳ
ои андозӣ 

  

   

/.../    

 
 

*Факат хароҷоти асосии лоиҳаро дар бар мегирад аз хисоби хамаи сарчашмахои маблаггузори 

**Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузории асоси, ки дар бучет барои истифода ва нигохдории дороихои аз хисоби сармоягузори ба даст оварда 
шудаанд, чудо шудааст.Харочоти чории дахлдор инчуни бояд дар дархостхои бучетии вазоратхо ворид карда шаванд. 
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Индикаторҳои ғайримолиявии лоиҳа* 
     

 

  Барои буҷети 
тасдиқшудаи 

соли 2015 

накша 

2016 2017 2018 

  1 2 3 4 

компоненти 1**   

Натиҷаи нихоии 1         

Натиҷаи мустақими 1         

Натиҷаи мустақими 2         
Компоненти 2   

Натиҷаи ниҳоии 2         

Натиҷаи мустақими 1         

Натиҷаи мустақими 2         
Компоненти 3   

Натиҷаи ниҳоии 3         

Натиҷаи мустақими ....         
 
*Индикаторҳои ғайримолиявӣ бояд ҳисобшаванда (ченшаванда) буда, дорои нишондиҳанда ва 

мақсад бошанд. 
**Нишондодҳои натиҷавии лоиҳа мумкин аст дар сатҳи умумии лоиҳа дарҷ карда шавад, бе 

тақсимот ба компонентҳо (вобаста ба худи лоиҳа). 
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Ҷадвали  А.  
Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа 

 
Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода*, ки иҷроиши воқеии онро 

инъикос мекунад,  мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ мумкин аст зиёда аз як варианти 
нишондиҳандаҳои пешрафтро интиохоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисно): 

 
Рамзи 

мақоми 
лоиҳа 

Мақоми 
лоиҳа/пешрафт 

Тавзеҳ 

S1 Нақшаи воқеии 
лоиҳа ба охир 
расидааст 

Нақшаи воқеии лоиҳа одатан дар аввали татбиқи лоиҳа/сол, бо мақсади 
таъмин намудани иҷрои тадбирҳои банақшагирифташуда, истифода 
бурда мешавад. Нақша кореро дар бар мегирад, ки бояд дар ҳар 
семоҳаи соли молиявии ҷорӣ ва давраи миёнамуҳлат бояд иҷро карда 
шавад. Иҷрои кор бо фоиз нишон дода мешавад. Ҳиссаи чашмдошти 
иҷрои кор дар асоси афзоиш бояд нишон дода шавад.  

S2 Таҳлили 
татбиқшавӣ (ва/ё 
ТХФ) оғоз ёфтааст  

Барои лоиҳаҳои азим истифода бурда мешавад, дар ҳолати вуҷуд 
доштани зарурати таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва фоида, 
бо мақсади арзёбии имкониятҳои татбиқ, хароҷот ва фоиданокии он 
барои ҷомеа ва кишвар.  

S3 Таҳлили 
татбиқшавӣ (ва/ё 
ТХФ) ба анҷом 
расидааст 

Танҳо дар ҳолати ба анҷом расидани  таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили 
хароҷот ва фоида ба инобат гирифта мешавад. 

S4 Иҷозати 
банақшагирӣ 
гирифта шудааст  

Омили мазкурро барои объектҳои сохтмонӣ истифода бурдан лозим 
аст. Дар ин ҳолат нишон дода мешавад, ки муассисаи ваколатдор 
(масалан ҳукумати маҳаллӣ) сохтмони объекти мазкурро дастгирӣ 
намудааст.   

S5 Спетсификатсияҳо 
(арзёбии техникӣ) ба 
анҷом расонида 
шудааст  

Агар мушаххсоти лоиҳа таҳия ва бо ташкилоти татбиқкунандаю 
тарафҳои манфитадор мувофиқа шуда бошад, нишондоди мазкур 
истифода бурда мешавад.   

S6 Озмуни харид 
(тендер) эълон 
шудааст 

Варианти мазкур дарҷ карда мешавад, агар ҷараёни харид оғоз шуда 
бошад 

S7 Оғози харид 
(тенедер) 

Ин вариант дарҷ мегардад, агар озмуни харид ба лоиҳаи алоҳида оғоз 
гардида то ба арзёбии дархостҳо қайд шуда бошад.  

S8 Пудратчии асосӣ 
интихоб шудааст  

Ин вариант дар ҳолате, ки дархостҳо арзёбӣ гаштаанд ва пудратчӣ 
интихоб шудааст, вале то давраи ба имзо расонидани шартнома.  

S9 Созишнома 
(шартнома) имзо 
шудааст 

Ин вариант дар ҳолате, ки раванди хариди корҳо ва хизматрасониҳо ба 
охир расидааст ва шартнома бо пудратчии интихобшуда ба имзо 
расонида шудааст. Якбора уҳдадориҳо оид ба созишномаи асосӣ бояд 
ба низоми хазинадорӣ бояд ворид карда шавад.  
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Шакли  3. Дархости буҷетӣ  
(сомонӣ)  

№ Номгӯй Мазмун Рамз 
1 ТАМБ  
2 ТМБ  
3 ГМБ  
4 Соҳа  
5 ГВБ  
6 Сарчашмаи маблағгузорӣ  
7 Шакли ДБ  

 

Моддаҳои хароҷотии ГИБ 
Буҷети 

тасдиқшуда 
2015 

Буҷети 
аниқшуда 

2015 

Дархости 
буҷетӣ 

2016 

Дурнамо 
2017 

Дурнамо 
2018 

2.1. 
Пардохти музди меҳнати кормандон 
ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

          

2.1.1. Пардохти музди меҳнати кормандон           
2.1.1.1. Музди меҳнат           
2.1.2. Маблағҷудокуниҳои андозӣ           

2.1.2.1. 
Пардохтҳо/маблағҷудокуниҳо ба 
эҳтиёҷоти иҷтимоӣ 

          

2.1.2.2. Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо           
2.2. Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо           

2.2.1. Хариди мол ва хизматрасониҳо           
2.2.1.1. Захираҳои моддию молӣ           
2.2.1.2. Хариди молҳои техникӣ           
2.2.1.3. Маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ           
2.2.1.4. Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир           
2.2.1.5. Таъмири ҷорӣ           
2.2.1.6. Пардохти хизматрасонии мутахассисон           

2.2.1.7. 
Пардохт барои хизматрасонии 
коммуналӣ 

          

2.2.1.8. Пардохт барои хизматрасонии алоқа           

2.2.1.9. 
Дигар молу хизматрасониҳое, ки ба 
категорияҳои дигар дохил нагардидаанд. 

          

2.3. Хароҷоти пардохти фоизҳо           
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2.3.1. Фоизҳо           
2.3.1.1. Фоизҳо ба нерезидентҳо           

2.3.1.2. 
Ба резидентон ба истиснои бахши 
идораи давлатӣ 

          

2.3.1.3. 
Фоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи 
давлатӣ 

          

2.4. 
Хароҷоти пардохти кӯмакпулиҳо 
(Субсидияхо) 

          

2.4.1. 
Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) 
давлатӣ 

          

2.4.1.1. 
Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) 
давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ 

          

2.4.1.2. Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ           
2.5. Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо           

2.5.1. Грантҳо           
2.5.1.1. Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ           
2.5.1.2. Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ)           
2.5.1.3. Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ)           

2.5.1.4. 
Ба воҳидҳои дигари бахши идораи 
давлатӣ (ҷорӣ) 

          

2.5.1.5. 
Ба воҳидҳои дигари бахши идораи 
давлатӣ (асосӣ) 

          

2.6. 
Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба 
таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо 

          

2.6.1. Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ           
2.6.1.1. Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ           
2.6.1.2. Кӯмакпулиҳо оид ба кӯмаки иҷтимоӣ           

2.7. Дигар хароҷотҳо           

2.7.1. 
Хароҷоти марбут ба моликият ба 
истиснои фоизҳо 

          

2.7.1.1. 
Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи 
дорандагони биманомаҳо вогузоршуда 

          

2.7.1.2. Хароҷот ба даромади солиёна (рента)           

2.7.1.3. 
Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва 
таҷҳизот 

          

2.7.1.4. 
Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳои 2.7.1. 
шомилнашуда 
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2.7.2. Дигар хароҷоти гуногун           
2.7.2.1. Идрорпулиҳо           
2.7.2.2. Нафақаҳо           
2.7.2.3. Ҷубронпулиҳо барои хӯрокворӣ           
2.7.2.4. Ҷубронпулиҳо барои дигар молҳо           
2.7.2.5. Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо           

2.7.2.6. 
Трансфертҳо ба ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ 

          

2.7.2.7. Ҷубронпулии яквақтаина           

2.7.2.8. 
Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ 
шомилнашуда 

          

2.7.2.9. 
Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба 
маблағҳои махсус 

     

2.7.3. Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ           

2.7.3.1. 
Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 
ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ 

          

2.7.3.2. 
Трасфертҳои асосии дохилӣ ба 
ташкилотҳои давлатии молиявӣ 

          

2.7.3.3. 
Трасфертҳои асосии дохилӣ ба 
корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

          

2.7.3.4. 
Трасфертҳои асосии дохилӣ ба 
корхонаҳои хусусии молиявӣ 

          

2.7.3.5. 
Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба 
дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

          

2.8. Амалиётҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо           
2.8.1. Амалиётҳо бо дороиҳои   ғайримолияви           

2.8.1.1. 
Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои 
истиқоматӣ) 

          

2.8.1.2. 
Биноҳо ва иншоотҳо (манзилҳои 
гайриистиқоматӣ) 

          

2.8.1.3. Биноҳо ва иншоотҳо (дигар иншоотҳо)           
2.8.1.4. Мошинҳо ва таҷҳизот           
2.8.1.5. Фондҳои асосии ғайримоддӣ           
2.8.1.6. Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ           
2.8.1.7. Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ           
2.8.2. Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ           
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2.8.2.1. Зиёдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо           
2.8.2.2. Қарздихӣ ва хариди саҳмияҳо           
2.8.3. Хариди дороиҳои молиявии берунӣ           

Ҳамагӣ           

Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ 

Номгӯйи нишондиҳандаҳо 2015 (нақша) 2015(аниқ) 2016 2017 2018 

Нишондиҳандаи 1 

Нишондиҳандаи 2 

Нишондиҳандаи 3 

Нишондиҳандаи ..... 

          

 
 
Сана: 
Имзои роҳбар: 
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Замимаи 4: Сохтори нақшаи стратегии хароҷот (НСХ)  
 

Вазорат  

Соҳа  
 

 

Қисми 1.  Тавсифи Нақшаи стратегии буҷетӣ (на зиёда аз 10 саҳ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа  
 

 
 
 
 
 
 

 
Стратегияи соҳа, ҳадафҳои асосӣ ва вазифаҳои стратегӣ барои солҳои 2016-2018  
Шарҳи иқтибосҳои стратегӣ 
 
 
 
 
 
 
 
Асоси ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳа  
Шарҳи асосҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ки заминагузорӣ таҳияи буҷет мебошанд  
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Қисми 2. Пешниҳод индикаторҳои асоси мутобиқи вазифаҳо 
 
 

Эзоҳ:Вазоратҳо бояд гурӯҳбандии вазифавии буҷетиро истифода баранд. 
 
 

Тавсифи натиҷаҳои муҳимтарини чашмдошт дар давраи миёнамӯҳлат  
 

 2015г. 
(маълумоти 
тасдиқшуда) 

 

2015 г. 
(маълумоти 
аниқшуда) 

Лоиҳа 
2016г. 

Дурнамо 
2017г. 2018г. 

ГВБ сатҳи  II:  
Натиҷаи нишондиҳандаи 1      
Натиҷаи нишондиҳандаи 2      
Натиҷаи нишондиҳандаи 3      

      
 

ГВБ сатҳи  II:  
Натиҷаи нишондиҳандаи 5      
Натиҷаи нишондиҳандаи 6      
Натиҷаи нишондиҳандаи 7      

      
 

ГВБ сатҳи  II:  
Натиҷаи нишондиҳандаи 8      
Натиҷаи нишондиҳандаи 9      
Натиҷаи нишондиҳандаи 
10 
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Қисми 3. Тақсимоти буҷети соҳа ба зерсоҳа ва вазифаҳо 
 

 

Тақсимоти хароҷот ба сатҳҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷет (ГВБ) 
Эзоҳ: Ҷадвали мазкур аз ҷониби ҳамаи вазоратҳо дар ҳамаи соҳаҳои истифода мешавад  

                                                                                    
Ҳамаи ҳисобҳо бо ҳазор сомонӣ 

 Буҷети 
тасдиқшудаи 

2015 

Буҷети 
аниқшудаи 

2015 

Дурнамои хароҷот 
Соли 
2016 

Соли 
2017 

Соли 
2018 

Ҳамагӣ ГВБ  II ….      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

Агар лозим бошад сатр 
илова намоед 

     

Ҳамагӣ ГВБ  II ….      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

Агар лозим бошад сатр 
илова намоед 

     

Ҳамагӣ ГВБ  II ….      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

ГВБ сатҳи III .....      

Агар лозим бошад сатр 
илова намоед 

     

Ҳамагӣ      
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Қисми 4. Пешниҳоди ГВБ сатҳи  II-го ва натиҷаҳои чашмдошт 
 

 
Эзоҳ:  Вазоратҳои ҷадвали мазкурро барои ҳар як гуруҳи вазифавӣ(сатҳи 3) 

омода менамоянд. 
 

 
 
 

Зерсоҳа ва вазифа  

  

  
 

ТАМБ, ТМБ, ГМБ 

  

  

  

 

Тавсифи вазифа 
 

Стратегияи вазифаи мазкур 
 

 

Доираи танзимкунанда барои вазифа 
 

 

 

Индикаторҳо барои 
вазифа 

Тасдиқшуда       
2015  

Аниқшуда  
2015  

Лоиҳа 2016  Дурнамо 
2017  2018  

индикатори 1      

индикатори 2      

индикатоири 3      

Агар лозим бошад сатр илова 
намоед 
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Қисми 5. Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои асосии гуруҳбандии 
иқтисодии буҷет  

 
Ҳазор сомонӣ 

 

рамз Номгӯйи ГИБ 
Буҷети 

тасдиқшудаи 
соли 2015  

Буҷети  
аниқшуда  
соли 2015  

Дархости 
буҷетии соли 

2016  

Дурнамо 

 2017  2018 

2 Ҳамагӣ хароҷот      

2100 Пардохти музди меҳнати 
кормандон ва 
маблағҷудокуниҳои 
андозӣ 

     

2200 Хароҷоти мол ва 
хизматрасониҳо 

     

2300 Хароҷоти пардохти 
фоизҳо 

     

2400 Хароҷоти пардохти 
кумакпулиҳо (субсидии) 

     

2500 Хароҷот барои 
ҷудокунии грантҳо 

     

2600 Харочот барои 
кумакпулихо оид ба 
таъминоти ичтоимои ва 
кумакхо 

     

2700 Дигар хароҷот      

2800 Амалиётҳо бо дороиҳо 
ва уҳдадориҳо 

     

Тавзеҳот 
 


