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ПЕШГУФТОР 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи вусъат додани равандҳои демократӣ дар 

ҳама соҳаҳои идоракунии давлат инкишоф меёбад. Дар айни ҳол ислоҳоти 

маъмурӣ бо дигаргунсозиҳои иқтисодӣ робитаи зич дорад. Аз ин рӯ, яке аз 

омилҳое, ки ба идоракунии самарабахши иқтисодиёт ва ислоҳоти 

гузарондашаванда таъсир мерасонад, аз ҷониби ҳамаи иштироккунандагони 

идоракунӣ дарк намудани моҳияти ин равандҳо, алалхусус моҳияти буҷет 

мебошад, зеро он воситаи муҳими сиёсати давлат ба шумор меравад. Баланд 

бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ шарти асосии расидан ба ҳадафҳои 

ислоҳот ва устувории натиҷаҳои он буда, барои ҳамаи зинаҳои амудии 

идоракунӣ муҳим мебошад. 

Созмони Шарикии байналмилалии буҷетӣ (International Budget Partnership) 

ҳар ду сол як маротиба оид ба индекси шаффофияти маълумоти буҷавӣ дар 100 

давлати ҷаҳон тадқиқот анҷом медиҳад. Бори нахуст шаффофияти 

буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин ташкилоти ғайридавлатии 

байналмилалӣ соли 2013 баҳогузорӣ гардид. Ҳамон сол Тоҷикистон аз 100 холи 

имконпазир 17 холро соҳиб шуд. Дар тадқиқотҳои минбаъда Тоҷикистон аз рӯи 

шаффофияти Буҷети давлатӣ чанд зина пеш рафта, соҳиби 30 хол гардид. 

Дар мамлакат оид ба ворид намудани тавсияҳои Шарикии байналмилалии 

буҷетӣ тадбирҳои судманд андешида шудаанд. Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои баланд бардоштани маърифати ҷомеаи шахрвандӣ аз 

ҷараёнҳои буҷетӣ ва фароҳам овардани шароит ба онҳо дар мавриди таҳияи 

буҷети давлатӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд. 

Шарҳи иҷрои буҷети давлатӣ дар нимсолаи аввал (ё ин ки шарҳи нимсола) 

барои таъмин намудани тавсифи возеҳ оид ба вазъи буҷет дар давоми соли 

буҷетӣ мусоидат менамояд.  

Ҳадафи омода намудани шарҳи иҷрои нимсолаи буҷети давлатӣ   

саҳмгузорӣ ба таъмини шаффофияти раванди буҷетӣ дар кишвар аст.  

Тафсири шарҳи нимсолаи буҷет ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ барои таъмини 

шаффофият ва ҳисоботдиҳии ҷараёни иҷрои буҷет аз ҷониби бисёр кишварҳои 

дорои иқтисоди пешрафта   таҳия ва нашр карда мешавад.  

Барои татбиқи самарабахши буҷети давлатӣ зарур аст, ки шарҳи нимсола 

саривақт таҳия ва нашр карда шавад. 

 Матлаби  мазкур инъикоси таҷрибаи пешқадам дар таҳияи шарҳи 

нимсолаи иҷрои буҷети давлатӣ, аз ҷумла нишондиҳандаҳои асосии 

ҳисоботдиҳӣ ва шакли таҳияи ҳуҷҷати буҷетӣ мебошад. Таҳия ва нашри шарҳи 

муфассали иҷрои нимсолаи буҷетӣ, на танҳо дастури методологӣ барои Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои дигар ниҳодҳои сохтори давлатию 

ғайридавлатӣ низ муфид бошад. 
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Пеш аз ҳама, бояд қайд намуд, ки дар доираи арзёбии Индекси шаффофияти 

маълумоти буҷавии кишварҳо натиҷаҳо аз рӯи 145 савол таҳлил карда мешаванд. 

Тадқикоти бевоситаи шаффофияти буҷет 109 нишондиҳандаеро дар бар мегирад, 

ки дар   асоси он Индекси шаффофияти буҷет тартиб дода мешавад. 

Нишондиҳандаҳои мазкур ҳамаи марҳилаҳои раванди буҷетиро фаро мегиранд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Зинаҳои раванди буҷетӣ 

 

Дар маҷмӯъ, ҳашт ҳуҷҷати зерин мавриди арзёбӣ қарор мегиранд: 

 доир ба марҳилаи таҳияи лоиҳаи буҷет - ҳисоботи пешакии буҷет ва 

лоиҳаи буҷети мақомоти иҷроия; 

 доир ба марҳилаи баррасӣ ва тасдиқи буҷет - буҷети тасдиқшуда; 

 доир ба марҳилаҳои иҷро ва ташаккули ҳисоботҳои иҷрои буҷет -  

ҳисоботҳои ҷорӣ, нимсола ва солонаи буҷет, ҳисоботи аудитории иҷрои буҷет; 

 доир ба ҳамаи марҳилаҳои раванди буҷетӣ – буҷети   шаҳрвандӣ, ки  

метавонад ба ҳама гуна ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда муроҷиат кунад 

Мувофиқи гузориши Созмони Шарикии байналмилалии буҷетӣ 

(International Budget Partnership) барои соли 2017, Шарҳи нимсолаи буҷет 

ҳуҷҷатест, ки дар бештари кишварҳои тарақикарда таҳия ва нашр карда мешавад.  

Шарҳи иҷроиши нимсолаи буҷет ҳамчун шакли ҳуҷҷати зарурии буҷетӣ 

барои арзёбии ҷараёни иҷрои буҷет дар нимсолаи аввал бо дарназардошти 

маълумоти макрофискалӣ ва тағйироти эҳтимолӣ дар сиёсати давлатӣ барои 

татбиқи самарабахши иҷрои Қонун Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор” таҳия гардида, дар шакли 

ба ҷомеаи шаҳрвандӣ дастрас нашр карда мешавад. 

Шарҳи нимсолаи буҷет ин маълумоти муфассал дар бораи рафти ҷараёни 

иҷрои буҷети давлатиро аз рӯи ҷамъбасти натиҷаҳои нимсолаи аввал  дар соли 

ҳисоботӣ нишон медиҳад. 

          1.Шарҳи нимсолаи буҷет: моҳият ва зарурати таҳияи он 

 

 

Таҳияи лоиҳаи 

буҷет 

Баррасӣ ва 

тасдиқи буҷет 

 

Иҷрои буҷет 

 

Ҳисобот дар 

бораи иҷрои 

буҷет 
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Муҳим  он аст, ки шарҳи ҳисоботи иҷрои буҷети давлатии нимсола аз 

семоҳаҳо бояд фарқ намояд. Ҳисоботҳои ҳар семоҳа таҳиягардида иҷрои нақшаи 

даромад ва хароҷоти буҷети давлатиро инъикос менамоянд.  Шарҳи иҷрои буҷет 

дар нимсола    васеътар буда, шарҳи муфассали тамоюли иҷрои буҷети давлатӣ 

аз рӯи намудҳои буҷет, гурӯҳбандии буҷетӣ ва инчунин шарҳи 

нишондиҳандаҳои макрофискалиро дар бар мегирад. Дар баробари ин, дар 

шарҳи нимсола тамоми тағйирот байни нақшаи буҷети тасдиқшуда ва 

дақиқшуда, инчунин байни мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дарҷ карда мешавад. 

Бо мақсади таъмин намудани иҷрои самарабахши барномаҳои 

қабулнамудаи Ҳукумати мамлакат ва муайян намудани мушкилоти ҷойдошта, 

Вазорати молия бояд шарҳи нимсолаи иҷрои буҷетро аз рӯи натиҷаҳои шаш моҳи 

аввал нашр намояд. 

Шарҳи нимсола бояд баҳодиҳиро аз рӯи нақшаи   дақиқкардашудаи 

воридоти воқеии даромад, таъмини хароҷот, қарздориҳои дебиторӣ ва кредиторӣ 

ва вазъи воқеии молиявии имрӯза ва таъсири тағйирот ба дурнамо то охири соли 

молиявӣ инъикос кунад. 

Дар шарҳи иҷрои нимсола бояд вазъи иқтисодӣ дар қиёс ба дурнамои дар 

аввали сол пешбинигардидаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ арзёбӣ карда 

шавад ва  ин шарҳ пешгӯиҳои иҷрои нишондиҳандаҳоро то охири сол таҷассум 

намояд. Масалан, зиёд гардидани хароҷот бинобар сабаби болоравии сатҳи 

таваррум ё рӯйдодҳои ғайричашмдошт бояд муайян карда шаванд ва 

пешниҳодҳо барои андешидани чораҳои зарурӣ дарҷ карда мешавад. 

Нашри шарҳи иҷрои нимсолаи буҷет барои дуруст ба роҳ мондани 

ҳисоботдиҳӣ ва самранокии идоракунӣ молияи давлатӣ месоидат менамояд. 

Аз рӯи таҷрибаи байналмилалӣ шарҳи иҷрои нимсола буҷет ба масъалаҳои 

зерин асос меёбад: 

- дурнамои таъмини иҷрои буҷет ва шарҳи он, ки пас аз қабули буҷет кадом 

омилҳо метавонанд ба тағйирёбии онҳо оварда расонад; 

- шарҳи тағйироти молиявӣ ва арзёбии мувофиқати стратегияи фискалӣ дар 

заминаи вазъи кунунии иқтисодӣ; 

- арзёбии ҳолати иҷрои буҷет дар нимсолаи аввал аз рӯи гурӯҳбандии 

даромад ва хароҷоти буҷет; 

- таҳлили тағйирёбии нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ, ки пас аз тасдиқи 

буҷет ба амал омадаанд. 

 

Шарҳи иҷрои нимсолаи буҷет дар маҷмӯъ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ба дигар сохторҳои дахлдор имкон медиҳад, ки дар бораи иҷрои 

буҷети давлатӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ маълумоти таҳлилӣ дастрас 

намоянд, инчунин дурнамои таъмини нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва 

иҷрои буҷети давлатиро  то охири сол муайян намоянд. 

Ҳамин тариқ, таҳияи шарҳи нимсолаи иҷрои буҷети давлатӣ барои вазорату 

идораҳои давлатӣ  дар: 
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- арзёбии таъсири вазъи макроиқтисодӣ дар мамлакат ба иҷрои буҷети 

давлатӣ. Оқибатҳои кам намудани нақшаи даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ 

(сокращение) чӣ гуна хоҳад буд? Оё афзоиши хароҷот бо сабаби таваррум ё 

рӯйдодҳои ғайричашмдошт (ба мисли офатҳои табиӣ) ба зиёд шудани талабот ба 

ҳифзи иҷтимоии давлатӣ оварда мерасонад? ва ғайра муфид хоҳад буд. 

 Саволи асосӣ  аз он иборат аст  , ки оё дар буҷет дараҷаи ҳавасмандӣ ё 

маҳдудияти нишондиҳандаи макроиқтисодӣ пешбинӣ мегардад? Агар буҷет 

маҳдудиятро ба назар гирад ва касри буҷет аз ҳад зиёд боқӣ монад, ин метавонад 

тавозуни пардохтро зиёд кунад ва эҳтимолияти фишори таваррум ё додани қарз 

ба бахши хусусиро, ки метавонад ба гурӯҳҳои осебпазир таҳдид кунад, афзоиш 

медиҳад?  

-  арзёбии натиҷаҳои ба даст омада дар иҷрои барномаҳои соҳавӣ, таъмини 

иҷрои самарабахши барномаҳо ва муайян намудани камбудиҳои ҷойдошта дар 

ин самт; 

- арзёбии хароҷоти буҷет. Шарҳи баҳогузории иҷрои нимсола хароҷоти 

ҷории буҷет ва асоснок намудани тағйиротҳои гузаронидашударо дар бар 

мегирад,  инчунин эҳтиёҷоти азхудкунии маблағҳо байни воҳидҳои маъмурӣ ва 

сохториро муайян менамояд. 

Дар ҳолати маҳдудияти захираҳои буҷетӣ метавонад ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

дахлдор” тағйироти дахлдор қабул карда шавад, ва ин амал метавонад боиси 

коҳиши нишондиҳандаҳои буҷетӣ нисбат ба буҷети тасдиқшуда гардад. Ин ба 

Ҳукумати мамлакат имкон медиҳад, ки меъёрҳои имконпазири афзалиятро аз нав 

дида барояд. Аз ҷумла: 

• баҳогузории даромадҳои давлатӣ. Шарҳи нимсолаи буҷет имкон 

медиҳад, ки арзёбии даромадҳои буҷети давлатӣ тибқи дурнамо баҳо дода 

шаванд.  

Ҳамин тавр, таҳияи шакли нави ҳуҷҷати буҷетӣ ҳамчун шарҳи нимсолаи 

буҷет ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои дахлдор 

имкон медиҳад, ки сифати иҷрои буҷети давлатиро дар нимсолаи аввал дуруст 

арзёбӣ кунанд ва барои рушди устувор ва дурнамои оқилонаи он то охири соли 

молиявӣ чораандушӣ намоянд.. 

 

 

 

 

Аз рӯи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ шарҳи нимсолаи буҷет аз рӯи 

чунин сохтор тартиб дода мешавад: 

 

     2.Сохтори шарҳи нимсолаи буҷет ва нишондиҳандаҳои 

асосии он 
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№ Номгӯй 

1. Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ дар нимсолаи аввал ва дурнамои он 

барои то охири сол  

1.1. Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 

1 июли соли молиявӣ  

1.2. Таҳлили ислоҳоти дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва сабабҳои 

тағйирёбии он  

2. Иҷрои қисми даромади Буҷаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи 

аввал  

2.1.  Ҳисобот дар бораи иҷрои қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон   

2.1.1. Даромади буҷети давлатӣ ба ҳолати 1 июли соли молиявӣ 

2.1.2. Таҳлили нақшаи дақиқшудаи даромади буҷети давлатӣ ва сабабҳои тағйири 

нишондиҳандаҳои ба нақша гирифташудаи даромад 

2.2. Ҳисобот дар бораи иҷрои қисми даромади буҷети ҷумҳуриявӣ 

2.2.1. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳолати 1 июли соли молиявӣ 

2.2.2. Таҳлили нақшаи даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ва сабабҳое, ки ба тағйири 

нишондиҳандаҳои нақшавии даромад таъсир расондаанд 

2.3. Ҳисобот дар бораи иҷрои қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ 

2.3.1. Даромади буҷетҳои маҳаллӣ ба ҳолати 1 июли соли молиявӣ   

2.3.2. Таҳлили нақшаи даромади буҷетҳои маҳаллӣ ва сабабҳое, ки ба тағйири 

нишондиҳандаҳои нақшавии даромад таъсир расондаанд. 

3 Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи аввал 

аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ 

3.1. Таҳлили маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 

3.2. Таҳлили маблағгузории соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 

3.3. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ 

3.4. Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ 

4. Таҳлили иҷрои хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

нимсолаи аввал аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ. 

4.1. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 

4.2. Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 

5. Хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи аввал аз рӯи 

гурӯҳбандии барномавии буҷетӣ. 

6. Таҳлили иҷрои буҷети Фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 

7. Маблағгузории асосии беруна ва маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳо 

7.1 Таҳлили азхудкунии маблағҳо аз рӯи татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 

7.2 Маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 

8. Идоракунии қарзи давлатӣ 
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Шарҳи нимсолаи иҷрои буҷет маҷмӯи иттилоотро инъикос намуда, ба 

чунин талаботҳо бояд ҷавобгӯ бошад: 

1. Дурнамои нишондиҳандаҳои  макроиқтисодии дақиқкардашуда барои 

соли нави молиявиро бояд дар бар гирад. 

Ин маънои онро дорад, ки дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бояд 

дар Шарҳи нимсолаи буҷет дарҷ карда шавад. Ба онҳо тавзеҳот дар бораи 

тағйири дурнамои рушд, омилу сабабҳои таъсиррасон ва интизориҳо доир ба 

рушди иқтисод то охири сол дода мешавад. 

Тавзеҳот: 

Барои он ки ҳуҷҷат Шарҳи нимсолаи иҷрои буҷет ба ҳисоб равад бояд дар 

он нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ аз рӯи нақшаи дақиқшуда барои соли 

молиявӣ инъикос шуда, сабабҳои тағйир ёфтани вазъ бояд маънидод карда 

шавад. 

Дар ин самт дурнамои нишондиҳандаҳои иқтисодии зерин бояд арзёбӣ 

карда шавад 1: 

• сатҳи номиналии ММД; 

• индекси таваррум; 

• рушди воқеии ММД; 

• сатҳи фоизи қарз. 

Гарчанде маълумоти асосии макроиқтисодӣ бояд дар шакли стандартӣ 

пешниҳод гардад, эътимоднокии намудҳои алоҳидаи нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ метавонанд дар ҳар кишвар гуногун бошад. Масалан, ба буҷети 

баъзе кишварҳо нишондиҳандаҳои мушаххас, бо монандӣ тағйирёбии нархи 

нафт ва дигар молҳо таъсир мерасонанд. 

Илова ба ин, инъикоси унсурҳои калидӣ ва дигар нишондиҳандаҳоро дарҷ 

кардан зарур аст, аз ҷумла: 

• меъёри фоизҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат; 

• сатҳи шуғл ва бекорӣ; 

• дефлятори ММД; 

• нархи қувваи барқ ва дигар молҳо; 

• қурби мубодилаи асъор; 

• сохтори рушди ММД. 

Дар замимаи 1 шакли пешниҳоди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 

ҷойгир карда шудаст. 

                                                

 
1 Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии 

макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор” дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисоди 
барои соли дахлдор муайян мегардад ва тибқи он Буҷети давлатии Ҷмуҳурии Тоҷикистон барои соли 
минбаъда таҳия карда мешавад ва дар асоси нишондиҳандаҳои мазкур дар давоми сол рушди иҷтимою 

иқтисодии мамлакат натиҷагирӣ карда мешавад.  
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2. Ҳаҷм ва сохтори иҷрои нақшаи даромадҳои буҷет дар соли молиявиро 

инъикос намояд. 

Шарҳи нимсолаи иҷрои нақшаи даромадҳои буҷети давлатӣ ин маънои онро 

дорад, ки асосан фарқияти байни нақшаи тасдиқшуда ва дақиқшуда, инчунин 

иҷроиши муқоисави нисбат ба нақшаи пешбинишуда ва нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузаштаи ҳисоботӣ шарҳ дода мешавад. 

Тавзеҳот: 

Барои он ки ҳуҷҷат Шарҳи нимсолаи иҷрои буҷет ба ҳисоб равад бояд дар 

он сатҳи иҷрои нақшаи воридоти маблағҳо ба буҷет (даромадҳо) инъикос 

гардида, сабабҳои тағйиротҳо бояд маънидод карда шавад.  

Шарҳи мазкур ақаллан бояд чунин иттилоотро дар бар гирад: 

 арзёбии ҳамаи фарқиятҳои нақшаи дақиқшудаи даромади буҷет; 

 баҳогузории вазъи иҷрои нақшаҳои даромади буҷет; 

 тавсифи муфассали фарқияти байни нақшаҳои тасдиқшуда ва 

дақиқкардашудаи даромади буҷет. 

 

3. Ҳаҷм ва сохтори иҷрои нақшаи даромади буҷет аз рӯи категорияҳо ва аз 

рӯи ҳар як сарчашмаи воридот  бояд шарҳ дода шавад.  

Дар ин қисмат воридоти даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ 

аз рӯи даромади андозӣ ва ғайриандозӣ, грантҳо, инчунин аз воридоти маблағҳои 

беподош шарҳ дода мешавад. Инчунин, сабабҳои таъмин нагардидан ё барзиёд 

ворид гардидани ҳар як сарчашмаи воридот пурра шарҳ дода мешавад. 

Дар баробари ин, таносуби воқеии тақсими андозҳо дар байни буҷети 

ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ дарҷ карда мешавад, ки бо Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

дохлдори молиявӣ” 3 муқаррар карда мешавад  

Тавзеҳот: 

Барои он ки ҳуҷҷат Шарҳи нимсолаи иҷрои буҷет ба ҳисоб равад, бояд дар 

он  ҳаҷму сохтори воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ дар алоҳидагӣ мушаххасан 

инъикос карда шаванд.  

Дар замимаи 2 шакли пешниҳоди воридотҳо (даромадҳо) ба буҷети 

давлатӣ ҷойгир карда шудаст. 

 

Дар қисмати даромад, касри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

нимсолаи аввал ва манбаҳои пӯшонидани он тавзеҳ дода мешавад.  

 

4. Ҳаҷм ва сохтори иҷрои хароҷоти буҷет аз рӯи Гурӯҳбандии вазифавӣ, 

иқтисодӣ, барномавӣ ва идоравӣ бояд нишон дода шавад. 
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Тавзеҳот: 

Барои он ки ҳуҷҷат Шарҳи нимсолаи иҷрои буҷет ба ҳисоб равад бояд дар 

он инъикоси чунин хароҷоти буҷетӣ таъмин гардад: 

 аз рӯи соҳаҳо ва зинаҳои идоракунӣ (дар доираи гурӯхбандии вазифавӣ); 

 аз рӯи намуди амалиёт (пардохти музди меҳнат, хариди молу хизматҳо 

дар доираи гурӯхбандии иқтисодӣ); 

 аз рӯи субъектҳои маблағгузорӣ - тақсимкунандагони асосӣ ва 

тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (дар доираи гурӯхбандии идоравӣ); 

  аз рӯи тартиби муқаррарнамудаи барномаҳо ва зербарномаҳо 

(чорабиниҳо) (дар доираи гурӯхбандии барномавӣ). 

 

  4.1 Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рӯи Гуруҳбандии вазифавӣ. 

Дар қисмати мазкур маблағгузории ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ 

дар маҷмуъ аз рӯи сарчашмаҳо ва аз рӯи соҳаҳо шарҳ дода мешавад. Инчунин, аз 

рӯи соҳаҳо ва зерсоҳаҳо ҳаҷми умумии хароҷот, аз ҷумла буҷетҳои ҷумҳуриявӣ 

ва маҳаллӣ тибқи замимаи 3 дарҷ мегардад.  

 

4.2. Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рӯи гуруҳбандии иқтисодӣ 

Дар қисмати мазкур хароҷоти буҷети давлатӣ аз рӯи моддаҳои хароҷотӣ 

нишон дода шуда, ҳар яки онҳо аз рӯи гурӯҳбандиашон дар муқоиса нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта  ва вазни хоси онҳо нисбат ба ҳаҷми умумии хароҷоти 

буҷети давлатӣ шарҳ дода мешавад. 

Тибқи гурӯҳбандии мазкур дар алоҳидагӣ аз рӯи маҷмӯи буҷети давлатӣ, аз 

ҷумла буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ тибқи замимаи 4 дарҷ 

мегарданд.  

 

4.3. Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рӯи гуруҳбандии барномавӣ 

Гурӯҳбандии барномавӣ бо гурӯҳбандии идоравӣ алоқаи зич дорад, зеро 

барнома ва зербарномаҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои 

зертобеашон амалӣ карда мешаванд.  

Буҷетикунонии барномавӣ пешбинӣ менамояд, ки пас аз пурри ҷорӣ 

гардидани он ҳангоми иҷроиши Буҷети давлатӣ бояд ба ноилшавии натиҷаҳои 

фаъолияти вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо  , диққат дода шавад, яъне 

ҳангоми банақшагирии буҷет барои соли минбаъда тавассути буҷетикунонии 

барномавӣ аз рӯи натиҷаи маблағгузории солҳои қаблӣ афзоиши пешбини 

гардидани маблағҳо сурат мегирад.  
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Методологияи мушаххаси ҳисоб намудани хароҷоти барнома ва 

зербарномаҳо мавҷуд мебошад2  ва хароҷоти гузаронидани ТАМБ аз рӯи 

Гурӯҳбандии барномавӣ тибқи критерияҳои муайянгардида мувофиқи замимаи 

5 шарҳ дода мешавад.  

 

5. Ҳаҷм ва сохтори иҷрои хароҷоти буҷет дар миқёси соҳаҳои мушаххас 

бояд нишон дода шавад.  

 

5.1. Шарҳи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 

Маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ аз рӯи сохтори он шарҳ дода шуда, ҳиссаи 

ҳар як соҳа нисбат ба ҳаҷми умумии маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ ва ММД 

дарҷ мегардад3.  

Соҳаи маориф.  Сиёсати умумии маблағгузории соҳа тасвир гардида, нишон 

дода мешавад, ки аз кадом сарчашмаҳо маблағгузори мешаванд ва ба кадом 

самтҳои афзалиятнок равона мегардад . Инчунин, маблағгузории соҳа аз рӯи 

моддаҳои ҳимоятшавандаи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар шакли ҷадвал ё диаграмма 

дарҷ мегардад. 

Соҳаи тандурустӣ. Сиёсати умумии маблағгузорӣ ва аз кадом сарчашмаҳо 

маблағгузорӣ мешаванд, тасвир гардида, ҳамчунин хизматрасонии гурӯҳҳои 

имтиёзноки аҳолӣ нишон дода мешавад. Инчунин, маблағгузории соҳа аз рӯи 

моддаҳои ҳимоятшавандаи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар шакли ҷадвал ё диаграмма 

дарҷ мегардад. 

Соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ . Дар ин қис ат сарчашмаҳои 

маблағгузории соҳа нишон дода шуда, дарстгирии табақаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ 

ва ҳаҷми маблағгузории онҳо аз рӯи меъёрҳои муайянгардидаи қонунгузории 

мамлакат тасвир мегардад. Инчунин, таъмини нафақа ба аҳолӣ ва индексатсияи 

он шарҳ дода мешавад. (қонуни суғурта) 

Соҳаи фарҳанг ва варзиш. Сиёсати умумии маблағгузории соҳа тасвир 

гардида, аз кадом сарчаммаҳо маблағгузорӣ мешаванд, ба кадом самтҳои 

афзалиятнок равона мегардад, нишон дода мешавад. Инчунин, шарҳи тартиби 

ҷудо намудани субсидия ба ташкилоту муассисаҳое, ки аз буҷети давлатӣ 

маблағгузорӣ карда мешаванд4.  

                                                

 
2 Таҳияи ҳисоботи аз рӯи гуруҳбандии барномавӣ дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи ҷорӣ намудани буҷетикунониии барномавӣ барои соҳаҳои миллӣ” ва Дастурамали “Оид ба таҳияи 

лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли дахлдор” (марҳилаи 2) сурат мегирад.   
3 Бояд қайд намуд, ки ҳамасола банақшагирии соҳаҳои иҷтимоӣ дар асоси Стратегияи милли рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ гардида, тибқи он маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 
дар муқоиса бо Маҷмуъи маҳсулоти дохилӣ рушд дода мешавад.   
4 Банақшагирӣ ва маблағгузории субсидия ба муассисаҳои соҳаи фарҳанг тибқи Тартиби намунавии 

банақшагирии хароҷоти муассисаҳои соҳаи фарҳанг, ки аз ҳисоби Буҷети давлатӣ бо тариқи субсидия 
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Маблағгузории соҳа аз рӯи моддаҳои ҳимоятшавандаи гурӯҳбандии 

иқтисодӣ дар шакли ҷадвал ё диаграмма дарҷ мегардад. 

 

5.2. Шарҳи маблаггузории соҳаҳои вокеии иктисодӣ 

Маблағгузории соҳаҳои воқеии иқтисодиёт аз рӯи сохтори он шарҳ дода 

шуда, вазни ҳоси ҳар як соҳа нисбат ба ҳаҷми умумии маблағгузории соҳаҳои 

воқеии иқтисодиёт ва ММД, инчунин аз кадом сарчаммаҳо маблағгузори 

мешаванд, дарҷ мегардад. 

Сиёсати умумии маблағгузории соҳаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

хоҷагии кишоварзӣ,  комплекси энергетикию сузишворӣ, нақлиёт ва 

коммуникатсия  тасвир гардида, нишон дода мешавад, ки ба кадом самтҳои 

афзалиятнок равона мегардад . 

 

6. Ҳаҷм ва сохтори иҷрои хароҷоти буҷет дар миқёси сатҳҳои буҷети 

давлатӣ  бояд нишон дода шавад.  

6.1.Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ 

Шарҳи идоракунии сиёсати хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ ва маблағгузорӣ 

тибқи нақшаи пешбинигардида, аз рӯи ҳар як соҳа ва зерсоҳоҳа нишон дода 

мешавад. 

Шакли ташаккул ва маблағгузории фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва фонди пешбинашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон5, 

инчунин дигар фондҳои дар буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинигардида шарҳ дода 

мешавад.  

Маблағҳои барои пардохти хизматрасонии қарзи давлатӣ2 аз буҷети 

ҷумҳуриявӣ пардохт шаванда, шарҳ дода мешаванд, инчунин дар шакли 

диаграмма дарҷ мегарданд.  

 

6.2.Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ 

Шарҳи нақша ва иҷроиши хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ ва тартиби ворид 

намудани тағйирот ба он дар раванди иҷрои буҷет тибқи талаботи қонунгузорӣ.   

                                                

 
маблағгузорӣ карда мешаванд, ки бо фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 
2019, №54 тасдиқ гардидааст,  анҷом дода мешавад. 
5 Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фонди пешбининашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ташаккул ёфта, дар 
кисми хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мегардад. 
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Маблағгузории хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ тибқи нақшаи пешбинигардида, 

аз рӯи ҳар як соҳа ва зерсоҳоҳа нишон дода мешавад. 

Тартиби ҷудо намудани мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети 

ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ шарҳ дода 

мешавад6.  

Инчунин, маблағҳои ҷудо гардидаи мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз 

буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ ва вазни хоси он дар ҳаҷми умумии 

хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи замимаи 6  

дарҷ мегардад.   

 

 

7. Ҳаҷм ва сохтори азхудкунии татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 

бояд дарҷ гардад.  

Дар шарҳи нимсола воридоти маблағҳо ба буҷети давлатӣ аз ҳисоби 

лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ аз рӯи маблағҳои қарзӣ ва грантӣ дар алоҳидагӣ 

дарҷ мегардад.  

Азҳудкунии лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ аз рӯи соҳаҳо ва мақсадҳои 

равонагардида шарҳ дода шуда, фарқияти нақшаи тасдиқшуда ва нақшаи 

дақиқшуда тавзеҳ карда мешавад. 

Дар нимсолаи ҳисоботӣ созишномҳои барои тадбиқи лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузорӣ  имзошуда аз рӯи маблағ ва шумора, инчунин моҳияти ҷалби 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар шарҳи нимсола илова мегардад.   

 

8. Ҳаҷм ва сохтори маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетиро 

дар бар гирад. 

Дар шарҳи нимсола дар қисмати даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби 

маблағҳои нақдие, ки аз ҳисоби иҷрои кор ё хизматрасониҳои ташкилоту 

муассисаҳои буҷетӣ ба суратҳисоби махсуси хазинадорӣ ворид мегарданд, аз рӯи 

буҷетҳо нишон дода мешавад.  

Тибқи талаботи қонунгузорӣ моҳият ва манбаҳои муқарраргардида, 

инчунин дар раванди иҷроиш пайдо гардидани манбаъҳои нави даромади 

маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои 

маҳаллӣ ва самтҳои хароҷоти онҳо дарҷ мегардад. 

Дар қисмати хароҷоти буҷети давлатӣ маблағҳои махсус аз рӯи ҳар як соҳа 

ва буҷетҳо нишон дода мешавад. Ҳамчунин, дар шарҳи нимсола бақияи 

                                                

 
6 Мувофиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

тартиби тақсим ва ҷудо намудани мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои 
маҳаллӣ ҳамасола дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли дахлдор” муайян карда мешавад. 
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маблағҳои махсуси дар аввали соли дахлдор истифодагардида низ бояд тавзеҳ 

дода шавад.      

Инчунин,  шарҳи ҳиссаи маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ 

ба буҷети дахлдор тибқи талаботи қонунгузорӣ шарҳ дода мешавад.7  

9. Бояд вазъи идоракунии қарзи давлатӣ ва сохтори таркибии онро ба 

ҳолати давраи ҳисоботии соли молияӣ дар бар гирад. 

Дар шарҳи нимсола маълумот дар бораи вазъи қарзи давлатӣ ва идоракунии 

он дар доираи талаботҳои Стратегияи қарзи давлатӣ, инчунин дар ҷамъбасти 

нимсола тавзеҳот оид ба шарҳи кам ё зиёд шудани қарзи давлат нисбат ба аввали 

соли молиявӣ ва сабабҳои он дарҷ карда мешавад. 

Шарҳи қарзи давлатӣ аз рӯи қарзи беруна ва қарзи дохилӣ дар муқоиса 

нисбат ба ММД  ба ҳолати давраи ҳисоботӣ инъикос мегардад.  

Дар бораи қарзи давлатӣ ва қарзгирии давлатӣ асосан дар шарҳи нимсола 

бояд маълумоти зерин ҷо дода шавад: 

- шарҳи қарзҳои нав ҷалбгардида, ки дар соли молиявӣ зарурат доштанд; 

- қарзи умумии давлатӣ буҷети ҷумҳуриявӣ барои то охири соли молиявӣ; 

- пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳо барои соли буҷетӣ; 

- меъёрҳои фоизӣ қарз; 

- муҳлати пардохти қарз; 

- намуди қарз (дохилӣ ё берунӣ). 

Вазъи қарзи давлатӣ ба ҳолати давраи ҳисоботӣ дар шакли ҷадвал дар 

замимаи 7 нишон дода шадааст. 

 

  

                                                

 
7 Мувофики муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатми ба буҷети 

давлатӣ” ҳиссаи воридоти маблағҳои махсус ба буҷети давлатӣ ҳамчун пардохти ҳатмӣ мебошад. 
Ҳамчунин, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли дахлдор” пардохти њатмї ба буљети љумњуриявї ва мањаллї аз њисоби маблаѓњои 

махсуси муассисаю ташкилотњои буљетї аз рӯи меъёрҳои муайян амалӣ карда мешаванд. 
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Замимаи 1 

 

Замимаи 1 

 ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 

 

Нишондиҳандаҳо 
Воҳиди 

ченак 

 Дурнамои 

тасдиқшуда 

барои соли 

20__  

Иҷроиши 

воқеӣ то 

1 июли 

cоли 20__ 

Дурнамои 

дақиқшуда 

то охири 

сол  

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 

Маҷмӯи маҳсулоти дахилӣ (ММД) млн. сомонӣ    

Индекс-дефлятори ММД бо фоиз    

ММД ба ҳар сари аҳолӣ  сомонӣ    

Суръати афзоиши воқеии  Маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ  

бо фоиз    

Индекси нархҳои истеъмолӣ (сатҳи 

таваррум) 

бо фоиз    

Қурби асъори миллӣ нисбат ба  доллари 

ИМА 

сомонӣ    

Саноат 

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ  млн. сомонӣ    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбати соли гузашта 

бо фоиз    

Кишоварзӣ 

Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ  млн. сомонӣ    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбати соли гузашта 

бо фоиз    

Нақлиёт 

Боркашонӣ тавассути ҳамаи намудҳои 

нақлиёт  

млн. тонна    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз    

Мусофиркашонӣ тавассути ҳамаи 

намудҳои нақлиёт 

млн. 

мусофир 
   

суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз    

     3.Шаклҳои таҳияи Шарҳи нимсолаи буҷети давлатӣ  
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Бозори истеъмолӣ 

Гардиши савдои чакана  млн. сомонӣ    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз    

Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ млн. сомонӣ    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз    

Фаъолияти иқтисодӣ хориҷӣ 

Гардиши савдои хориҷӣ. Ҳамагӣ  млн. долл. 

ИМА 
    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбати соли гузашта 

бо фоиз     

Аз ҷумла: содирот млн. долл. 

ИМА 
    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз     

-Воридот млн. долл. 

ИМА 
    

Суръати афзоиш бо нархҳои муқоисавӣ 

нисбат ба соли гузашта 

бо фоиз     

Фаъолияти сармоягузорӣ 

Маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз 

ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ  

млн. сомонӣ       

Аз ҷумла, аз ҳисоби буҷети давлатӣ    млн. сомонӣ       

Сармоягузориҳои хориҷӣ (қарзҳо, 

грантҳо ва сармоягузории мустақим) 

млн. долл. 

ИМА 

      

Шуғли аҳолӣ 

Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ҳазор нафар       

Дар иқтисодиёт фаъол ҳазор нафар       

Шумораи ташкили ҷойҳои корӣ ҳазор нафар       

Шумораи бекорони расман ба қайд 

гирифташуда 

ҳазор нафар       
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Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои соли __________ 

№ Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

аниқшуда 
Фарқият 

1 Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, 

млн. сомонӣ  
   

2 Афзоиши ММД- и номиналӣ, 

% 
   

3 Афзоиши ММД- и реалӣ, %    

4 Таваррум,%    

5 Ҳаҷми умумии даромадҳои 

буҷет, млн. сомони 
   

5.1 Даромадҳои андозию 

ғайриандозӣ бо грантҳо барои 

дастгирии буҷет, млн. сомонӣ  

   

5.2 Барномаи инвеститсияҳои  

давлатӣ, млн. сомонӣ  

   

5.3 Маблағҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетӣ, млн. 

сомонӣ 

   

6 Хароҷоти умумии Буҷети 

давлатӣ, млн. сомони 

   

6.1 Хароҷоти ҷорӣ, млн. сомонӣ    

6.2 Барномаи инвеститсияҳои 

давлатӣ, млн. сомонӣ 

   

6.3 Маблағҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетӣ, млн. 

сомонӣ 
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Иҷрои буҷети давлатӣ дар давоми соли _______, млн. сомонӣ 
 

№ Номгӯй Даромадҳо Хароҷот 

каср (-), 

фоидаи буҷет 

(+) 

1 Январ – март     

2 Январ-июн    

 

 

 

 

 

Нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ ба нимсолаи дуюми соли ______ 

млн сомонӣ 

№ Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

аниқшуда 
Фарқият 

1 Ҳаҷми умумии даромади 

буҷети давлатӣ 
   

2 Даромадҳои андозию 

ғайриандозӣ бо грантҳо 

барои дастгирии буҷет  

   

3 Барномаи инвеститсияҳои  

давлатӣ  
   

4 Маблағҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетӣ 
   

5 Хароҷоти умумии Буҷети 

давлатӣ 
   

6 Хароҷоти ҷорӣ, млн. 

сомонӣ 
   

7 Барномаи инвеститсияҳои 

давлатӣ 
   

8 Маблағҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетӣ 
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Замимаи 2 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 
 

Иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                    

дар нимсолаи аввали соли 20___ 

 

млн. сомони 

Номгӯи даромадҳо 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш Фоиз 

Ҳаҷми умумии Буҷети давлатӣ         

Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо         

Воридоти андозҳо           

1.01.01.01.  Андоз аз даромад         

1.01.01.02. Андоз аз фоида          

1.01.02. Андозҳои иҷтимоӣ аз 

ташкилоту муассисаҳои ғайрибуҷетӣ 
        

1.01.03. Андозҳо аз молу мулки 

ғайриманқул 
        

1.01.03.01.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони воқеӣ 
        

1.01.03.02.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.03.Андози замин аз шахсони 

ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.04. Андози замин аз шахсони 

воқеӣ 
        

1.01.04. Андоз аз фурӯш         

1.01.04.02. Андоз аз фурӯши алюминии  

аввала 
        

1.01.04.03. Андоз аз маҳсулоти 

коркарди алюмин 
        

1.01.05.   Андоз аз арзиши иловашуда         

1.01.05.01. Андоз аз арзиши иловашудаи 

дохилӣ 
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1.01.05.02. Андоз аз арзиши иловашудаи 

берунӣ 
        

1.01.06. Низомҳои махсуси андозбандӣ         

1.01.06.01. Низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ (Андози ягона)  

        

1.01.06.02. Низоми махсуси андозбандӣ 

барои субъектҳои бизнеси бозиҳо 
        

1.01.06.03. Низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ барои субъектҳои 

соҳибкории хурд 

        

1.01.06.04. Низоми андозбандии 

шахсони воқеие, ки фаъолияти 

соҳибкориро тибқи патент ё 

шаҳодатнома амалӣ менамояд 

        

1.01.07.  Аксизҳои дохилӣ         

1.01.07.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.07.02. Арақ         

1.01.07.03. Шароб         

1.01.07.05. Коняк         

1.01.07.06. Пиво         

1.01.07.07. Маҳсулоти тамоку         

1.01.07.10. Маснуоти заргарӣ аз тилло, 

платина ва нуқра 
        

1.01.07.11. Аксиз аз ташкилотҳои 

мобилӣ 
        

1.01.07.13. Дигар аксизҳои дохилӣ         

1.01.08. Аксизҳои берунӣ         

1.01.08.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.08.02. Нушокиҳои спиртӣ         

1.01.08.03. Маҳсулоти тамоку         

1.01.08.04. Маҳсулоти сузишворӣ ва 

молиданӣ 
        

1.01.08.05. Бензин         
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1.01.08.07. Дигар аксизҳои берунӣ         

1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ 

барои савдо ва амалиётҳо 
        

1.01.09.01. Боҷҳои гумрукӣ         

1.01.09.02. Пешпардохтҳои маблағҳои 

гумрукӣ 
        

1.01.09.03. Боҷи содиротӣ барои нахи 

пахта 
        

1.01.10. Андозҳо барои захираҳои 

табиӣ    
        

1.01.10.01. Бонуси обунавӣ ва кашфи 

тиҷорати  
        

1.01.10.03. Роялти барои истихроҷ         

1.01.10.04. Роялти барои об         

1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва 

пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо 
        

1.01.11.01. Андоз аз воситаҳои наклиёт         

1.01.11.02. Боҷи давлатӣ         

1.01.11.03. Фоида аз монополияҳои 

молиявӣ (фискалӣ) 
        

1.01.11.04. Боҷи давлатӣ аз 

шиносномаҳои хориҷӣ 
        

1.01.12. Андоз аз истиф. роҳҳои 

автомобилгард 
        

1.01.12.01. Андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

        

IV. 1.02. Воридоти ғайриандозӣ         

1.02.01. Воридот аз моликият ва 

фаъолияти соҳибкорӣ 
        

1.02.02. Дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ ба 

буҷет 
        

1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо 

(санксияҳо) 
        

1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ 

ва пардохтҳои маъмурӣ 
        

1.02.05. Даромад аз сармоя         
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Касри (барзиёдӣ) буҷети давлатӣ     

Манбаи пушонидани касри буҷет:     

- аз ҳисоби хусусигардонии 

амволи давлатӣ     

- депозити буҷети ҷумҳуриявӣ     

- иҷрои барзиёдии буҷетҳои 

маҳаллӣ     

- сарфаи маблағҳои тендерӣ     

- ҷалби гранти созмонҳои 

байналмилалӣ      

Грантҳо барои дастгирии буҷет         

Ҳисоббаробаркуниҳо         

Маблағҳои равонкардашуда барои 

пушонидани хароҷоти буҷети 

ҷумҳуриявӣ 

        

Маблағҳои махсуси ташкилоти 

буҷетӣ:  
        

Лоиҳаҳои инвеститсионӣ:         

   - грантҳо         

   - қарзҳо         

 

 

Иҷрои буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                    

дар нимсолаи аввали соли 20___ 

 

млн. сомонӣ 

Номгӯи даромадҳо 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш Фоиз 

Ҳаҷми умумии даромад         

Даромадҳои ҷорӣ ва грантҳо         

Воридоти андозҳо           

1.01.01.01.  Андоз аз даромад         

1.01.01.02. Андоз аз фоида          

1.01.03. Андозҳо аз молу мулки 

ғайриманқул 
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1.01.03.01.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони воқеӣ 
        

1.01.03.02.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.03.Андози замин аз шахсони 

ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.04. Андози замин аз шахсони 

воқеӣ 
        

1.01.04. Андоз аз фурӯш         

1.01.04.02. Андоз аз фурӯши алюминии  

аввала 
        

1.01.04.03. Андоз аз маҳсулоти 

коркарди алюмин 
        

1.01.05.   Андоз аз арзиши иловашуда         

1.01.05.01. Андоз аз арзиши иловашудаи 

дохилӣ 
        

1.01.05.02. Андоз аз арзиши иловашудаи 

берунӣ 
        

1.01.07.  Аксизҳои дохилӣ         

1.01.07.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.07.02. Арақ         

1.01.07.03. Шароб         

1.01.07.05. Коняк         

1.01.07.06. Пиво         

1.01.07.07. Маҳсулоти тамоку         

1.01.07.10. Маснуоти заргарӣ аз тилло, 

платина ва нуқра 
        

1.01.07.11. Аксиз аз ташкилотҳои 

мобилӣ 
        

1.01.07.13. Дигар аксизҳои дохилӣ         

1.01.08. Аксизҳои берунӣ         

1.01.08.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.08.02. Нушокиҳои спиртӣ         

1.01.08.03. Маҳсулоти тамоку         
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1.01.08.04. Маҳсулоти сузишворӣ ва 

молиданӣ 
        

1.01.08.05. Бензин         

1.01.08.07. Дигар аксизҳои берунӣ         

1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ 

барои савдо ва амалиётҳо 
        

1.01.09.01. Боҷҳои гумрукӣ         

1.01.09.02. Пешпардохтҳои маблағҳои 

гумрукӣ 
        

1.01.09.03. Боҷи содиротӣ барои нахи 

пахта 
        

1.01.10. Андозҳо барои захираҳои 

табиӣ    
        

1.01.10.01. Бонуси обунавӣ ва кашфи 

тиҷоратӣ  
        

1.01.10.03. Роялти барои истихроҷ         

1.01.10.04. Роялти барои об         

1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва 

пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо 
        

1.01.11.01. Андоз аз воситаҳои наклиёт         

1.01.11.02. Боҷи давлатӣ         

1.01.11.03. Фоида аз монополияҳои 

молиявӣ (фискалӣ) 
        

1.01.11.04. Боҷи давлатӣ аз 

шиносномаҳои хориҷӣ 
        

1.01.12. Андоз аз истифодаи роҳҳои 

автомобилгард 
        

1.01.12.01. Андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

        

IV. 1.02. Воридоти ғайриандозӣ         

1.02.01. Воридот аз моликият ва 

фаъолияти соҳибкорӣ 
        

1.02.02. Дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ ба 

буҷет 
        

1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо 

(санксияҳо) 
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1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ 

ва пардохтҳои маъмурӣ 
        

1.02.05. Даромад аз сармоя         

Грантҳо         

Ҳисоббаробаркуниҳо         

Маблағҳои равонкардашуда барои 

пушонидани хароҷоти буҷети 

ҷумҳуриявӣ 

        

 

 

Иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ                                                                                               

дар нимсолаи аввали соли 20___ 

 

млн. сомонӣ 

Номгӯи даромадҳо 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш Фоиз 

Ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ         

Даромадҳои ҷорӣ          

Воридоти андозҳо           

1.01.01.01.  Андоз аз даромад         

1.01.01.02. Андоз аз фоида          

1.01.03. Андозҳо аз молу мулки 

ғайриманқул 
        

1.01.03.01.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони воқеӣ 
        

1.01.03.02.Андоз аз молу мулки 

ғайрйриманқули шахсони ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.03.Андози замин аз шахсони 

ҳуқуқӣ 
        

1.01.03.04. Андози замин аз шахсони 

воқеӣ 
        

1.01.04. Андоз аз фурӯш         

1.01.04.02. Андоз аз фурӯши алюминии  

аввала 
        

1.01.04.03. Андоз аз маҳсулоти 

коркарди алюмин 
        

1.01.05.   Андоз аз арзиши иловашуда         
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1.01.05.01. Андоз аз арзиши иловашудаи 

дохилӣ 
        

1.01.05.02. Андоз аз арзиши иловашудаи 

берунӣ 
        

1.01.06. Низомҳои махсуси андозбандӣ         

1.01.06.01. Низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ (Андози ягона)  

        

1.01.06.02. Низоми махсуси андозбандӣ 

барои субъектҳои бизнеси бозиҳо 
        

1.01.06.03. Низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ барои субъектҳои 

соҳибкории хурд 

        

1.01.06.04. Низоми андозбандии 

шахсони воқеие, ки фаъолияти 

соҳибкориро тибқи патент ё 

шаҳодатнома амалӣ менамояд 

        

1.01.07.  Аксизҳои дохилӣ         

1.01.07.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.07.02. Арақ         

1.01.07.03. Шароб         

1.01.07.05. Коняк         

1.01.07.06. Пиво         

1.01.07.07. Маҳсулоти тамоку         

1.01.07.10. Маснуоти заргарӣ аз тилло, 

платина ва нуқра 
        

1.01.07.11. Аксиз аз ташкилотҳои 

мобилӣ 
        

1.01.07.13. Дигар аксизҳои дохилӣ         

1.01.08. Аксизҳои берунӣ         

1.01.08.01. Спирт (ғайри табиӣ 

кардашуда) 
        

1.01.08.02. Нушокиҳои спиртӣ         

1.01.08.03. Маҳсулоти тамоку         
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1.01.08.04. Маҳсулоти сузишворӣ ва 

молиданӣ 
        

1.01.08.05. Бензин         

1.01.08.07. Дигар аксизҳои берунӣ         

1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ 

барои савдо ва амалиётҳо 
        

1.01.09.01. Боҷҳои гумрукӣ         

1.01.09.02. Пешпардохтҳои маблағҳои 

гумрукӣ 
        

1.01.09.03. Боҷи содиротӣ барои нахи 

пахта 
        

1.01.10. Андозҳо барои захираҳои 

табиӣ    
        

1.01.10.01. Бонуси обунавӣ ва кашфи 

тиҷоратӣ 
        

1.01.10.03. Роялти барои истихроҷ         

1.01.10.04. Роялти барои об         

1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва 

пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо 
        

1.01.11.01. Андоз аз воситаҳои наклиёт         

1.01.11.02. Боҷи давлатӣ         

1.01.11.03. Фоида аз монополияҳои 

молиявӣ (фискалӣ) 
        

1.01.11.04. Боҷи давлатӣ аз 

шиносномаҳои хориҷӣ 
        

1.01.12. Андоз аз истифодаи роҳҳои 

автомобилгард 
        

1.01.12.01. Андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

        

IV. 1.02. Воридоти ғайриандозӣ         

1.02.01. Воридот аз моликият ва 

фаъолияти соҳибкорӣ 
        

1.02.02. Дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ ба 

буҷет 
        

1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо 

(санксияҳо) 
        



  29 

 

1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ 

ва пардохтҳои маъмурӣ 
        

1.02.05. Даромад аз сармоя         

Ҳисоббаробаркуниҳо     

Маблағҳои аз буҷети ҷумҳуриявӣ 

ҷудогардида: 
    

- мусоидати молияӣ (субвенсия)       

- кумаки молиявӣ (дотатсия)     

- барои амали намудани вазифаҳои 

пойтахт     

Истифодаи бақияи озоди то аввали 

сол ба вуҷуд омада 
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Замимаи 3 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 

 
Иҷрои хароҷти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ 

 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва 

идоракунӣ 
        

01.1. Мақомоти иҷроия ва қонунгузор, 

сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет, 

фаъолияти сиёсати хориҷӣ ба истиснои 

ёрии иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

        

01.1.01. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ         

01.1.02. Сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ         

01.1.03. Фаъолияти сиёсати берунӣ         

01.1.04. Мақомоти дигари давлатӣ, ки ба 

гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд 
        

01.3. Тадқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва илмӣ         

01.3.01. Тадқиқоти бунёдӣ         

01.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ 
        

01.4. Хизматрасониҳои характери 

умумидошта 
        

01.4.01. Мақомоти идоракунии хадамоти 

давлатӣ 
        

01.4.02. Мақомоти банақшагирӣ ва 

хадамоти омор 
        

01.4.03. Хадамоти дигари хусусияти 

умумидошта 
        

04. Маориф         

04.1. Таълиму тарбияи томактабӣ         

04.1.1. Таълиму тарбияи томактабӣ         

04.2. Таҳсилоти умумӣ         

04.2.01. Таҳсилоти ибтидоӣ         

04.2.02. Таҳсилоти умумии асосӣ         

04.2.03. Таҳсилоти миёнаи умумӣ         

04.3. Таҳсилоти касбӣ         

04.3.01. Таҳсилоти олии касбӣ         
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04.3.02. Таҳсилоти миёнаи касбӣ         

04.3.03. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ         

04.4. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим 

нашаванда 
        

04.4.01. Курсҳо ва марказҳои такмили 

ихтисос 
        

04.4.02. Донишкадаҳои такмили ихтисос         

04.5. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.02. Фаъолияти ёридиҳанда дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.03. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи маориф  
        

04.5.04. Фаъолиятҳо дар соҳаи маориф, ки 

ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 
        

05. Тандурустӣ         

05.1. Беморхонаҳо         

05.1.01. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ         

05.1.02. Беморхонаҳо ва марказҳои 

махсусгардонидашуда 
        

05.1.04. Марказҳои барқарорсозӣ 

(реабилитатсионӣ)  
        

05.2. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳо)          

05.2.02. Марказҳои саломатии 

(дармонгоҳо) махсусгардонидашуда 
        

05.2.06. Марказҳои тиббӣ оилавӣ         

05.3. Ҳифзи саломатии аҳолӣ         

05.3.01. Маркази хун         

05.3.04. Марказҳои эмтаъминкунӣ         

05.3.05. Стансияҳои санитарию 

эпидемиологӣ 
        

05.3.06. Марказҳо оид ба пешгирӣ ва  

мубориза бар зидди бемории ВИЧ/СПИД 
        

05.3.08. Марказҳои мубориза бар зидди 

бемориҳои тропикӣ 
        

05.3.10. Таблиғоти тандурустӣ         

05.3.11. Марказҳои солимии репродуктивӣ         

05.3.12. Муассисаҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд   

        

05.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

нигаҳдории тандурустӣ 
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05.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тандурустӣ 
        

05.4.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва таҷрибавӣ 

дар соҳаи тандурустӣ 
        

05.4.03. Маводи дорусозӣ          

05.4.04.Дигар маводи дорусозӣ          

05.4.06.Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки 

ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаан. 

        

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ          

06.1. Суғуртаи иҷтимоӣ         

06.1.01. Барномаҳои давлатии нафақа          

06.1.03. Кӯмакпулиҳо аз рӯи синну сол          

06.1.06. Кӯмакпӯлиҳо барои шуғли аҳолӣ         

06.1.07. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои 

серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон   
        

06.1.08. Кӯмакпулиҳои дигар ба аҳолӣ         

06.2. Ҳифзи иҷтимоӣ         

06.2.01. Муассисаҳо барои кӯдакон         

06.2.02. Муассисаҳо барои калонсолон         

06.2.03. Муассисаҳо барои пиронсолон         

06.2.04. Осоишгоҳҳо  ва профилакторияҳо         

06.2.05. Муассисаҳои дигари ҳифзи 

иҷтимоӣ 
        

06.2.06. Муассисаҳои  ҳифзи иҷтимоӣ,  

ки ба дигар категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

06.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ  дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ 

        

06.3.03. Ташкилдиҳии фаъолияти суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба 

категорияҳои дигар шомил нашудаанд 

        

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

муҳити зист ва  хоҷагии ҷангал 
        

07.1. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ 
        

07.1.02. Рушди коммуналӣ         



  33 

 

07.1.03. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

07.2. Чорабиниҳои санитарӣ бо 

назардошти назорати ифлосшавии 

муҳити зист 

        

07.2.02. Системаи обу ташноб 

(канализатсия) 
        

07.3. Хоҷагии ҷангал         

07.3.01. Хоҷагии ҷангал         

07.3.02. Мамнӯгоҳҳои миллӣ         

07.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

экология ва хоҷагии ҷангал 

        

07.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ 
        

07.4.02.Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

экология 
        

07.4.03. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии ҷангал 
        

07.4.04.Чароғон кардани кӯчаҳо          

07.4.05. Обтаъминкунӣ          

08. Фарҳанг ва варзиш         

08.1. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш 
        

08.1.01. Чорабиниҳои варзишӣ         

08.2. Муассисаҳои ва чорабиниҳои 

фарҳангию маърифатӣ  
        

08.2.01. Китобхонаҳо         

08.2.02. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо         

08.2.03. Муассисаҳои фарҳангию 

маърифатӣ ва дилхушӣ  
        

08.2.04. Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ 

(ГУОП/ИДМЁТ) 
        

08.2.05. Чорабиниҳои фарҳангию 

маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

08.3. Воситаҳои ахбори омма          

08.3.01. Телевизион ва радиошунавонӣ         

08.3.02. Матбуоти даврӣ ва нашриёт         

08.3.03. Воситаҳои дигари ахбори омма         

08.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

фарҳанг ва варзиш 
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08.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар 

чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ  
        

08.4.02. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
        

08.4.03. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию 

оммавӣ ва варзишӣ 

        

08.4.04. Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ 

ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ         

09.1. Сӯзишворӣ         

09.1.01. Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва 

 сӯзишвориҳои дигар  
        

09.1.02.Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ         

09.1.03. Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории 

ҳастаӣ  
        

09.1.04. Идоракунии намудҳои дигари 

сӯзишворӣ, ки ба категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

09.2. Нерӯи барқ ва дигар намудҳои 

энергия  
        

09.2.01. Идоракунӣ дар соҳаи нерӯи барқ         

09.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ 
        

09.3.01.Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши энергетика 
        

09.3.02. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд. 

        

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор         

10.1. Кишоварзӣ         

10.1.01. Идоракунӣ ва рушди заминҳои 

кишоварзӣ 
        

10.1.03. Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ 

ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ  
        

10.1.04. Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ         

10.1.05. Хизматрасонии бойторӣ         

10.1.06. Мубориза бо ҳашароти 

зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки ба 

бандҳои "10.1.1.-10.1.5" шомил нашудаанд 

        

10.1.07. Чорабиниҳо оид ба системаи 

ирригатсионӣ (обёрӣ) 
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10.1.08. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

10.3. Хизматҳои дигар дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
        

10.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
        

10.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ 

ва шикор 

        

10.3.03. Фаъолиятҳои дигар дар сохаи 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба 

категорияхои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11. Саноат ва сохтмон         

11.1. Саноати истихроҷ ва саноати 

коркард 
        

11.1.01. Истихроҷ ва коркарди металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо 
        

11.2. Истеҳсолот         

11.2.01. Истеҳсолот         

11.2.02. Фаъолиятҳо дар соҳаи истеҳсолот, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11.3. Сохтмон         

11.3.01. Сохтмони биноҳои саноати ва 

иншоот  
        

11.3.02. Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва 

иншоот 
        

11.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи саноат 

ва сохтмон 
        

11.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

саноат ва сохтмон 
        

11.4.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши саноат  
        

11.4.03.Фаъолиятҳо дар соҳаи саноат ва 

сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  

        

12. Нақлиёт ва коммуникатсия         

12.1. Нақлиёт         

12.1.02. Нақлиёти роҳи оҳан         

12.1.03. Нақлиёти ҳавоӣ         

12.1.05. Нақлиёти автомобилӣ ва хоҷагии 

роҳ 
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12.1.06. Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

12.2. Коммуникатсия         

12.2.01. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар 

соҳаи коммуникатсия 
        

12.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.02. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба дигар 

категорияҳо дохил карда нашудаанд 

        

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.1. Фаъолияти таъминотӣ, бо 

назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо  

        

13.1.02. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо         

13.3. Фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.3.03. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба 

дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд  
        

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 
        

14.1. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи давлатӣ 
        

14.1.01. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи дохилии давлатӣ 
        

14.1.02. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи берунии давлатӣ 
        

14.3. Хароҷоти дигар         

14.3.01. Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои 

асосӣ гурӯҳбандӣ карда нашудаанд 
        

Ҳамагӣ         
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Иҷрои хароҷоти Буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ 

 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва 

идоракунӣ 
        

01.1. Мақомоти иҷроия ва қонунгузор, 

сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет, 

фаъолияти сиёсати хориҷӣ бо истиснои 

ёрии иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

        

01.1.01. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ         

01.1.02. Сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ         

01.1.03. Фаъолияти сиёсати берунӣ         

01.1.04. Мақомоти дигари давлатӣ, ки ба 

гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд 
        

01.3. Тадқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва илмӣ         

01.3.01. Тадқиқоти бунёдӣ         

01.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ 
        

01.4. Хизматрасониҳои характери 

умумидошта 
        

01.4.01. Мақомоти идоракунии хадамоти 

давлатӣ 
        

01.4.02. Мақомоти банақшагирӣ ва 

хадамоти омор 
        

01.4.03. Хадамоти дигари хусусияти 

умумидошта 
        

04. Маориф         

04.1. Таълиму тарбияи то мактабӣ         

04.1.1. Таълиму тарбияи томактабӣ         

04.2. Таҳсилоти умумӣ         

04.2.01. Таҳсилоти ибтидоӣ         

04.2.02. Таҳсилоти умумии асосӣ         

04.2.03. Таҳсилоти миёнаи умумӣ         

04.3. Таҳсилоти касбӣ         

04.3.01. Таҳсилоти олии касбӣ         

04.3.02. Таҳсилоти миёнаи касбӣ         

04.3.03. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ         

04.4. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим 

нашаванда 
        

04.4.01. Курсҳо ва марказҳои такмили 

ихтисос 
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04.4.02. Донишкадаҳои такмили ихтисос         

04.5. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.02. Фаъолияти ёридиҳанда дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.03. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи маориф  
        

04.5.04. Фаъолиятҳо дар соҳаи маориф, ки 

ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 
        

05. Тандурустӣ         

05.1. Беморхонаҳо         

05.1.01. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ         

05.1.02. Беморхонаҳо ва марказҳои 

махсусгардонидашуда 
        

05.1.04. Марказҳои барқарорсозӣ 

(реабилитатсионӣ)  
        

05.2. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳо)          

05.2.02. Марказҳои саломатии 

(дармонгоҳо) махсусгардонидашуда 
        

05.2.06. Марказҳои тиббӣ оилавӣ         

05.3. Ҳифзи саломатии аҳолӣ         

05.3.01. Маркази хун         

05.3.04. Марказҳои эмтаъминкунӣ         

05.3.05. Стансияҳои санитарию 

эпидемиологӣ 
        

05.3.06. Марказҳо оид ба  пешгирӣ ва  

мубориза бар зидди бемории ВИЧ/СПИД 
        

05.3.08. Марказҳои мубориза бар зидди 

бемориҳои тропикӣ 
        

05.3.10. Таблиғоти тандурустӣ         

05.3.11. Марказҳои солимии репродуктивӣ         

05.3.12. Муассисаҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд   

        

05.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

нигаҳдории тандурустӣ 
        

05.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тандурустӣ 
        

05.4.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва таҷрибавӣ 

дар соҳаи тандурустӣ 
        

05.4.03. Маводи дорусозӣ          
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05.4.04.Дигар маводи дорусозӣ          

05.4.06.Фаъолиятҳо дар соҳаи тандурустӣ, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд. 

        

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ          

06.1. Суғуртаи иҷтимоӣ         

06.1.01. Барномаҳои давлатии нафақа          

06.1.03. Кӯмакпулиҳо аз рӯи синну сол          

06.1.06. Кӯмакпӯлиҳо барои шуғли аҳолӣ         

06.1.07. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои 

серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон   
        

06.1.08. Кӯмакпулиҳои дигар ба аҳолӣ         

06.2. Ҳифзи иҷтимоӣ         

06.2.01. Муассисаҳо барои кӯдакон         

06.2.02. Муассисаҳо барои калонсолон         

06.2.03. Муассисаҳо барои пиронсолон         

06.2.04. Осоишгоҳҳо ва профилакторияҳо         

06.2.05. Муассисаҳои дигари ҳифзи 

иҷтимоӣ 
        

06.2.06. Муассисаҳои дигари ҳифзи 

иҷтимоӣ,  

ки ба дигар категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

06.3. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ 

        

06.3.03. Ташкилдиҳии фаъолияти суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба 

категорияҳои дигар шомил нашудаанд 

        

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

муҳити зист ва  хоҷагии ҷангал 
        

07.1. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ 
        

07.1.02. Рушди коммуналӣ         

07.1.03. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

07.2. Чорабиниҳои санитарӣ бо 

назардошти назорати ифлосшавии 

муҳити зист 
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07.2.02. Системаи обу ташноб 

(канализатсия) 
        

07.3. Хоҷагии ҷангал         

07.3.01. Хоҷагии ҷангал         

07.3.02. Мамнӯъгоҳҳои миллӣ         

07.4. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

экология ва хоҷагии ҷангал 

        

07.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ 
        

07.4.02.Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

экология 
        

07.4.03. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии ҷангал 
        

07.4.04.Чароғон кардани кӯчаҳо          

07.4.05. Обтаъминкунӣ          

08. Фарҳанг ва варзиш         

08.1. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш 
        

08.1.01. Чорабиниҳои варзишӣ         

08.2. Муассисаҳои ва чорабиниҳои 

фарҳангию маърифатӣ  
        

08.2.01. Китобхонаҳо         

08.2.02. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо         

08.2.03. Муассисаҳои фарҳангию 

маърифатӣ ва дилхушӣ  
        

08.2.04. Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ 

(ГУОП/ИДМЁТ) 
        

08.2.05. Чорабиниҳои фарҳангию 

маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

08.3. Воситаҳои ахбори омма          

08.3.01. Телевизион ва радиошунавонӣ         

08.3.02. Матбуоти даврӣ ва нашриёт         

08.3.03. Воситаҳои дигари ахбори омма         

08.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

фарҳанг ва варзиш 
        

08.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар 

чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ  
        

08.4.02. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
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08.4.03. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию 

оммавӣ ва варзишӣ 

        

08.4.04. Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ 

ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ         

09.1. Сӯзишворӣ         

09.1.01. Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва 

 сӯзишвориҳои дигар   
        

09.1.02.Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ         

09.1.03. Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории 

ҳастаӣ  
        

09.1.04. Идоракунии намудҳои дигари 

сӯзишворӣ, ки ба категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

09.2. Нерӯи барқ ва дигар намудҳои 

энергия  
        

09.2.01. Идоракунӣ дар соҳаи нерӯи барқ         

09.3. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ 
        

09.3.01.Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши энергетика 
        

09.3.02. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд. 

        

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор         

10.1. Кишоварзӣ         

10.1.01. Идоракунӣ ва рушди заминҳои 

кишоварзӣ 
        

10.1.03. Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ 

ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ  
        

10.1.04. Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ         

10.1.05. Хизматрасонии бойторӣ         

10.1.06. Мубориза бо ҳашароти 

зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки ба 

бандҳои "10.1.1.-10.1.5" шомил нашудаанд 

        

10.1.07. Чорабиниҳо оид ба системаи 

ирригатсионӣ (обёрӣ) 
        

10.1.08. Фаъолиятҳо дар соҳаи кишоварзӣ, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

10.3. Хизматҳои дигар дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
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10.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
        

10.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ 

ва шикор 

        

10.3.03. Фаъолиятҳои дигар дар сохаи 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба 

категорияхои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11. Саноат ва сохтмон         

11.1. Саноати истихроҷ ва саноати 

коркард 
        

11.1.01. Истихроҷ ва коркарди металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо 
        

11.2. Истеҳсолот         

11.2.01. Истеҳсолот         

11.2.02. Фаъолиятҳо дар соҳаи истеҳсолот, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11.3. Сохтмон         

11.3.01. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва 

иншоот  
        

11.3.02. Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва 

иншоот 
        

11.4. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

саноат ва сохтмон 
        

11.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

саноат ва сохтмон 
        

11.4.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши саноат  
        

11.4.03.Фаъолиятҳо дар соҳаи саноат ва 

сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  

        

12. Нақлиёт ва коммуникатсия         

12.1. Нақлиёт         

12.1.02. Нақлиёти роҳи оҳан         

12.1.03. Нақлиёти ҳавоӣ         

12.1.05. Нақлиёти автомобилӣ ва хоҷагии 

роҳ 
        

12.1.06. Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

12.2. Коммуникатсия         

12.2.01. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар 

соҳаи коммуникатсия 
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12.3. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.02. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба дигар 

категорияҳо дохил карда нашудаанд 

        

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.1. Фаъолияти таъминотӣ, бо 

назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо  

        

13.1.02. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо         

13.3. Фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.3.03. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба 

дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд  
        

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 
        

14.1. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи давлатӣ 
        

14.1.01. Амалиётҳо оид ба  ӯҳдадориҳои 

қарзи дохилии давлатӣ 
        

14.1.02. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи берунии давлатӣ 
        

14.3. Хароҷоти дигар         

14.3.01. Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои 

асосӣ гурӯҳбандӣ карда нашудаанд 
        

Ҳамагӣ         
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Иҷрои хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ 

 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва 

идоракунӣ 
        

01.1. Мақомоти иҷроия ва қонунгузор, 

сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет, 

фаъолияти сиёсати хориҷӣ бо истиснои 

ёрии иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

        

01.1.01. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ         

01.1.02. Сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ         

01.1.03. Фаъолияти сиёсати берунӣ         

01.1.04. Мақомоти дигари давлатӣ, ки ба 

гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд 
        

01.3. Тадқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва илмӣ         

01.3.01. Тадқиқоти бунёдӣ         

01.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ 
        

01.4. Хизматрасониҳои характери 

умумидошта 
        

01.4.01. Мақомоти идоракунии хадамоти 

давлатӣ 
        

01.4.02. Мақомоти банақшагирӣ ва 

хадамоти омор 
        

01.4.03. Хадамоти дигари хусусияти 

умумидошта 
        

04. Маориф         

04.1. Таълиму тарбияи то мактабӣ         

04.1.1. Таълиму тарбияи томактабӣ         

04.2. Таҳсилоти умумӣ         

04.2.01. Таҳсилоти ибтидоӣ         

04.2.02. Таҳсилоти умумии асосӣ         

04.2.03. Таҳсилоти миёнаи умумӣ         

04.3. Таҳсилоти касбӣ         

04.3.01. Таҳсилоти олии касбӣ         

04.3.02. Таҳсилоти миёнаи касбӣ         

04.3.03. Таҳсилоти ибтидоии касбӣ         

04.4. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим 

нашаванда 
        

04.4.01. Курсҳо ва марказҳои такмили 

ихтисос 
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04.4.02. Донишкадаҳои такмили ихтисос         

04.5. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.02. Фаъолияти ёридиҳанда дар соҳаи 

маориф 
        

04.5.03. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи маориф  
        

04.5.04. Фаъолиятҳо дар соҳаи маориф, ки 

ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 
        

05. Тандурустӣ         

05.1. Беморхонаҳо         

05.1.01. Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ         

05.1.02. Беморхонаҳо ва марказҳои 

махсусгардонидашуда 
        

05.1.04. Марказҳои барқарорсозӣ 

(реабилитатсионӣ)  
        

05.2. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)          

05.2.02. Марказҳои саломатии 

(дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда 
        

05.2.06. Марказҳои тиббӣ оилавӣ         

05.3. Ҳифзи саломатии аҳолӣ         

05.3.01. Маркази хун         

05.3.04. Марказҳои эмтаъминкунӣ         

05.3.05. Стансияҳои санитарию 

эпидемиологӣ 
        

05.3.06. Марказҳо оид ба пешгирӣ ва  

мубориза бар зидди бемории ВИЧ/СПИД 
        

05.3.08. Марказҳои мубориза бар зидди 

бемориҳои тропикӣ 
        

05.3.10. Таблиғоти тандурустӣ         

05.3.11. Марказҳои солимии репродуктивӣ         

05.3.12. Муассисаҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд   

        

05.4. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

нигаҳдории тандурустӣ 
        

05.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тандурустӣ 
        

05.4.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва таҷрибавӣ 

дар соҳаи тандурустӣ 
        

05.4.03. Маводи дорусозӣ          
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05.4.04.Дигар маводи дорусозӣ          

05.4.06.Фаъолиятҳо дар соҳаи тандурустӣ, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаан. 

        

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ          

06.1. Суғуртаи иҷтимоӣ         

06.1.01. Барномаҳои давлатии нафақа          

06.1.03. Кӯмакпулиҳо аз рӯи синну сол          

06.1.06. Кӯмакпӯлиҳо барои шуғли аҳолӣ         

06.1.07. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои 

серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон   
        

06.1.08. Кӯмакпулиҳои дигар ба аҳолӣ         

06.2. Ҳифзи иҷтимоӣ         

06.2.01. Муассисаҳо барои кӯдакон         

06.2.02. Муассисаҳо барои калонсолон         

06.2.03. Муассисаҳо барои пиронсолон         

06.2.04. Осоишгоҳҳо ва профилакторияҳо         

06.2.05. Муассисаҳои дигари ҳифзи 

иҷтимоӣ 
        

06.2.06. Муассисаҳои дигари ҳифзи 

иҷтимоӣ,  

ки ба дигар категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

06.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 
        

06.3.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ 

        

06.3.03. Ташкилдиҳии фаъолияти суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба 

категорияҳои дигар шомил нашудаанд 

        

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

муҳити зист ва  хоҷагии ҷангал 
        

07.1. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ 
        

07.1.02. Рушди коммуналӣ         

07.1.03. Рушди хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

07.2. Чорабиниҳои санитарӣ бо 

назардошти назорати ифлосшавии 

муҳити зист 
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07.2.02. Системаи обу ташноб 

(канализатсия) 
        

07.3. Хоҷагии ҷангал         

07.3.01. Хоҷагии ҷангал         

07.3.02. Мамнуъгоҳҳои миллӣ         

07.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

экология ва хоҷагии ҷангал 

        

07.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии манзилию коммуналӣ 
        

07.4.02.Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

экология 
        

07.4.03. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

хоҷагии ҷангал 
        

07.4.04.Чароғон кардани кӯчаҳо          

07.4.05. Обтаъминкунӣ          

08. Фарҳанг ва варзиш         

08.1. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш 
        

08.1.01. Чорабиниҳои варзишӣ         

08.2. Муассисаҳо ва чорабиниҳои 

фарҳангию маърифатӣ  
        

08.2.01. Китобхонаҳо         

08.2.02. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо         

08.2.03. Муассисаҳои фарҳангию 

маърифатӣ ва дилхушӣ  
        

08.2.04. Муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ 

(ГУОП/ИДМЁТ) 
        

08.2.05. Чорабиниҳои фарҳангию 

маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

08.3. Воситаҳои ахбори омма          

08.3.01. Телевизион ва радиошунавонӣ         

08.3.02. Матбуоти даврӣ ва нашриёт         

08.3.03. Воситаҳои дигари ахбори омма         

08.4. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

фарҳанг ва варзиш 
        

08.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар 

чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ  
        

08.4.02. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
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08.4.03. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию 

оммавӣ ва варзишӣ 

        

08.4.04. Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ 

ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ         

09.1. Сӯзишворӣ         

09.1.01. Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва 

 сӯзишвориҳои дигар   
        

09.1.02.Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ         

09.1.03. Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории 

ҳастаӣ  
        

09.1.04. Идоракунии намудҳои дигари 

сӯзишворӣ, ки ба категорияҳо дохил карда 

нашудаанд 

        

09.2. Нерӯи барқ ва дигар намудҳои 

энергия  
        

09.2.01. Идоракунӣ дар соҳаи нерӯи барқ         

09.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ 
        

09.3.01.Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши энергетика 
        

09.3.02. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд. 

        

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор         

10.1. Кишоварзӣ         

10.1.01. Идоракунӣ ва рушди заминҳои 

кишоварзӣ 
        

10.1.03. Сиёсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ 

ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ  
        

10.1.04. Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ         

10.1.05. Хизматрасонии бойторӣ         

10.1.06. Мубориза бо ҳашароти 

зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки ба 

бандҳои "10.1.1.-10.1.5" шомил нашудаанд 

        

10.1.07. Чорабиниҳо оид ба системаи 

ирригатсионӣ (обёрӣ) 
        

10.1.08. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

        

10.3. Хизматҳои дигар дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
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10.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаҳои 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 
        

10.3.02. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ 

ва шикор 

        

10.3.03. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки 

категорияхои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11. Саноат ва сохтмон         

11.1. Саноати истихроҷ ва саноати 

коркард 
        

11.1.01. Истихроҷ ва коркарди металҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо 
        

11.2. Истеҳсолот         

11.2.01. Истеҳсолот         

11.2.02. Фаъолиятҳо дар соҳаи истеҳсолот, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

11.3. Сохтмон         

11.3.01. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва 

иншоот  
        

11.3.02. Сохтмони биноҳои маъмурӣ ва 

иншоот 
        

11.4. Фаъолияти дигар дар соҳаи саноат 

ва сохтмон 
        

11.4.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

саноат ва сохтмон 
        

11.4.02. Тадқиқоти амалӣ ва корҳои 

озмоишӣ дар бахши саноат  
        

11.4.03.Фаъолиятҳо дар соҳаи саноат ва 

сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  

        

12. Нақлиёт ва коммуникатсия         

12.1. Нақлиёт         

12.1.02. Нақлиёти роҳи оҳан         

12.1.03. Нақлиёти ҳавоӣ         

12.1.05. Нақлиёти автомобилӣ ва хоҷагии 

роҳ 
        

12.1.06. Хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

        

12.2. Коммуникатсия         

12.2.01. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар 

соҳаи коммуникатсия 
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12.3. Фаъолияти дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.01. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия 
        

12.3.02. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи 

нақлиёт ва коммуникатсия, ки ба дигар 

категорияҳо дохил карда нашудаанд 

        

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.1. Фаъолияти таъминотӣ, бо 

назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо  

        

13.1.02. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо         

13.3. Фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо  
        

13.3.03. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба 

дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд  
        

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 
        

14.1. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи давлатӣ 
        

14.1.01. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи дохилии давлатӣ 
        

14.1.02. Амалиётҳо оид ба ӯҳдадориҳои 

қарзи берунии давлатӣ 
        

14.3. Хароҷоти дигар         

14.3.01. Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои 

асосӣ гурӯҳбандӣ карда нашудаанд 
        

Ҳамагӣ         
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Замимаи 4 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 
 

Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 

 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

2-Хароҷотҳо         

21-Пардохти музди меҳнати 

кормандон ва маблағҷудокуниҳои 

андозӣ    

      

2111- Музди меҳнат         

2121- Пардохтҳо/ маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти ичтимоӣ   
      

2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар 

суғуртаҳо   
      

22- Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо         

221 - Хариди молҳо ва 

хизматрасониҳо   
      

2211- Захираҳои моддию молӣ         

2212- Хариди молҳои техникӣ         

2213- Маводи сухт ва равғанҳои 

молиданӣ   
      

2214- Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз 

таъмир   
      

2215- Таъмири ҷорӣ         

2216- Пардохти хизматрасонии 

мутахассисон   
      

2217- Пардохт барои хизматрасонии 

коммуналӣ   
      

2218- Пардохт барои хизматрасонии 

алоқа   
      

2219- Молу хизматрасониҳое, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд   

      

222 - Хароҷотҳои амалиётӣ         

2221- Пардохти музди меҳнати 

кормандони ҳайати техникӣ ва 

хизматрасонӣ   

      

2222- Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ   
      

23-Хароҷоти пардохти фоизҳо         

2311-Фоизҳо ба нерезидентҳо         
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2312-Ба резидентон ба истиснои 

бахши идораи давлатӣ   
      

       2313-Ба когазхои қиматнок ғайр аз 

саҳмияҳои давлатӣ   
      

24-Хароҷот барои пардохти 

кӯмакпулиҳо (Субсидии)   
      

2411-Ба корпорптсияҳои 

(ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва 

ғайримолиявӣ   

      

2412-Ба корпаратсияҳои 

(ташкилотҳои) хусусӣ    
      

25-Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо         

2512-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(ҷорӣ)   
      

2513-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(асосӣ)   
      

2514-Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои 

мақсаднок   
      

2515-Грантҳои ҷорӣ барои 

ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ   
      

2516-Ба воҳидҳои дигари бахши 

идораи давлатӣ (асосӣ)   
      

26-Хароҷот барои кумакпулиҳо оид ба 

таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо   
      

    2611-Кумакпулихо оид ба таъминоти 

ичтимоӣ   
      

2612-Кумакпулиҳо оид ба кумаки 

иҷтимоӣ   
      

27-Дигар хароҷот         

   2711-Хароҷоти марбут ба моликият          

    2713-Харочот барои суғуртаи биноҳо 

ва таҷҳизот     
      

    2714-Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳо 

шомилнашуда     
      

2721-Идрорпулиҳо         

2722-Нафақаҳо         

2723-Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ         

2724-Ҷубронпулиҳо барои дигар 

молҳо   
      

2725-Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо         

2727-Ҷубронпулии яквақта         

2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ 

шомилнашуда   
      

2729 - Барзиёдии даромад аз хароҷот         

2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ   
      

2732-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии молиявӣ   
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2733-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

ташкилотҳо   
      

2735-Трансфертҳои асосии дохилие, 

ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд   
      

28-Амалиётҳо бо дороиҳо ва 

уҳдадориҳо   
      

2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

истиқоматӣ)   
      

2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

ғайриистиқоматӣ)   
      

2813-Биноҳо ва иншоот (дигар 

иншоот)   
      

2814-Мошинҳо ва таҷҳизот         

2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ         

2816-Захираҳои воситаҳои гардони 

моддӣ   
      

2817-Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ         

2832- Қарздиҳии берунӣ         

2822-Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо         

2841-Пардохти қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр  

аз саҳмияҳо   

      

2842-Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо 

(вомҳо)   
      

2843-Пардохти уҳдадориҳои молиявии 

берунӣ   
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Иҷрои хароҷоти Буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 

 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

2-Хароҷотҳо         

21-Пардохти музди меҳнати 

кормандон ва маблағҷудокуниҳои 

андозӣ    

      

2111- Музди меҳнат         

2121- Пардохтҳо/ маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти ичтимоӣ   
      

2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар 

суғуртаҳо   
      

22- Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо         

221 - Хариди молҳо ва 

хизматрасониҳо   
      

2211- Захираҳои моддию молӣ         

2212- Хариди молҳои техникӣ         

2213- Маводи сухт ва равғанҳои 

молиданӣ   
      

2214- Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз 

таъмир   
      

2215- Таъмири ҷорӣ         

2216- Пардохти хизматрасонии 

мутахассисон   
      

2217- Пардохт барои хизматрасонии 

коммуналӣ   
      

2218- Пардохт барои хизматрасонии 

алоқа   
      

2219- Молу хизматрасониҳое, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд   

      

222 - Хароҷотҳои амалиётӣ         

2221- Пардохти музди меҳнати 

кормандони ҳайати техникӣ ва 

хизматрасонӣ   

      

2222- Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ   
      

23-Хароҷоти пардохти фоизҳо         

2311-Фоизҳо ба нерезидентҳо         

2312-Ба резидентон ба истиснои 

бахши идораи давлатӣ   
      

       2313-Ба коғазҳои қиматнок ғайр аз 

саҳмияҳои 

       давлатӣ   
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24-Хароҷот барои пардохти 

кӯмакпулиҳо (Субсидии)   
      

2411-Ба корпорптсияҳои 

(ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва 

ғайримолиявӣ   

      

2412-Ба корпаратсияҳои 

(ташкилотҳои) хусусӣ    
      

25-Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо         

2512-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(ҷорӣ)   
      

2513-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(асосӣ)   
      

2514-Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои 

мақсаднок   
      

2515-Грантҳои ҷорӣ барои 

ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ   
      

2516-Ба воҳидҳои дигари бахши 

идораи давлатӣ (асосӣ)   
      

26-Хароҷот барои кумакпулиҳо оид ба 

таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо   
      

    2611-Кумакпулихо оид ба таъминоти 

иҷтимоӣ   
      

2612-Кумакпулиҳо оид ба кумаки 

иҷтимоӣ   
      

27-Дигар хароҷот         

   2711-Хароҷоти марбут ба моликият          

    2713-Хароҷот барои суғуртаи биноҳо 

ва таҷҳизот     
      

    2714-Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳои 

шомилнашуда     
      

2721-Идрорпулиҳо         

2722-Нафақаҳо         

2723-Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ         

2724-Ҷубронпулиҳо барои дигар 

молҳо   
      

2725-Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо         

2727-Ҷубронпулии яквақта         

2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ 

шомилнашуда   
      

2729 - Барзиёдии даромад аз хароҷот         

2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ   
      

2732-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии молиявӣ   
      

2733-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

ташкилотҳо   
      

2735-Трансфертҳои асосии дохилие, 

ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд   
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28-Амалиётҳо бо дороиҳо ва 

уҳдадориҳо   
      

2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

истиқоматӣ)   
      

2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

ғайриистиқоматӣ)   
      

2813-Биноҳо ва иншоот (дигар 

иншоот)   
      

2814-Мошинҳо ва таҷҳизот         

2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ         

2816-Захираҳои воситаҳои гардони 

моддӣ   
      

2817-Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ         

2832- Қарздиҳии берунӣ         

2822-Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо         

2841-Пардохти қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр аз саҳмияҳо   
      

2842-Пардохти қарзҳо ва  вомҳо 

(ссудаҳо)   
      

2843-Пардохти уҳдадориҳои молиявии 

берунӣ  
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Иҷрои хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 

Номгӯй 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 

2-Хароҷотҳо         

21-Пардохти музди меҳнати 

кормандон ва маблағҷудокуниҳои 

андозӣ    

      

2111- Музди меҳнат         

2121- Пардохтҳо/ маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти ичтимоӣ   
      

2122- Суғуртаи тиббӣ ва дигар 

суғуртаҳо   
      

22- Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо         

221 - Хариди молҳо ва 

хизматрасониҳо   
      

2211- Захираҳои моддию молӣ         

2212- Хариди молҳои техникӣ         

2213- Маводи сухт ва равғанҳои 

молиданӣ   
      

2214- Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз 

таъмир   
      

2215- Таъмири ҷорӣ         

2216- Пардохти хизматрасонии 

мутахассисон   
      

2217- Пардохт барои хизматрасонии 

коммуналӣ   
      

2218- Пардохт барои хизматрасонии 

алоқа   
      

2219- Молу хизматрасониҳое, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд   

      

222 - Хароҷотҳои амалиётӣ         

2221- Пардохти музди меҳнати 

кормандони ҳайати техникӣ ва 

хизматрасонӣ   

      

2222- Пардохтҳо, маблағҷудокуниҳо 

ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ   
      

23-Хароҷоти пардохти фоизҳо         

2311-Фоизҳо ба нерезидентҳо         

2312-Ба резидентон ба истиснои 

бахши идораи давлатӣ   
      

       2313-Ба коғазҳои қиматнок ғайр аз 

саҳмияҳои давлатӣ   
      

24-Хароҷот барои пардохти 

кӯмакпулиҳо (Субсидии)   
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2411-Ба корпорптсияҳои 

(ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва 

ғайримолиявӣ   

      

2412-Ба корпаратсияҳои 

(ташкилотҳои) хусусӣ    
      

25-Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо         

2512-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(ҷорӣ)   
      

2513-Ба ташкилотҳои байналхалқӣ 

(асосӣ)   
      

2514-Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои 

мақсаднок   
      

2515-Грантҳои ҷорӣ барои 

ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ   
      

2516-Ба воҳидҳои дигари бахши 

идораи давлатӣ (асосӣ)   
      

26-Хароҷот барои кумакпулиҳо оид ба 

таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо   
      

    2611-Кумакпулиҳо оид ба таъминоти 

ичтимоӣ   
      

2612-Кумакпулиҳо оид ба кумаки 

иҷтимоӣ   
      

27-Дигар хароҷот         

   2711-Хароҷоти марбут ба моликият          

    2713-Хароҷот барои суғуртаи биноҳо 

ва таҷҳизот     
      

    2714-Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳои 

шомилнашуда     
      

2721-Идрорпулиҳо         

2722-Нафақаҳо         

2723-Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ         

2724-Ҷубронпулиҳо барои дигар 

молҳо   
      

2725-Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо         

2727-Ҷубронпулии яквақта         

2728-Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ 

шомилнашуда   
      

2729 - Барзиёдии даромад аз хароҷот         

2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ   
      

2732-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

 ташкилотҳои давлатии молиявӣ   
      

2733-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба 

ташкилотҳо   
      

2735-Трансфертҳои асосии дохилие, 

ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд   
      

28-Амалиётҳо бо дороиҳо ва 

уҳдадориҳо   
      

2811-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

истиқоматӣ)   
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2812-Биноҳо ва иншоот (манзилҳои 

ғайриистиқоматӣ)   
      

2813-Биноҳо ва иншоот (дигар 

иншоот)   
      

2814-Мошинҳо ва таҷҳизот         

2815-Фондҳои асосии ғайримоддӣ         

2816-Захираҳои воситаҳои гардони 

моддӣ   
      

2817-Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ         

2832- Қарздиҳии берунӣ         

2822-Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо         

2841-Пардохти қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр аз саҳмияҳо   
      

2842-Пардохти қарзҳо ва ссудахо         

2843-Пардохти ухдадориҳои молиявии 

берунӣ   
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Замимаи 5 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 
 

 

Иҷрои хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

дар нимсолаи аввали соли 20___ аз рӯи гурӯҳбандии барномавӣ 

 

Номгӯи соҳа ва  

барномаи соҳавӣ ва миллӣ 
Нақшаи 

тасдиқшуда 

Нақшаи 

дақиқшуда 
Иҷроиш 

Фоизи 

иҷро 
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Замимаи 6 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 
 

 

Мусоидати молиявии (субвенсия)  

аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ ҷудогардида  

 

 

Номгӯи                                

шаҳру ноҳияҳо 

Нақшаи 

пешбинигардида 

Маблағи 

ҷудогардида 
Фоиз 

Вазни хос дар 

ҳаҷми умумии 

хароҷоти 

буҷетҳои 

маҳаллӣ 
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Замимаи 7 

ба дастури методӣ 

оид ба шарҳи нимсолаи буҷет 
 

 

Қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба ҳолати то 1 июли соли 20___   

(млн доллари ИМА) 

        

 Номгӯи                   

созмонҳои қарздиҳандаи 

байналмилалӣ 

Бақияи 

қарз то 

01.07.20__ 

аз ҷумла: Хизматра

сонии 

қарз дар 

нимсолаи 

аввали 

соли 20__ 

аз ҷумла: 

қарзҳои 

солҳои 

қаблӣ 

қарзи дар 

соли ҷорӣ 

гирифташу

да 

қарзи 

асосӣ 
 фоиз 
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Қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба ҳолати 1 июли соли 20___   

(млн. сомонӣ) 

        

 Номгӯи                   

созмонҳои қарздиҳандаи 

байналмилалӣ 

Бақияи 

қарз то 

01.07.20__ 

аз ҷумла: Хизматра

сонии 

қарз дар 

нимсолаи 

аввали 

соли 20__ 

аз ҷумла: 

қарзҳои 

солҳои 

қаблӣ 

қарзи дар 

соли ҷорӣ 

гирифташу

да 

қарзи 

асосӣ 
 фоиз 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Дар ҳолати тағйир ёфтани Гурӯҳбандии буҷетӣ- шаклҳои замимагардида 

мавриди таҳияи шарҳи ҳисоботи нимсола аз рӯи гурӯҳбандии тағйирёфта омада 

карда мешавад. 
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Бо мақсади саривақт омода ва нашр намудани Шарҳи ҳисоботи нимсолаи 

буҷети давлатӣ воҳидҳои сохтории зерини Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар таҳияи ҳисоботи мазкур масъул мебошанд. 

Шаклҳои замимагардида  

ва шарҳӣ онҳо 
Масъул  Муҳлат 

Мувофиқа бо 

роҳбарияти 

Вазорат – 

сарпарастӣ соҳа 

Нишондиҳандаҳои асосии 

макроиқтисодӣ дар нимсолаи 

аввал ва дурнамои он барои то 

охири сол  

Сарраёсати буҷети давлатӣ 15 июл 

 

Иҷрои қисми даромади Буҷаи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои нимсолаи аввал  

Сарраёсати хазинадории 

марказӣ (даъват), 

Сарраёсати сиёсати андоз 

ва пардохтҳои давлатӣ, 

Сарраёсати буҷети давлатӣ  

20 июл 

 

Иҷрои хароҷоти Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои нимсолаи аввал аз рӯи 

гурӯҳбандии вазифавӣ, 

иқтисодӣ ва барномавӣ 

Сарраёсати хазинадории 

марказӣ (даъват), 

Сарраёсати буҷети давлатӣ 

ва Сарраёсати сиёсати 

буҷетӣ дар соҳаҳои воқеии 

иқтисодиёт 

20 июл 

 

Таҳлили иҷрои буҷети Фонди 

суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 

Сарраёсати хазинадории 

марказӣ ва Сарраёсати 

буҷети давлатӣ 

15 июл 

 

Таҳлили азхудкунии маблағҳо аз 

рӯи татбиқи лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузорӣ 

Сарраёсати қарзи давлатӣ 

ва ҷалби сармоягузории 

давлатӣ 

20 июл 

 

Маблағҳои махсуси ташкилоту 

муассисаҳои буҷетӣ 

Сарраёсати хазинадории 

марказӣ ва Сарраёсати 

буҷети давлатӣ 

20 июл 

 

Идоракунии қарзи давлатӣ 

Сарраёсати қарзи давлатӣ 

ва ҷалби сармоягузории 

давлатӣ 

20 июл 

 

Ҷамъбасти маҷмуии ҳисобот Сарраёсати буҷети давлатӣ 25 июл 
 

Нашри Ҳисобот дар сомонаи 

расмии Вазорати молия 
Шуъбаи барномасозӣ 01 август 

 

 

        4. Масъули таҳияи шарҳи ҳисоботи нимсола дар воҳидҳои 

сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 


