
 



Замимаи №1  
ба Фармоиши Вазорати  

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 15 апрели соли 2021, №60  

 
 

Нақшаи дохилиидоравии миёнамуҳлати ислоҳоти идоракунии қарзи давлатии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 

 

 

№ Тадбирҳо 

 

Воҳиди сохтории 

масъул 

Муҳлат Натиҷаҳо 

Қисмати 1. Заминаи меъёрии ҳуқуқии идоракунии қарзи давлатӣ 

1. Таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи қарзгирии 

давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат 

кафолат дода мешавад” аз 11 декабри 

соли 1999, № 887 дар таҳрири нав.  

Таъмини методологияи ягона, тасниф 

ва таърифи қарзи давлатӣ, 

кафолатҳои давлатӣ ва дигар 

ӯҳдадориҳои шартӣ дар заминаи 

қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

соли 2021  

Дар таҳрири нави Қонун 

таърифи идоракунии қарзи 

давлатӣ, ки ба амалияи 

оқилона мувофиқат 

мекунад, инчунин талабот 

оид ба таҳияи ҳатмии 

стратегияи идоракунии 

қарзи давлатӣ ва ҳисоботи 

солона дар бораи натиҷаҳои 

татбиқи он ворид карда 

мешавад. 



2. Баррасии зарурати ба тасвиб расидани 

Фармоиши Вазорати молия оид ба 

ворид намудани тағйироти ҳарсола ба 

Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ 

ва нашри он.  

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи якуми 

соли 2021  

Ворид намудани  тағйироти 

ҳарсола ба Стратегияи 

миёнамуҳлати идоракунии 

қарзи давлатӣ ва нашри он 

пешбинӣ карда мешавад. 

 

3. Таҳияи тақвими солона барои таҳияи 

Стратегияи нави миёнамуҳлати 

идоракунии қарзи давлатӣ барои 

солҳои 2024-2026. 

Шуъбаи таҳлили 

қарзи беруна 

Нимаи якуми 

соли 2023  

Дар тақвими мазкур 

равандҳо ва амалҳои 

пешбинишаванда (масалан, 

ҷамъоварии маълумот, 

таҳлили сандуқи қарзӣ, 

таҳияи стратегия, барои 

баррасӣ пешниҳод намудан, 

тасдиқ), муҳлатҳо, инчунин 

воҳидҳои сохтории масъули 

Вазорати молия ва дигар 

вазорату идораҳои дахлдор 

муайян карда мешаванд. 

 

4. Таҳия ва қабули Стратегияи нави 

миёнамуҳлати идоракунии қарзи 

давлатӣ барои солҳои 2024-2026. 

Шуъбаи таҳлили 

қарзи беруна 

Нимаи 

дуюми 

соли 2023  

Самтҳои афзалиятнок ва 

сенарияҳои идоракунии 

қарзи давлатӣ, инчунин 

баҳодиҳии хавфҳои сандуқи 

қарзӣ барои давраи ояндаи 

миёнамуҳлат (солҳои 2024-



2026) муайян карда 

мешаванд. 

 

5. Таҳия, мувофиқасозӣ бо вазорату 

идораҳои дахлдор (аз ҷумла Бонки 

миллии Тоҷикистон) ва тасдиқи 

Барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ 

(БҚБД) барои соли 2022 ва дурнамои 

нишондиҳандаҳои он барои солҳои 

2023-2024. 

 

Шуъбаи таҳлили 

қарзи беруна 

То охири  

моҳи октябри 

соли 2021  
Самаранокии мониторинги 

мунтазами раванди ҷалби 

қарзҳои беруна баланд 

бардошта мешавад. 

Ҷамъоварии беназорати 

қарзи беруна бо риояи 

қатъии талаботи 

Стратегияи идоракунии 

қарзи давлатӣ барои солҳои           

2021-2023 пешгирӣ карда 

мешавад.  

6. Таҳия, мувофиқасозӣ бо вазорату 

идораҳои дахлдор (аз ҷумла Бонки 

миллии Тоҷикистон) ва тасдиқи 

Барномаи қарзгирии  берунаи давлатӣ 

(БҚБД) барои соли 2023 ва дурнамои 

нишондиҳандаҳои он барои солҳои 

2024-2025. 

 

Шуъбаи таҳлили 

қарзи беруна 

То охири  

моҳи октябри 

соли 2022  

Қисмати 2. Баҳисобгирӣ ва ҳисоботи қарзи давлатӣ  

7. Нашри саривақтии ҳисоботҳои семоҳа 

(на дертар аз рӯзи 10-уми моҳи якуми 

семоҳаи оянда) ва солона (то охири 

моҳи марти соли оянда), инчунин 

маводи оморӣ оид ба қарзи давлатӣ 

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ  

Доимӣ 

 

Дастрасӣ ба иттилоот дар 

бораи қарзи давлатӣ барои 

ҳамаи ҷонибҳои 

манфиатдор беҳтар карда 

мешавад; 



дар сомонаи расмии Вазорати молия 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Таҷдиди назар шудани 

мавқеи Тоҷикистон дар 

рейтинги «The Public Debt 

Reports Heatmap» ва 

ҳисоботҳои дигаре, ки дар 

сомонаи расмии Бонки 

Ҷаҳонӣ нашр карда 

мешаванд. 

8. Санҷиши тамоми сабтҳои мавҷудаи 

қарзӣ – ҳам беруна ва ҳам дохилӣ. 

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

соли 2021  

Кулли дурнамои 

хизматрасонии қарз дуруст 

ва дақиқ мебошанд. 

Ҳисоботи мавҷуда оид ба 

қарзи давлатӣ бо мақсади 

инъикоси нишондиҳандаҳои 

хароҷот ва хавф такмил 

дода шудааст.  

9. Муттаҳид кардани тамоми маълумот 

оид ба қарзи давлатӣ ва ба системаи 

нави баҳисобгирии қарз гузаронидани 

он. 

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

соли 2021 

Хавфҳои амалиётие, ки бо 

баҳисобгирии қарзи 

давлатӣ алоқаманданд, кам 

карда мешаванд. 

 

10. Насби низоми муосири баҳисобгирӣ 

ва идоракунии қарзи давлатии 

DMFAS ва омӯзонидани кормандони 

Вазорати молия ҷиҳати истифода 

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи якуми 

соли 2022  

Бо истифода аз барномаи 

DMFAS, кормандони 

Сарраёсати қарзи давлатӣ 



намудани низоми нави баҳисобгирии 

қарз. 

ва ҷалби сармоягузории 

давлатӣ метавонанд: 

1) Сабти тамоми маълумот 

дар бораи қарзи умумии 

давлатӣ, коғазҳои 

қиматноки қарзӣ, 

кафолатҳои давлатӣ, 

азнавқарздиҳӣ ва грантҳоро 

ба роҳ монанд; 

2) Дурнамои дақиқ ва 

ҳисоботҳои зарурии 

стандартӣ ва мухталиф, аз 

ҷумла ҳисоботҳо барои 

санҷиш, назорат ва 

бюллетенҳои омориро 

омода намоянд; 

3) Таҳлили сандуқи қарзиро, 

ки ҳамчун асос барои таҳияи 

стратегияҳои идоракунии 

қарзи давлатӣ хизмат 

мекунад, анҷом диҳанд. 

Қисмати 3. Рушди бозори дохилии коғазҳои қиматнок  

11. Сиёсати нави барориши коғазҳои 

қиматноки давлатӣ дар бозори дохилӣ 

тавассути музоядаҳои шаффофи 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

соли 2021  

Сиёсати нави барориши 

коғазҳои қиматноки 

давлатӣ таҳия ва қабул 



рақобатпазир бо меъёрҳои фоизи 

бозорӣ қабул ва ба таври возеҳ муайян 

карда шавад. 

карда шудааст. Музоядаҳои 

шаффофи рақобатпазир бо 

меъёрҳои фоизи бозорӣ 

баргузор карда мешаванд. 

12. Бо мақсади баланд бардоштани 

маълумотнокӣ вобаста ба тадбирҳои 

сиёсати давлатӣ ва нақшаҳо барои 

амалиёти бозорӣ, доир намудани 

мулоқотҳои мунтазам бо 

сармоягузорони маҳаллӣ. 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Доимӣ Маълумотнокии 

иштирокчиёни бозори 

дохилии коғазҳои қиматнок 

оид ба тадбирҳои сиёсати 

давлатӣ ва нақшаҳои 

амалиёти бозорӣ баланд 

бардошта мешавад.  

 

13. Таҳия ва тасдиқи барномаҳои 

қарзгирии солона барои векселҳо ва 

вомбаргҳои хазинадорӣ, инчунин 

тақвимҳои дахлдор барои барориши 

векселҳои давлатии хазинадорӣ дар 

асоси дурнамои идоракунии 

маблағҳои пулии Сарраёсати 

хазинадории марказӣ.  

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

моҳи октябри 

соли 2021  

Идоракунии маблағҳои 

пулии Сарраёсати 

хазинадории марказии 

Вазорати молияро беҳтар 

карда мешавад.  

14. Таҳияи лоиҳаи Қоидаҳои барориш ва 

гардиши коғазҳои қиматноки давлатӣ 

ва пешниҳод намудани он ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ 

ва тасдиқ. 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи 

дуюми соли 

2021  

Тадриҷан зиёд намудани 

ҳаҷм ва муҳлати гардиши 

коғазҳои қиматноки 

давлатӣ дар бозор, инчунин 



истифодаи меъёрҳои фоизи 

бозорӣ аз рӯи онҳо.  

 

15. Тақвият додани иқтидори техникии 

Вазорати молия барои гузаронидани 

таҳқиқоти бозор ва беҳтар намудани 

ҳамоҳангӣ бо Бонки миллии 

Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди марказӣ 

барои барориши коғазҳои қиматноки 

давлатӣ. 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи якуми 

соли 2022  

Кормандони раёсати 

идоракунии қарзи давлатӣ 

метавонанд таҳқиқоти 

дахлдори бозорро бо 

мақсади баланд 

бардоштани самаранокии 

барориши коғазҳои 

қиматноки давлатӣ анҷом 

диҳанд. 

Ҳамоҳангӣ бо Бонки миллии 

Тоҷикистон оид ба 

барориши коғазҳои 

қиматноки давлатӣ ва 

векселҳои хазинадорӣ 

такмил дода мешавад.  

16. Дар давраи навбатии Стратегияи 

идоракунии қарзи давлатӣ тадриҷан 

зиёдшавии ҳаҷм ва муҳлати гардиши 

коғазҳои қиматноки давлатӣ ба нақша 

гирифта шавад.  

 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи 

аввали соли 

2022  

Афзоиши талабот ба 

коғазҳои қиматноки 

давлатӣ аз ҷониби 

иштирокчиёни бозор. 



 Қисмати 4. Таҳлили устувории қарз 

17. Гузаронидани таҳлили ҳамасолаи 

қарзи давлатӣ бо дарназардошти 

зарурати ҷалби маблағгузории 

иловагӣ барои анҷом додани 

сохтмони иншооти стратегии кишвар 

тавассути Сиёсати ҷалби қарзҳои 

ғайриимтиёзнок (NCBP) ва Сиёсати 

молиявии рушди устувор (SDFP). 

Шуъбаи таҳлили 

қарзи беруна 

Тӯли тамоми 

давраи нақшаи 

ислоҳот 

(солҳои  

2021-2023) на 

камтар аз як 

маротиба дар 

як сол 

 

Барои нигоҳ доштани 

устувории молияи давлатӣ 

тамоми хавфҳои 

имконпазир дар ҳолати 

ҷалби қарзҳои 

ғайриимтиёзнок ба инобат 

гирифта мешаванд. 

18. Муайян ва таҳлил кардани монеаҳои 

мавҷуда дар самти рушди самараноки 

бозори аввалия ва такрории коғазҳои 

қиматноки давлатӣ.  

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

То охири  

соли 2021  

Монеаҳои мавҷуда дар 

самти рушди бозорҳои 

аввалия ва такрории 

коғазҳои қиматноки 

давлатӣ муайян ва таҳлил 

карда мешаванд. 

Роҳҳои самараноки ҳалли 

ин мушкилиҳо таҳия карда 

мешаванд. 

 

19. Ташкили барномаи функсионалии кор 

бо бозори қоғазҳои қиматнок, ки 

ҳамкориҳои дуҷонибаи байни 

Вазорати молия, сармоягузорон ва 

аҳли ҷомеаро оғоз намуда, бо ин 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи якуми 

соли 2022  

Миёни Вазорати молия, 

сармоягузорон ва аҳли 

ҷомеа ҳамкорӣ ба роҳ монда 

мешавад. 



васила эътимоди бештар ба коғазҳои 

қиматноки давлатӣ дар бозорро ба 

вуҷуд меорад.   

Эътимоди иштирокчиёни 

бозор ба коғазҳои 

қиматноки давлатӣ баланд 

бардошта мешавад. 

 

20. Баланд бардоштани иқтидори 

кормандони Вазорати молия барои 

таҳлили амиқи хароҷот, хавфҳои 

сандуқи қарзӣ ва ба роҳбарият манзур 

намудани вариантҳои гуногуни 

қарзгирӣ ҷиҳати баланд бардоштани 

сифати умумии стратегияи 

идоракунии қарз.  

Раёсати идоракунии 

қарзи беруна; 

Раёсати идоракунии 

қарзи давлатӣ 

Нимаи дуюми 

соли 2022  

Кормандони Вазорати 

молия метавонанд хароҷот 

ва хавфҳои сандуқи қарзиро 

таҳлил карда, инчунин 

натиҷаҳо ва оқибатҳои 

сенарияҳои гуногуни 

қарзгириро ба роҳбарияти 

вазорат пешниҳод намоянд. 

 

 
 


