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1. Муқаррароти умумӣ
Дастурамали мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3
январи соли 2014 №1-ф таҳия гардида, марҳилаи дуюми банақшагирии буҷет, яъне омода
намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2015 ва дурнамои онро барои солҳои 2016 ва 2017»-ро дар бар
мегирад ва аз қадамҳои зерин иборат аст:
• Банақшагирии буҷет баъд аз муайян намудани ҳадди ниҳоии хароҷот;
• Омодасозии нақшаи стратегии буҷетии соҳаҳо;
• Омодасозии дархостҳои буҷетӣ;
• Дида баромадани дархостхои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ)
• Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015 ва дурнамои он барои солҳои 2016 ва 2017»
Сиёсати иқтисодӣ ва молиявии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи
миёнамӯҳлат барои ҳалли масъалаҳое, ки дар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои
давраи то соли 2015, Стратегия баланд бардоштани сатҳи некӯањволии мардуми
Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015, афзалиятњое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар ҳуҷҷатњои стратегӣ муайян шудаанд, равона мегардад.
Таҳияи нишондињандањои Буҷети давлатӣ барои солњои 2016-2017 ва лоињаи Буҷети
давлатӣ барои соли 2015 аз ду марњилаи асосии банаќшагирии буҷет иборат аст:
Марњилаи 1: Тањияи нишондињандањои сиёсати молиявӣ ва Буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солњои 2015-2017»;
Марњилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети
давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015» ва дурнамои нишондињандањои Буҷети
давлатӣ барои солњои 2016-2017.
Нақшаи таќвимии
тањияи Буҷети давлатӣ барои соли 2015
ва дурнамои нишондињандањои Буҷети давлатӣ барои солњои 2016-2017
Тадбир
Накшаи миёнамуҳлати
сармоягузории таҷдидшуда
Маълумоти аниқшудаи
дурнамои нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ барои солҳои
2015-2017
Ҳадди ниҳоии аниқшудаи
хароҷот барои ТАМБ
Лоиҳаи буҷети маҳаллӣ барои
соли 2015 ва дурнамои
нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои
солҳои 2016-2017
Стратегияи миёнамўҳлати
хароҷоти буҷети соҳаҳо
Дархостҳои ҷамъбастии буҷетӣ
Тавзеҳот ба дархостҳои буҷетии
ТАМБ дар соҳаи дахлдор
Ҳимояи буҷет

Мўҳлати иҷро

Мақомоти масъули давлатӣ

15 июл

Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

15 июл

Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

20 июл

Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон

15 июл

Мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ

20 июл

Вазоратҳои пешбари соҳавӣ

25 июл

ТАМБ

1 август

Вазоратҳои пешбари соҳавӣ

Тибқи ҷадвал аз 1

Вазорати омлия ва ТАМБ

3

Тадбир

Мўҳлати иҷро

Мақомоти масъули давлатӣ

август
Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни
Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар
бораи Буҷети давлатӣ барои
соли 2015” ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон

20 сентябр

Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон

2. Ҳадди ниҳоии хароҷот
Дар мӯҳлати то 1 июли соли 2014 Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон ба ТАМБ
ҳадди ниҳоии хароҷотро аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи доимоамалкунандаи
буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, дастрас менамояд.
Тақсимоти ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳаҳо дар якҷоягӣ бо вазоратҳои пешбари соҳавӣ
барои ТАМБ тақсим карда мешавад.
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин ба ТАМБ «Нишондиҳандаҳои
Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017»-ро, ки бо қарори
Комисияи буҷетӣ тасдиқ шудааст, номгӯи барномаҳои сармоягузории давлатӣ ва
барномаҳои маблаѓгузории асосии марказонидашударо ирсол менамояд.
То 5 июл ТАМБ дар асоси афзалиятҳои соҳавӣ ва ҳадди ниҳоии хароҷот, ки аз ҷониби
Вазорати молия барои ТАМБ-и дахлдор муайян шудааст, ҳадди ниҳоии хароҷотро барои
ТМБ ва ИМБ тобеашро муайян менамояд.
3.Таҳияи Стратегияи миёнамўҳлати хароҷоти буҷетӣ
Мутобиқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон” вазоратҳои пешбари соҳавӣ Нақшаҳои стратегии миёнамӯҳлати
буҷетии соњавии худро таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
менамоянд.
Нақшаҳои стратегии миёнамўҳлати буҷетӣ (НСМ) бояд аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ
тибқи дастурамали «Самтњои асосии сиёсати молиявї ва Буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2015-2017”, ки аз љониби Комиссия доимоамалкунандаи буҷетии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасї ва тасдиқ шудаанд, аз нав дида баромада,
ба он тағйиротҳои дахлдор ворид карда мешавад.
Шакл ва сохтори НСМ-и соҳа дар Замимаи 4 дастурамали мазкур оварда шудааст.
Дар қисми 5 Замимаи 4 дар ҷадвали ҷамъбастӣ “Дурнамо ва дархост, Дархост аз рӯи
моддаҳои асосии гурӯҳбандии иқтисодӣ” дар сутуни “соли 2015 (Дурнамо)” бояд
маълумотҳое, ки дар НСМ пешнињод гардидаанд нишон дода шаванд.
Нишондиҳандаҳои молиявие, ки дар сутуни “соли 2015 (дархост)” оварда шудаанд ба
нишондиҳандаҳое, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти соҳа пешниҳод гардидаанд, бояд
мувофиқат кунанд.
Ҳангоми мављуд будани таѓйиротњои зиёд, бояд эзоњњои дахлдор оиди таѓйиротњо дар
банди охирони љадвал “эзоњ” оварда шавад.
Маълумот оиди нишондиҳандаҳои асосие, ки дар НСМ тағйир ёфтаанд ва дар робита
бо тағйиротњои мусбї ё манфї аз нишондиҳандаҳои дурнамо метавонанд иљро нашаванд ва
ё бењтар шаванд, инчунин бояд дар қисми мазкур оварда шаванд.
Вазорати молия дархостњои буљетие, ки бе пешнињоди НСМ пешнињод гардидаанд,
ќабул ва баррасї наменамояд.
4.Таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ барои солҳои 2015-2017
4.1 Тартиби таҳия ва пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ
Дар марҳилаи 2-юми таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси ҳадди ниҳоии хароҷоти
тасдиқшуда, дархостҳои буљетӣ таҳия мегарданд.
Таҳияи Буҷети давлатӣ дар асоси Гурўҳбандии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
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барои ҳамаи иштирокчиёни раванди буҷет ягона аст, амалӣ мегардад.
Лоиҳаи буҷет дар сатҳи гурўҳбандии вазифавӣ, иқтисодӣ, маъмурӣ ва бо назардошти
сарчашмаи маблаѓгузорӣ таҳия карда мешавад.
Лоиҳаи Буҷети давлатӣ барои соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷетӣ барои
солҳои 2016-2017 мутобиқи гурўҳбандии вазифавӣ, иқтисодии даромад ва харољоти Бучети
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
№40 аз 13 июни соли 2012 тасдиқ шудааст, таҳия мегардад.
Гурўњбандии идоравии навкардашуда ҷузъи калидии гурўҳбандии буҷетӣ барои таҳия
ва пешниҳоди лоињаи буљет ва назорати минбаъдаи иљрои он мебошад.
Гурўҳбандии идоравї аз 3 сатҳи тобеият иборат аст:
Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ);
Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ);
Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ (ИМБ).
Ҳамин тариқ, ТАМБ таҳияи буҷети ҳамаи ТМБ ва ИМБ-ро, ки ба сохтори идоравӣ
ва маблаѓгузории онҳо тобеанд ҳамоҳанг менамоянд. Вазифаҳои асосии муассисаҳои ҳар як
сатҳи гуруҳбандии идоравї дар поён мушаххас оварда шудааст:
Тақисмкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ):
− ҳадди ниҳоии хароҷоти ТМБ-и зертобеи худро тақсим менамояд;
− тафтиш ва таҳлили лоиҳаи дархостҳои ҷамъбастӣ ва асосии пешниҳоднамудаи
ТМБ таъмин менамояд;
− дуруст пешниҳод намудани дархостҳои буҷетӣ ва маълумоти аниқро таъмин
менамояд;
−дархостҳои буҷетии ҷамъбастӣ ва дурнамои даромади ТМБ-ро тасдиқ менамояд;
− дархости ҷамъбастии буҷетӣ ва дурнамои даромадро таҳия менамояд;
−дархости буҷетиро барои маблағгузории асосии марказонадшуда омода менамояд;
− ҷамъи ҳуҷҷатҳои буҷетиро омода намуда, ба Вазорати молия дар муҳлатҳои
муқарраршуда пешниҳод менамояд;.
Тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ):
− ҳадди ниҳоии хароҷоти ИМБ зертобеъро муайян менамояд;
- лоиҳаи пешниҳодшудаи дархостҳои буҷетии ИМБ-ро тафтиш ва таҳлил менамояд;
- дархостҳои пешниҳоднамудаи ИМБ-ро тасдиқ менамояд;
- лоиҳаи ҷамъабстии дархости буҷетиро омода намуда дар муҳлати муқаррагардида
ба ТАМБ пешниҳод менамояд.
Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ (ИМБ):
− лоиҳаи дархости буҷетиро дар доираи ҳадди ниҳоии барои ИМБ ҷудогардида,
омода менамояд;
− дархости буҷетиро дар муҳлати муқараршуда ба ТМБ барои тасдиқ пешниҳод
менамояд;
ТАМБ дархостҳои буҷетиро мушаххас дида баромада, дар асоси маълумотҳои аз
муасссисањои зертобеи худ гирифташуда ҷадвалҳои ҷамъбастиро тартиб медиҳад.
Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ, ки аз буљети љумњуриявї маблаѓгузорї
карда мешаванд, дархостњои буљетиро то санаи 10 июли соли 2014 пешниход менамоянд.
Дархостњои буљетї барои њар як ИМБ тањия гардида, бо дарназардошти шакли
дархости буљетї (харољотњо барои нигоњдорї, амалиятї ва ғ.) аз рўи моддањои
гурўњбандии иќтисодї пешнињод мегарданд.
Дар асоси дархостҳои иловагии буҷетї ТАМБ дархости ҷамъбастиро аз рўи:
- сарчашмахои маблаѓгузорї
- аз рўи соњањо
- дархости умумї аз рўи ТАМБ, ки њамаи сарчашмањо, њамаи сатњњо ГВБ, ГИБ, шакли
дархости буљети њамаи ТМБ ва ИМБ-ро дар бар мегирад, пешнињод менамояд.
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Ҳангоми пешниҳоди дархостҳо ба Вазорати молия бо дархостњои буљетї, инчунин
бояд њисобњои иќтисодии асосноккардашуда аз рўи њар як моддаи харољоти гурўњбандии
буљетии даромадњо ва харољотњо дар асосии гуруњбандии идоравї, иќтисодї ва вазифавї
низ пешнињод карда шаванд.
Дархостњои буљетии љамъбастии ТАМБ, ки дар доираи њадди нихоии харољот тањия
гардиданд, бояд то 25 июли соли 2014 ба Вазорати молияи Ҷумҳуриии Тоҷикистон
пешниход карда шаванд.
4.2 Баррасии дархостњои буљетї
Њангоми баррасии дархостњои буљетї барои гирифтани маблаѓњои буљетии ИМБ,
раёсатњои соњавии Вазорати молияи Чумњурии Тољикистон:
-мувофиќатии нишондињандањои дархостњоро барои гирифтани маблаѓњои буљетї бо
лоињаи параметрњои рушди макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дида мебароянд;
- дуруст муайян намудани харољотњо ва манбаъњои рўйпўш намудани онњо, инчунин
дар њисобњо истифода бурдани нархњои соли љорї, музди мењнат, нархномањои моддї ва
харољотњои пулиро њангоми тањияи сметањои харољотї дида мебароянд;
- дархостхо барои гирифтани маблаѓњои буљетї, њангоми зарурият ворид кардани
таѓйиротњо ба онњо, ки хангоми баррасї ба вучуд омаданд, аниќ менамоянд;
Дархостњои љамъбастї аз рўи параметрњои нишондодашуда ба раёсатњои дахлдори
Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон ва њангоми зарурият дар замима ба онњо дархости
њар як ИМБ пешнињод мегарданд.
Дархостњо барои гирифтани маблаѓњои буљетї аз љониби раёсатњои дахлдори
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон баррасї мегарданд.
Баррасї ва санљиши дархостњои буљетї аз љониби раёсатњои дахлдори Вазорати
молия бо иштироки намояндаи ИМБ-и дахлдор гузаронида мешавад.
ТАМБ дар сатњи мањал, ичунин лоињањои дархостњои буљетии дахлдорро ба
вазоратњои асосии соњавї ва ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ирсол менамояд.
Пешнињоди дархостњо ба вазоратњои асосии соњавии дахлдор њатмї мебошад.
Вазорати молияи ЉТ дархостњоеро, ки аз љониби Вазорати соњавии дахлдор тасдиќ
нагардидаанд баррасї наменамояд.
То санаи 1 август вазорати пешбари соҳавӣ (мисол Вазорати маориф ва илми ЉТ)
бояд эроду пешниҳоди худро (агар дошта бошад) ба ТАМБ (Вазорати тандурустӣ ва њифзи
иљтимоии ањолии ЉТ), ки дар тобеияташ ИМБ аст (Коллеҷи тиббӣ), ва нусхаи онро
(пешниҳодот) ба Вазорати молия ирсол намояд.
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15 июл ба
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои
макроиқтисодиро барои солҳои 2015-2017, инчунин руйхати барномаҳои инвтеститсионӣ ва
маблағгузории асосии мутамарказонидашударо барои давраи миёнамуҳлат пешниҳод
менамояд. Дар асоси дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар раванди
таҳияи буҷети давлатӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба
нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ тағйирот ворид намояд.
Тағйироти дар ин маврид ба амаломда аз ҳадди ниҳоии хароҷоти пешакӣ
муайяншудаю маълумотњои ба ТАМБ пешниходгардида, дар муњокимаи буљетї њаллу фасл
мегарданд.
Вазорати молияи ҶТ то 20 сентябри лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд. Инчунин
Тавзеҳот ба лоињаи буљети давлатї замима карда мешаванд.
5. Муҳокимаи буҷетӣ
Дар ҷараёни муҳокимаи буҷетӣ Вазорати молия бо ТАМБ дархостҳои буҷетиро
муҳокима менамояд. Муҳокимаи буҷетӣ мутобиқи тақвими гузаронидани муҳокимаи
буҷет, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 август омода ва ба ТАМБ ирсол
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менамояд, гузаронида мешавад.
Дар ҷараёни Муҳокимаи буҷетӣ дар назар дошта шудааст, ки дархостҳои буҷетӣ,
ҳисобҳои зарурии ба дархости замимашуда, ва пешниҳодоти вазорати пешбари соҳавӣ
баррасӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи Муҳокимаи буҷетӣ протоколи эрод/мувофиқаҳо
таҳия мегардад, ки дар он эроду пешниҳоди тарафҳо инъикос карда мешавад. Протоколи
таҳияшуда ҳатман аз ҷониби ду тараф: Вазорати молия ва ТАМБ ба имзо расонида
мешавад.
Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва
қабули қарори дахлдор бо лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2015» ва дурнамои нишондиҳадндаҳои буҷетӣ
барои солҳои 2016-2017 ба Комиссияи доимамалкунандаи буҷетии Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
Замимаи 1.Тартиби таҳияи дурнамои даромади бу ети давлат
Дурнамои даромади бу ети давлат тибќи Кодексњои андоз ва гумруки ЉТ ва дигар
санадхои меъёрию њуќуќї муайян карда мешавад.
Њангоми њисоби нишондињандањои молиявї аз рўи соњањо ва корхонањо бояд
вобастагии онњо бо хаљми умумии истењсоли мол ва хизматрасонї, ки дар дурнамоии
рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ барои солњои 2015-2017 оварда шудаанд ба инобат
гирифта шаванд.
Њангоми тањияи дурнамои нишондињандањои Буљети давлатии ЉТ бояд афзоиши
нишондиханањои асосии макроиќисодӣ ва љамъоварии даромадхои бу ети давлат дар
соли љорї ба инобат гирифта шавад.
Андозсупорандагон ва агентињои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки тибќи
патент фаъолият мекунанд), инчунин вазоратњо, идорањо,корхонањо, ассотсиатсияњо ва
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї њангоми тањияи лоињањи буљетњои
дахлдор барои солњои 2015-2017 бояд аз рўи талаботњои ќонунгузории андозу буљети соли
љорї ва дастури методи оиди «Дурнамои воридоти даромадњои давлатї » амал намоянд.
Замимаи 2: Банақшагирии хароҷоти соҳаҳо
Банақшагирии хароҷоти бахши ҳокимият ва идораи давлатӣ
Барои ҳисоби фонди музди меҳнат бояд дар назар дошта шавад:
Вазоратҳо, Кумитаҳои давлатӣ, идораҳо ҳисоби пардохти маблағи воқеии музди
меҳнатро тибқи руйхати басти воҳидҳо бояд пешниҳод намоянд.
Ҳисоби музди меҳнат мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №318 аз 18
августи соли 2011 «Дар бораи тадбирҳои татбиқи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 августи соли 2011 №1126», мутобиқи Нақшаи ягонаи тарифии музди меҳнати
хизматчиёни давлатии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидории шаҳраку деҳот
ва Низомномаи тартиби ҳисоби хизматчиёни мансабҳои маъмурии хизмати давлатии
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти
худидории шаҳраку деҳот дар асоси Нақшаи ягонаи тарифиӣ амалӣ карда мешвад.
Иловапулиҳо барои сатҳи хизматчии давлатӣ ва собиқаи кории мансабҳои сиёсии
хизматчиёни давлатӣ дар асоси Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №443 аз 5 апрели
соли 2008, Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №449 аз 24 апрели соли 2008, Қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратура» ва «Дар бораи хизмати давлатӣ» муайян
карда мешаванд.
Ҳисоби музди меҳнат ва суғуртаи иҷтимоии кормандони техникию ёрирасон, алоҳида
дар асоси банди 2 ва сархати дуюми банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3
декабри соли 2005, № 478-14 «Дар бораи тадбирхои татбиқи Амри Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 №1624» амалӣ карда мешавад ва дар моддаи
хароҷотии 2116 «Пардохти хизматрасонии мутахассисон» гурўњбандии даромад ва
харољоти буљетї ба нақша гирифта мешавад.
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Илова ба ин руйхати кормандоне, ки дар давраи солҳои 2015-2017 ба нафақа
мебароянд бо нишондоди музди меҳнати моҳона, мансаби ишғолнамуда ва собиқаи кории
хизмати давлатӣ пешниҳод карда мешавад. «Маълумот оид ба шумораи кормандоне, ки аз
рўи синну сол ҳуқуқ ба нафақа доранд дар солњои 2015-2017»
Судҳои Конститутсионӣ, Олӣ, Иқтисодии Олӣ ва Шурои адлия – оид ба пардохтҳои
воқеии соли 2013 ба шунавандагони мардумӣ, ва ҳисоби маблағи пардохт ба судяҳое, ки ба
нафақа баромадаанд ва дар ҳаҷми аз 3 то 5 андозаи нишондиҳанда барои ҳисоб нигоҳдории
якумра мегиранд.
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:
- маблағи пардохти воқеии иловапулиҳо, алоҳида барои собиқаи корӣ, маълумоти
Кумитаи омор дар бораи шумораи аҳолии вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҷамоатҳо ва чунин
маълумот аз комисариатҳои ҳарбӣ оид шумораи хизмачиёни ҳарбӣ.
Вазорати корҳои хориҷӣ:
- дархост оид ба ҳиссаи ширкати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ
ва байнидавлатӣ, ки Тоҷикистон аъзои онҳо мебошад, бо нишондоди маълумот оди қарздорӣ аз
ҳиссагузории солҳои пеш;
- сметаи (харҷномаи) ягонаи нигоҳдории намояндагии дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар хориҷи кишвар, бо назардошти пардохти консулӣ ва нишондоди ҳаҷми маблағе, ки барои
пардохти суғуртаи иҷтимоии(25%) кормандони сафоратҳо, консулгариҳо ва намояндагиҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар зарур аст.
Вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва дигар
субъектҳои хоҷагидор пешнињод менамоянд:
 ки дар хориљи кишвар намояндагињо доранд, сметаи харољот барои
нигоњдории онњо бо нишондоди њаљми маблағ, ки барои пардохти суѓуртаи
иљтимоии (25%) кормандони намояндагињо дар хориљи кишвар;
 ки дар созмонњои байнидавлатї иштирок мекунанд, дархости њиссаи аъзогї
барои лоињаи буљет;
 истифодабарандагони маблаѓњои, аз љониби Њукумати ЉТ аз манбаъњои
берунї ё бо кафолати давлатї љалб гардида, то 15 июли соли 2014 ба
Вазорати молияи ЉТ њисобњо барои давраи дурнамо аз рўи воситаи
љалбшуда, инчунин пардохти фоизњо аз рўи ќарзњои хориљии амалкунанада
ва дарназардошташуда пешнињод намояд;
 маълумотњоро оиди барномањои маќсадноки банаќшагирифташуда, ки
маблаѓгузории онњо аз њисоби маблаѓгузории берунї, грантњо ва дигар ёрии
техникї амалї мегардад, пешнињод намояд. Дар њисобњои пешнињодшуда
маблаѓугзории ин чорабинињо алоњида нишон дода шавад.
Банақшагирии буҷети соҳаҳои иҷтимоӣ
Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ аз рўи соњањои иљтимої, бояд аз рўи њуљчатњои
мазкур амал кард:
 њангоми банаќшагирии музди мењнат мутобиќи тартиби тасдиќгардида барои њисоб
кардани музди мењнати соњањои дахлдор ;
 Дастурамал оиди тањия ва истифодабарии маблаѓхои ѓайрибуљетї (маблаѓњои
махсус),ки мутобиќи Фармоиши Вазири молияи ЉТ аз , 3 феврали соли 2010 № 16 тасдиќ
гардидааст.
Њисоби даромадњо аз рўи маблаѓњои махсуси муассисањои таълимї, дар асоси
дурнамои ќабули донишљўён, ки шартномавї тањсил менамояд ва таѓйирёбии маблаѓи
тањсил амалї карда мешавад.
Вазорати маориф ва илми ЉТ то мўњлати 10 июни соли 2014 Дурнамои меъёри
маблаѓгузории муассисањои тасилоти миёна ва умумї барои солњои 2015-2017 дар доираи
њадди нињоии харољоти соња тањия намуда, бо Вазорати молияи ЉТ мувофиќа намояд.
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Дар њолати барзиёдї ё камомади маблаѓи банаќшагирифтаи фонди музди мењнат дар
соњаи маориф, ўхдадорї аз болои он пурра ба зиммаи вазорати соњавї вогузор карда
мешавад.
Банақшагирии
Сармоягузории
давлатӣ
(СД)
ва
Сармоягузории
асосии
марказонидашуда(САМ)
Марказҳои татбиқи лоиҳаи муштарак бо ташкилотњои молиявї байналмилалии
молиявї ва вазорату идораҳое, ки дар тобияташон чунин сохторҳо мавҷуданд, барои
таъмин намудани пардохти ҳиссаи Ҳукумат дар лоиҳаҳои муштарак, ки дар Барномаи
сармоягузории давлатӣ барои солҳои 2014-2016 гг. (ППРТ №556, 5.12.2013) дар назар
дошта шудааст, инчунин шаклҳои 2.1. ва 2.3.-ро оид ба лоиҳаи дахлдор пешниҳод
менамоянд. Марказҳои татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо ташкилотњои молиявї
байналмилалии молиявї, вазорату идораҳо инчунин маълумотро оид ба корҳои
пешбинишуда дар солҳои 2015-2017 аз руи моддаи хароҷот, намуди кор, объектҳо,
минтақа бо нишондоди сарчашмаи маблағгузорӣ (лоиҳа=ҳиссаи ташкилоти
байналмилалӣ+ҳиссаи Ҳукумат).
Вазорату идораҳо, ки хароҷоти асосиро(сохтмон, барқарорсозӣ) аз ҳисоби маблағҳои
махсус (ғайрибуҷетӣ) ба нақша мегиранд, Нақшаи обеъктҳои сохтмонро тибқи шакли
тасдиқшудаи (замимаи 1) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011
№483 «Дар бораи тасдиқи Тартиби ташаккул ва мувофиқаи Номгӯи объектҳое, ки аз
ҳисоби Буҷети давлатӣ сохта мешаванд» пешниҳод намоянд.
Вазорату идораҳо дар ҳолати мавҷуд будани қарзи кредиторӣ аз ҳисоби хароҷоти
асосӣ ба мўҳлати банақшагирии буҷет, бо нишондоди объектҳо, соли ба вуҷуд омадани
қарздорӣ, аз руи ҳисоботҳои муҳосибавӣ маълумоти заруриро пешниҳод карда шавад.
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон то 25 июли соли 2014 барои
мувофиқа ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи сармоягузории давлатӣ,
грантҳо ва сохтмони асосиро барои солҳои 2015-2017, ки дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот
таҳия шудааст, ирсол менамояд.
Банақшагирии хароҷоти соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои
фавқуллода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати
қушунҳои сарҳадии КДАМҶТ, Сарраёсати иҷрои азои ҷиноятии назди Вазорати адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти амъияти мададгори мудофиаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлати фелдегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии
назорати маводи нашъадори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти
гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон :
- бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳа, самтҳои асосии фаъолиятро
барои давраи миёнамуҳлат муайян карда шавад;
- хароҷоти пардохти таъминоти пулӣ, ҷубронпул бар ивази ҳурока бо назардошти
шумораи ҳайати шахсӣ аз руи категорияҳо ва назардошти сохтори ташкилӣ-штатии
қисмҳо ҳисоб карда шавад;
- њисоби фонди музди меҳнат алоҳида мувофиқи мансабҳои намунавӣ ва қисмҳо, ки
ҳамчун воҳиди мустақил пешнињод карда шавад;
- њисоби музди меҳнати кормандони техникӣ ва ёрирасон алоҳида пешниҳод гардида,
дар моддаи хароҷотии «Пардохти хизмати мутахассисон» ба ҳисоб гирифта шавад;
- хароҷоти барои эҳтиё оти дигар, ки ба харҷномаи таъминоти марказонидашудаи
моддӣ-техникии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба инобат гирифта нашудааст, бояд бо ҳисобҳои мушаххас асоснок карда
шуда, нишондиҳандаҳои зеринро
дошта бошанд,
номгўи пурраи маводи
харидоришаванда, миқдори он, арзиши як воҳид ва маблағи умумӣ;
- ҳисоби моддаи хароҷотии «Сафари хизматӣ» бояд дорои маълумот оид ба
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миқдори сафари хизматӣ, ҷои сафар, миқдори шабонаруз, ҳисоби мушаххаси хароҷоти
шабонарузӣ ва иҷораи манзил, арзиши роҳкиро бошад;
- ҳисоби хароҷот барои таъмири асосии бинову иншоотҳо бо назардошти номгӯи
пурраи объектҳо, маводи сохтмон ва ҳаҷми хароҷот барои иҷрои корҳои таъмир пешниҳод
карда шавад;
- хароҷоти тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи кишвар, дар доираи квотаҳои
муқарраргардида дар барномаи алоҳида пешбинӣ карда шуда, миқдори курсантҳо ва
шунавандагон, ва арзиши таҳсил нишон дода шавад.
- хароҷоти роҳкирои курсантҳо дар давраи рухсатии таътил дар моддаи хароҷоти
«Хароҷоти сафари хизматӣ» пешбинӣ карда мешавад.;
- алоҳида нишондиҳандаҳои дурнамои истеҳсоли маҳсулот дар хочагиҳои ёрирасон
таҳия ва пешниҳод карда шавад, ки маълумотро оид ба масоҳати қитъаҳои бандшудаи
замин, шумораи чорво, харҷномаи хароҷот барои истеҳсол ва ҳаҷми чашмдошти
маҳсулоти истеҳсолшавандаи кишоварзӣ дар намуди пулӣ ва молӣ бояд дошта бошад;
- хароҷот барои иҷрои барномаҳои тибқи қонугузорӣ ва санадҳои меъёрии Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқшуда ва созишнома(шартнома)-ҳои байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии
Тоҷикистон шомили онҳоянд, алоҳида пешнбинӣ карда шаванд.
Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- дар асоси шумораи штатии муқарраршуда, меъёрҳои хароҷот ва арзиши миёнаи
бозорӣ, хароҷоти ҳақиқии таъминоти марказонидашудаи озуқаворӣ, амволи ша ъи ва
махсус, сузишворӣ ва маводи молиданиро барои талаботи Қувваҳои Муссалаҳ, дигар
қушунҳо, воҳидҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли
2015 ва бо дарназардошти дурнамо барои солҳои 2016-2017 ба Вазорати молия харҷнома
ва ҳисобҳои асоснок барои ҳар як моддаи хароҷот пешниҳод намояд;
- дар якҷоягӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷм ва номгўи маҳсулоти, дар
доираи фармоиши давлатии мудофиа пешниҳодшавандаро бо назардошти ҳар як муассисатаъмингар муайян намояд;
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоби асоснокшударо барои нигоҳдори
ҳайати махсуси муассисаҳои иҷрои азои ҷиноятӣ, инчунин нишондодҳои дурнамои
фаъолияти хоҷагидории муассисаҳои ислоҳиро пешниҳод намояд.
Банақшагирии бахшҳои иқтисодиёт
Вазорату идораҳои низоми комплекси агросаноатӣ ҳатман оид ба шумораи штатӣ
муассиса ба муассиса барои ҳисоби фонди музди меҳнат дар асоси сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ
пешниҳод намоянд.
Агентии бехдошти замин ва оберии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Вазорати молия ҳисоби асосноки хароҷоти оператсиониро, ба ҳар кадом моддаи хароҷотӣ
бо муълумоти пурра дар бораи онҳо, инчунин ҳисоби пардохтҳо барои истифодаи об аз
истифодабарадагон аз руи минтақаҳо барои солҳои 2015-2017, ҳисоботи оид ба маблағи
воридшуда дар соли 2014 ва самтҳои асосии истифодаи онҳо бо маълумоти пурра пешниҳод
намояд.
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тањияи лоиҳаи буҷет ба Вазорати
молия ҳисобу асосноккунии маблағҳое, ки барои дастгирии молиявии лоиҳаву барномаҳои,
бо қарорҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва
дигар хароҷот пешнињод намояд.
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати
молия ҳисоб ва асоснокии хароҷотро оид ба ҳар як намуди кор ва хизматрасонӣ барои ҳар
як моддаи хароҷот пешниҳод намояд:
- барои рушди минтақаҳои махсус ҳимояшавандаи табиӣ;
- барои рушди хоҷагии ҷангал;
- барои барқарорсозии стансияҳои обу ҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои ҳавосанҷӣ;
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Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи Чумҳурии Тоҷикистон пешнињод намояд:
- њисоби миёнамўхлати њаљми харољњои амалиётї, ки бо њисобњо ва шарњњо асоснок
карда шудааст.
- њисобњои даромад ва харољотњо аз рўи маблаѓњои махсус, ки аз њисоби фаъолияти
хољагидорї ба даст овардааст;
- њисобот оиди маќсаднок истифода бурдани маблаѓњое, ки аз њисоби сертификати
истифодаи замин ва шањодатномаи сањми замин ворид гардидааст.
Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо дархости банақшагирии хароҷот
ва маблағи барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии (объёрии) заминҳо ба Вазорати
молия инчунин ҳисобҳо ва асоснокии намуди кор ва арзиши онҳо ва ҳисоботи истифодаи
онҳоро дар соли 2014 тавзеҳоти дахлдор пешниҳод намоянд.
Вазорати тандрустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати
энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти асоснок ва тасдиқкунандаро
оид ба шумораи оилаҳо ва аҳолии камбизоат, инчунин миқдори манзилҳои гази табиӣ
дошта, аз ҷумла дорои ченкунакҳои газро барои ҳисоб намудани ҷубронпулӣ барои
истифодаи гази табиӣ ва қувваи бақр барои аҳолии камбизоат пешниҳод намоянд.
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- дар асоси меъёрҳо ва дар доираи маблағҳои барои таъмир ва нигоҳдории роҳҳои
автомобилгарди истифодаи умуми ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудошаванда, ҳисобу асоснокии
хароҷотро барои ҳар як муассисаи давлатии нигоҳдории роҳ ва Раёсати идораи роҳҳо аз
руи мансубияти минтақавӣ ва тибқи ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод намоянд. Илова ба
ин, ҳисоби даромад ва хароҷоти раёсатҳои нақлиётро барои солҳои 2015-2017, ки аз њисоби
фаъолияти дигар ба даст оварда мешавад, пешниҳод намоянд.
- дар якҷоягӣ бо Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҶСК «Тоҷик Эйр» ба Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳисобҳои асоснокшуда ва тасдиқшудаи субсидияҳоро барои пардохти
ҷубронпулии имтиёзи категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон барои хизматрасонӣ (
истифодаи нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ), ки бо қонунгқзории амалкунада
муқраррар шудааст;
- дар якҷоягӣ бо КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», ҶСК «Тоҷик Эйр» дурнамои арзиши
хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ, роҳи оҳан ва автомобилиро барои солҳои 2015-2017
пешниҳод намоянд.
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ», Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон руйхати тасдиқкунандаи ҷуброни
имтиёзи категориҳои алоҳидаи аҳолӣ барои истифода аз хизматрасонии коммуналию
маишӣ, химзатрасонии алоқа телефонӣ, инчунин КВД «Почтаи Тоҷик» ҳисоби
асоснокшудаи барзиёдии хароҷот аз даромади воридшударо аз ҳисоби хизматрасонии
универсалии почтавӣ ба аҳолӣ пешниҳод намоянд.
Ҳамзамон, руйхати категорияи имтиёзноки аҳолӣ бояд аз ҷониби мақомоти ҳифзи
иҷтимоӣ ва комисариатҳои ҳарбии маҳаллӣ бояд тасдиқ шуда бошанд.
Чунин ҳисобҳоро муассиса ва ташкилотҳои алоқа ва хоҷагии коммуналӣ, ки дар
тавозуни мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимият давлатӣ ва тавозуни мустақил мебошанд,
пешниҳод менамоянд.
КВД «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
давлатӣ оид ба ҳаҷми умумии манзилҳои истиқоматии хусусигардонидашуда ва
хусусинашударо дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, инчунин ҳисоби маблағи зарурӣ барои
нигоҳдорӣ ва таъмири фонди давлатии манзилии аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ
мабалғгузоришаванда маълумот пешниҳод намоянд.
Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва
техналогияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон сохторҳои он пешниҳод намоянд:
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- ҳисоби асоснокшудаи хароҷоте, ки буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешавад
барои: таҳқиқоти геологии конҳои нафту газ, дастгирии давлатии молиявии рушди соҳаи
ангишт ва барои уитилизатсияи бехатари партовҳо (шрифт «Металл-М») барои соли 2015.
- ҳисобоҳои асосноки таҳқиқи геологии канданиҳои фоиданок(аз рўи намуди
љойгиршавии онњо ) барои солҳои 2015-2017;
Банақшагирии хароҷоти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
-бо маќсади иљрои Ќонуни ЉТ «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот»
лоињаи буљети љамъотњоро барои соли 2015 тањия ва пешнињоди намояд.
- ба мақсади таъмин намудани шаффофияти раванди буҷет дар ҷараёни таҳияи буҷети
соли 2015 ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2016-2017 ҷомеаи
шаҳрвандӣ ҷалб гардида, муҳокимаи ҷамъиятии лоиҳаи буҷет амалӣ карда шавад;
- татбиқи самтҳои афзалиятноки «Барномаи рушди минтақа» ба инобат гирифта
шавад;
- афзалиятҳои рушди соҳавӣ, мутобиқи мансубияти муассисаҳои буҷетӣ ба соҳаи
дахлдор (маориф, тандурустӣ ва ѓайра.) амалӣ карда шавад.
-њангоми тањияи буљет барои соли 2015 харољотњое, ки барои маблаѓгузории
муассисањои тањсилоти умумї ва миёна мутобиќи Формаи №4 пешнињод карда шаванд.
Замимаи 3: Омодасозии дархости буҷетӣ ва шаклҳои буҷетӣ
Маълумоти умумӣ
Дар таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ солҳои 2015-2017 шаклҳои зерин истифода
мешаванд:
Шакли 1 «Ҷамъбасти дурнамои даромади маблаѓњои махсуси Тақсимкунандагони
асосии маблағҳои буҷетӣ»;
Шакли 2 «Тавсифи лоињаи барномаи сармоягузории давлатӣ» (алоњида барои њар як
лоиња пур карда мешавад, шумораи умумии шаклњои пурагардида ба миќдори
лоињањои амалигардидаи ТАМБ баробар мебошад.);
Шакли 3. Дархости буљетї.
Шакли 1. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии
маблағҳои буҷетӣ.
Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ
Дар қисмати мазкур номгуи мақомоте, ки Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетие,
ки маълумот оиди он пешниҳод мегардад, нависта мешавад.
Маблағҳои махсус
Маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе нишондоди ТМБ пешниҳод карда
мешаванд. Сарчашмаҳои ташаккулёбии маблағҳои махсус пурра дар замимаи Шакли 1
«Дурнамои ҷамъбастии маблағҳои махсуси ТАМБ» нишон дода мешаванд. Дар шакли
мазкур дар бораи хизматрасониҳо ва ё иҷрои корҳо, ки сарчашмаи ташаккулёбии
маблағҳои махсус мебошанд мухтасар тафсир дода мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ мумкин
аст сатрҳои иловагӣ замъ карда шаванд, то ин ки ҳамаи сарчашмаҳо ба инобат гирифта
шаванд.
Шаклҳои 2.1, 2.2, 2.3. Банақшагирии Сармоягузории давлатӣ(СД) ва Сармоягузории
асосии марказонидашуда (саҳ. 40-46)
Шакли 2.1 шакли ҷамъбастии ҳамаи лоиҳаҳои СД (дар доираи ҳадди ниҳоии
хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа ва шакли 2.2 шакли ҷамъбастии ҳамаи лоиҳаҳои САМ
(дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот) дар сатҳи вазорат/соҳа мебошад. Шакли 2.3
(Маълумоти муфассал оид ба лоиҳаи алоҳида (СД ва САМ)) оид ба ҳар як лоиҳаи алоҳида
дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷот (ҳам СД ва ҳам САМ) таҳия намудан лозим аст.
Лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ лоиҳаи махсус мебошанд, ки асосан аз ҳисоби
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сарчашмаҳои беруна маблағгузорӣ мешаванд, вале одатан сармоягузории иловагиро ё аз
Буҷети ҷумҳуриявӣ, ва ё аз буҷети маҳаллӣ талаб менамоянд ва ё ҳамгироии сарчашмаҳои
гуногуни маблағгузориро дар назар доранд. Таҳияи лоиҳаи СД ба давраи буҷетӣ дар қатори
омодасозии буҷети ҷорӣ ворид карда шудааст. Ин имконият медиҳад, ки дар давраи
нақшавӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо стратегияи буҷет ва афзалиятҳои ҳукуматӣ алоқаманд
карда шаванд.
Ҳамаи лоиҳаҳои СД, яъне лоиҳаҳое,ки маблағгузориашон на танҳо дар солҳои 20152017, балки дар тамоми давраи татбиқашон таъмин шудааст, бояд дар алоҳидагӣ дар
Шакли 2.3. инъикос карда шаванд. Мақсад аз таҳияи шакли мазкур аз пешниҳод намудани
маълумот оид ба ҳар як лоиҳа иборат мебошад. Илова ба ин, тавсифи ҳамаи саволҳое, ки ба
СД дахл доранд ва бояд барои қабули қарори дахлдор оид ба дастгирӣ ва ё қатъ намудани
барнома, майян намудани зарурати маблағгузории онҳо аз фондҳои имконпазир, баррасӣ
карда шаванд. Лоиҳаҳои СД аз нуқтаи назари хароҷоти умумӣ ва стратегияи соҳа бояд
баррасӣ карда шаванд.
Шакли 3. Дархости буљетї
Дархости буҷетї алоҳида барои маблаѓњои асосии буҷетӣ ва алоҳида барои
маблаѓњои махсус таҳия ва бо ҳисобҳои мушаххаси ҳар як моддаи хароҷотӣ пешниҳод
карда мешаванд.
Дар њамаи шаклњо сутунњои алоњидаро бояд мутобиќи дастурњои зерин амалї
карда шавад:
Буҷети тасдиқшудаи соли 2014– нишондодҳои буҷет мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли 2014;
Буҷети аниқшудаи соли 2014 – бо назардошти таѓйиру иловаҳо ба 1 июли соли 2014;
Дархости буҷети соли 2015 – дархости буҷетӣ бояд дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти
тасдиқнамудаи Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ);
Дурнамо 2016 – дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти тасдиқнамудаи
Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ);
Дурнамо 2017 - дурнамо бояд дар доираи ҳадди ниҳоии хароҷоти тасдиқнамудаи
Вазорати молия барои ТАМБ, ва ё ТАМБ (ТМБ ва ИМБ).
Дастурамал оид ба пур намудани шаклҳо
Нақшаи хароҷоти дар шаклҳои 3.1а, 3.1б, 3.2а, 3.2б, 3.3а, 3.3б, 3.3в. Дар шаклҳои
мазкур ТАМБ, ТМБ ва ИМБ хароҷоти худро мутобиқи гуруҳбандии иқтисодии буҷет ба
нақша мегиранд.
Навъҳои зерини дархостҳои буҷетӣ вуҷуд доранд:
Шакли 3.1.а Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ
Шакли 3.1.б Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи
маблағгузорӣ
Шакли 3.2.а Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ
Шакли 3.2.б Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ бо нишондоди соҳа ва сарчашмаи
маблағгузорӣ
Шакли 3.3.а Дархости ҷамъбастии буҷетии ИМБ
Шакли 3.3.б Дархости ҷамъбастии буҷетии ИМБ бо нишондоди вазифа ва
сарчашмаи маблағгузорӣ
Шакли 3.3.в Дархости асосии буҷетии ИМБ бо нишондоди вазифа, сарчашма ва
намуди дархости буҷетӣ
Тамоми ТАМБ, ТМБ, ва ИМБ дархости буҷетиро мутобиқи вазифа ва сарчашмаи
маблағгузорӣ, мувофиқ ба гурӯҳбандии вазифавии хароҷот, гуруҳбандии сарчашмаи
маблағгузорӣ ва дар сатҳи гурӯҳбандии иқтисодӣ таҳия менамоянд.
Шакли 3.1.а «Дархости ҷамъбастии буҷетии ТАМБ» дархости пурра, ки ҳамаи
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гуруҳҳои вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад. Шакли 3.2.а
«Дархости ҷамъбастии буҷетии ТМБ» аз ҷониби ҳамаи ТМБ таҳия гардида, ҳамаи
гуруҳҳои вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад.
Шакли 3.3.а
«Дархости ҷамъбастии буҷетии ИМБ»-ро ҳар як ИМБ таҳия менамояд, ки ҳамаи гуруҳҳои
вазифавӣ ва сарчашмаҳои маблағгузориро дар бар мегирад.
Дар таҳияи дархости буҷетӣ маҳфумҳои зерин истифода мешаванд:
(дар мисоли соҳаи маориф)
Номгўй
ТАМБ
ТМБ
ИМБ
Соња
Вазифа
Манбаи маблаѓгузорї
Шакли дархости буљетї

Мазмун
Вазорати маориф ва илми
ЉТ
Маъмурияти ВМ ва ИЉТ
Донишгоњи техникї ба номи
М.Осимї
маориф
Маълумоти олии касбї
Маблаѓхои буљетї БЉ
Харољ барои нигањдоии
муассиса

Рамз
111
11101
11101012
04(D)
040301
111
---

Сарчашмаи маблағгузорӣ
Дар сатри мазкур сарчашмаи маблағгузорӣ, мутобиқи гуруҳбандии сарчашмаҳои
маблағгузорӣ қайд карда мешавад:
110 Буҷети ҷумҳуриявӣ
111 маблағҳои буҷетӣ
112 маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ
113 Грантҳо
114 Кредитҳо ва қарзҳо
ё
120 Буҷети маҳаллӣ
121 Маблағҳои буҷетӣ
122 маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ
Тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ
Дар сатри мазкур номгуи ТАМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи
он тибқи гуруҳбандии идоравї қайд карда мешавад. Дар Рамзи ТАМБ ситорачаҳо нишон
дода намешаванд (***)
Тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ
Дар сатри мазкур номгуи ТМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи он
тибқи гуруҳбандии идоравї қайд карда мешавад. Дар Рамзи ТМБ ситорачаҳо нишон дода
намешаванд (***).
Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ
Дар сатри мазкур номгуи ИМБ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ мешавад ва рамзи он
тибқи гуруҳбандии идоравї қайд карда мешавад.
Маълумоти молиявӣ
Дар таҳияи шаклҳои 3 ТАМБ, ТМБ ва ИМБ бояд мафҳумҳои гуруҳбандии иқтисодии
хароҷоти давлатӣ, чуноне, ки дигар гуруҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ,
мутобиқи ба шакли аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст,
истифода намоянд.
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Шакли 1. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси Тақсимкунандаи асосии
маблағҳои буҷетӣ

рамз

Номгуи ТАМБ

Истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ

Буҷети
тасдиқшуда
2014

Буҷети
аниқшуда
2014

ҶАМЪ :

Сана:
Имзои рохбари ТАМБ:
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Дархост
2015

Ҳазор сомони
Дурнамо
Дурнамо
2016

2017

Шакли 2.1 Шакли чамъбастии лоихахои
сармоягузории давлати
Соха /
Номи
лоиха

рамзи
лоиха

санаи
сар-шави
ва итмом

харочоти
умумии
маблаггузории
асосии
лоиха*

%
ичро*
*

бучети
тасдикшудаи соли
2014

Хамаги харочоти асос
(хамаи сарчашмахо)*

сармоягузории беруна

карз

1

2

3

4

5

Харочоти чории
зарури аз хисоби
Бучети давлати ***

маблагхои
гайрибучети*

Бучети давлати*
Грант

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

6
(9+12
+15+
18)

7
(10+1
3+16
+19)

8
(11+1
4+17
+20)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Сарчашмаи
сармоягузории
беруна

Маком
и лоиха

24

25

Хамаги
дар
соха
лоихаи
1
лоихаи
2
лоихаи
3
…

хазор сомони
*харочоти чориро ба инобат намегирад
**Ичрои вокеии молиявии лоиха ба 31/12/2012 (нисбати бучети умумии лоиха).
***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузории асоси, ки дар бучет барои истифода ва нигохдории дороихои аз хисоби сармоягузори ба даст оварда шудаанд,
чудо шудааст.Харочоти чории дахлдор инчуни бояд дар дархостхои бучетии вазоратхо ворид карда шаванд.
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Шакли 2.2 Шакли чамъбастии лоихахои сармоягузории асосии
марказонидашуда
соха/номи
лоиха

рамзи
лоиха

1

санаи
огоз
ва
итмом

2

хамаги
харочоти
сармоягузории
асосии
лоиха *

%
ичро
**

3

4

бучети
тасдикшудаи
соли 2013

5

хамаги харочоти асоси
(хамаи сарчашмахо)*

харочоти чории зарури аз
хисоби Бучети давлати
***

маблагхои
гайрибучети*

Бучети давлати*

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

6 (9+12)

7
(10+13)

8
(11+14)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Макоми
лоиха

Сектор 1
Всего
сектору

по

Проект1
Проект2
Проект3
…

хазор сомони
*харочоти чориро ба инобат намегирад
**Ичрои вокеии молиявии лоиха ба 31/12/2012 (нисбати бучети умумии лоиха).
***Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузории асоси, ки дар бучет барои истифода ва нигохдории дороихои аз хисоби сармоягузори ба даст оварда
шудаанд, чудо шудааст.Харочоти чории дахлдор инчуни бояд дар дархостхои бучетии вазоратхо ворид карда шаванд.
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Шакли 2.3: Маълумоти мушаххас оид ба лоихаи алохида (СД ва САМ)
Номи лоиха
макоми лоиха
Сарчашмаи маблаггузории лоиха
санаи огоз ва охири лоиха
Соха
No. Созишномаи карзи (барои
СД)
муассисае, ки татбик менамояд
Гурухбандиимаъмурии бучет
ТАМБ
ТМБ
ИМБ
Гурухбандии вазифавии бучет
сатхи 1 ГВБ(соха)
сатхи 2 ГВБ (зерсоха)
сатхи 3 ГВБ (вазифа)
гурухбандии чойгиршавии
(территория) бучет
минтакаи татбики лоиха
Хадафи лоиха
Максадхо ва тавсифи лоиха
сарчашмаи маблаггузори беруни
(барои СД)
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Индикаторхои молиявии лоиха
хазор сомони

Харочоти
умумии
лоиха*

бучети
тасдикшуда
барои соли
2013

Хамаги*

маблаггузории беруна

Бучети давлати

карзхо

1

хамаги
лоиха

2

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

21
Пардохти
музди
мехнати
кормандон
ва
маблагчудокуних
ои андози
22 Харочоти мол ва
хизматрасонихо

24 Харочоти
пардохти
кумакпулихо
(субсидии)
25 Харочот барои
чудокунии
грантхо
26 Харочот барои
кумакпулихо оид
ба таъминоти
ичтоимои ва
кумакхо
27 Дигар харочот
28 Амалиётхо бо
дороихо ва
ухдадорихо

компоненти
лоиха

грантхо

2014

барои

компоненти
лоиха

санаи
огоз ва
охири
лоиха

маблагхои
гайрибучети

2

21 Пардохти
музди мехнати
кормандон ва
маблагчудокуних
ои андози
22 Харочоти мол ва
хизматрасонихо

19

18

харочоти чории
зарури аз хисоби
Бучети давлати **
2014

2015

2016

19

20

21

24 Харочоти
пардохти
кумакпулихо
(субсидии)

компоненти
лоиха

3

21 Пардохти
музди мехнати
кормандон ва
маблагчудокуних
ои андози
/.../

*факат харочоти асосии лоихаро дар бар мегирад аз хисоби хамаи сарчашмахои маблаггузори

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

барои бучети
тасдикшудаи соли 2013
1

2014

2015

2016

2

3

4

компоненти 1
Натичаи нихоии 1
натичаи мустакими 1
натичаи мустакими 2
*Индикаторхои гайримолияви бояд
хисобшаванда (ченшаванда) буда,
дорои нишондиханда ва максад
бошад.

компоненти 2
Натичаи нихоии 2
натичаи мустакими 1
натичаи мустакими 2
компоненти 3

**Нишондодхои натичавии лоиха
мумкин аст дар сатхи умумии лоиха
дарч карда шавад, бе таксимот ба
компонентхо (вобаста ба худи лоиха)

Натичаи нихоии 3
натичаи мустакими ....
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Ҷадвали А.
Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа
Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода, ки иҷроиши воқеии онро инъикос мекунад,
мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ мумкин аст зиёда аз як варианти нишондиҳандаҳои
пешрафтро интиохоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисно):
Рамзи
мақоми
лоиҳа

Мақоми
лоиҳа/пешрафт

Тавзеҳ

S1

Нақшаи воқеии лоиҳа
ба охир расидааст

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

S2

Таҳлили
татбиқшавӣ
(ва/ё
ТХФ) оғоз ёфтааст

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

S3

Таҳлили
татбиқшавӣ (ва/ё
ТХФ) ба анҷом
расидааст

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

S4

Иҷозати
банақшагирӣ
гирифта шудааст

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

S5

Спетсификатсияҳо
(арзёбии техникӣ)
ба анҷом расонида
шудааст

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

S6

Озмуни
(тендер)
шудааст

харид
эълон

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

S7

Оғози
(тенедер)

харид

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

S8

Пудратчии
асосӣ
интихоб шудааст

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

S9

Созишнома
(шартнома)
шудааст

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

имзо

22

Шакли 3.1.a Дархости чамъабастии молияви таксимкунандаи асосии маблагхои бучети
рамзи ТАМБ
номгуи ТАМБ
хазор
сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои

2122

сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

24
241

бучети
тасдикшуда

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

Харочоти пардохти кумакпулихо
(субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)

23

дурнамо
2016

2017

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо
Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2726
2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви
Бинохо ва иншоот (манзилхои
истикомати)

2811
2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана:
Имзои рохбари ТАМБ:
24

Шакли 3.1.б Дархости чамъбастии бучетии ТАМБ
рамзи ТАМБ
Номгуи ТАМБ
Рамзи соха
Рамзи сарчашмаи маблаггузори
хазор
сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои

2122

сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

24
241

бучети
тасдикшуда

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

Харочоти пардохти кумакпулихо (субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

25

дурнамо
2016

2017

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви

2811

Бинохо ва иншоот (манзилхои истикомати)

2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

сана
26

Имзои рохбари ТАМБ

Шакли 3.2.а Дархости чамъбастии бучетии таксимкунандаи маблагхои бучети
Рамзи ГРБС
Рамзи ТМБ
Номгуи ТМБ
хазор
сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои
сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

2122
22

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

24

Харочоти пардохти кумакпулихо (субсидии)

241

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)

бучети
тасдикшуда

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

27

дурнамо
2016

2017

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви

2811

Бинохо ва иншоот (манзилхои истикомати)

2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана
Имзои рохбари ТАМБ
Имзои рохбари ТМБ
28

Шакли 3.2.б Дархости чамъбастии бучетии таксимкунандаи маблагхои бучети
рамзи ТАМБ
рамзи ТМБ
номгуи ТМБ
рамзи соха
рамзи сарчашмаи маблаггузори
хазор сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121
2122

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

241

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои
сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

24

бучети
тасдикшуда

Харочоти пардохти кумакпулихо
(субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи
давлати (чори)

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи
давлати (асоси)

29

дурнамо
2016

2017

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви

2811

Бинохо ва иншоот (манзилхои
истикомати)

2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана
Имзои рохбари ТАМБ
Имзои рохбари ТМБ

30

Шакли 3.3.а Дархости бучетии истифодабарандаи маблагхои бучети
рамзи ТАМБ
рамзи ТМБ
рамзи ИМБ
Номгуи ИМБ
хазор сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121
2122

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

241

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои
сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

24

бучети
тасдикшуда

Харочоти пардохти кумакпулихо
(субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)

31

дурнамо
2016

2017

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви
Бинохо ва иншоот (манзилхои
истикомати)

2811
2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана:
Имзои рохбари ТМБ
Имзори рохбари ИМБ
32

3.3.б Дархости бучетии истифодабарандаи маблагхои бучети
Рамзи ТАМБ
Рамзи ТМБ
Рамзи ИМБ
Номгуи ИМБ
Рамзи вазифа (ГВБ)
Рамзи сарчашмаи маблаггузори
хазор сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121
2122

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

241

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои
сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

24

бучети
тасдикшуда

Харочоти пардохти кумакпулихо
(субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои)
давлатии молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

33

дурнамо
2016

2017

2515

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)

26

Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27

Дигар харочот

271

Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина

2728

Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви

2811

Бинохо ва иншоот (манзилхои
истикомати)

2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана:
Имзори рохбари ТМБ
Имзои рохбари ИМБ
34

Шакли 3.3.в Дархости асосии бучетии истифодабарандаи маблагхои бучети
Рамзи ТАМБ
Рамзи ТМБ
Рамзи ИМБ
Номгуи ИМБ
Рамзи вазифа (ГВБ)
рамзи сарчашмаи маблаггузори
Навъи дархости бучети
хазор сомони
рамзи
ТАМБ

моддахои харочотии ГИБ

21

Пардохти музди мехнати кормандон ва
маблагчудокунихои андози

211

Пардохти музди мехнати кормандон

2111

Музди мехнат

212

Маблагчудокунихои андози

2121
2122

Харочоти мол ва хизматрасонихо

221

Хариди мол ва хизматрасонхо

2211

Захирахои моддию моли

2212

Хариди молхои техники

2213

Маводи сухт ва равганхои молидани

2214

Харочоти чори ба гайр аз таъмир

2215

Таъмири чори

2216

Пардохти хизматрасонии мутахассисон

2217

Пардохт барои хизматрасонии коммунали

2218

Пардохт барои хизматрасонии алока

2219

Дигар молу хизматрасонищое, ки ба
категорияхои дигар дохил намшуданд

23

Харочоти пардохти фоизхо

231

Фоизхо

2311

Фоизхо ба нерезидентхо

2312

Ба резиеднтонба истиснои бахши идораи
давлати

2313

Фоизхо ба вохидхои идораи давлати

241

бучети
аникшуда

дархост

2014

2014

2015

пардохтхо/маблагчудокунищо ба
эхтиёчоти ичтимои
сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо

22

24

бучети
тасдикшуда

Харочоти пардохти кумакпулихо (субсидии)
Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлати

2411

Ба корпоратсияхои(ташкилотхои) давлатии
молияви ва гайримолияви

2412

Ба корпоратсияхои (ташкилотхои) хусуси

25

Харочот барои чудокунии грантхо

251

Грантхо

2511

Ба Хукуматхои хоричи

2512

Ба ташкилотхои байналхалки (чори)

2513

Ба ташкилотхои байналхалки (асоси)

2514

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(чори)

35

дурнамо
2016

2017

2515
26

Ба вохидхои дигари бахши идораи давлати
(асоси)
Харочот барои кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва кумакхо

261

Кумакпулихои ичтимои

2611

Кумакпулихо оид ба таъминоти ичтимои

2612

Кумакпулихо оид ба кумаки ичтимои

27
271

Дигар харочот
Харочоти марбут ба моликият ба истиснои
фоизхо

2711

Харочоти марбут ба моликияти ба ухдаи
дорандагони биманомахо вогузоршуда

2712

Харочот ба даромади солиёна

2713

Харочот барои сугуртаи бинохо ва
тачхизот

2714

Харочоти ба дигар зеркисмхои 271
шомилнашуда

272

Дигар харочоти гуногун

2721

Идрорпулихо

2722

Нафакахо

2723

Чубронпули барои хуроквори

2724

Чубронпулихо барои дигар молхо

2725

Пардохти чаримахо ва фоизхо

2726

Трансфертхо ба ташкилотхои
гайритичорати

2727

Чубронпулии яквактаина
Трансфертхои ба дигар гурух
шомилнашуда

2728
28

Амалиётхо бо дороихо ва ухдадорихо

281

Амалиётхо бо дороихои гайримолияви

2811

Бинохо ва иншоот (манзилхои истикомати)

2812

Бинохо ва иншоот (манзилхои
гайриистикомати)

2813

Бинохо ва иншоот (дигар иншоот)

2814

Мошинхо ва тачхизот

2815

Фондхои асосии гайримодди

2816

Захирахои воситахои гардони модди

2817

Дороихои гайриистехсоли

282

Хариди дороихои молиявии дохили

2821

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2822

Карздихи ва хариди сахмияхо

283

Хариди дороихои молиявии беруни

2831

Зиёдкунии бакияхои асъори ва амонатхо

2832

Карздихии беруни

284

Пардохти ухдадорихои молиявии дохили

2841

Пардохти когазхои кимматнок, ба гайр аз
сахмияхо

2842

Пардохти карзхо ва ссудахо

2843

Пардохти ухдадории молиявии беруни
ЧАМЪ

Сана:
Имзои роҳбари ТМБ:
Имзои роҳбари ИМБ:
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Замимаи 4: Сохтори нақшаи стратегии хароҷот (НСБ)
Вазорат
Соҳа

Қисми 1. Тавсифи Нақшаи стратегии буҷетӣ (на зиёда аз 10 саҳ.)
Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа

Стратегияи соҳа, ҳадафҳои асосӣ ва вазифаҳои стратегӣ барои солҳои 2014-2016
Шарҳи иқтибосҳои стратегӣ

Асоси ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳа
Шарҳи асосҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ки заминагузорӣ таҳияи буҷет мебошанд
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Қисми 2. Пешниҳод индикаторҳои асоси мутобиқи вазифаҳо
Эзоҳ:Гуруҳбандии вазифавии буҷет истифода мешавад.
Тавсифи натиҷаҳои муҳимтарини чашмдошт дар давраи миёнамуҳлат

2014 г.

2014 г.
(маълумоти
аникшуда)

ГВБ сатҳи II:
Нишондиҳандаи натиҷа 1
Нишондиҳандаи натиҷа 2
Нишондиҳандаи натиҷа 3

ГВБ сатҳи II:
Нишондиҳандаи натиҷа 4
Нишондиҳандаи натиҷа 5
Нишондиҳандаи натиҷа 6

ГВБ сатҳи II:
Нишондиҳандаи натиҷа 7
Нишондиҳандаи натиҷа 8
Нишондиҳандаи натиҷа 9
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Лоиҳа
2015 г.

Дурнамо
2016г.

2017 г.

Қисми3. Тақсимоти буҷети соҳа ба зерсоҳа ва вазифаҳо
Тақсимоти хароҷот ба сатҳҳои гуруҳбандии вазифавии буҷет (ГВБ)
Эзоҳ: Ҷадвали мазкур аз ҷониби ҳамаи вазоратҳо дар ҳамаи соҳаҳои истифода мешавад

Ҳамаи нишондодҳо бо ҳазор сомонӣ
Буҷети
тасдиқшудаи
2014

Дурнамои хароҷот
Буҷети
аниқшудаи 2014

Ҳамагӣ ГВБ II ….
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
Агар лозим бошад сатр
илова намоед
Ҳамагӣ ГВБ II ….
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
Агар лозим бошад сатр
илова намоед
Ҳамагӣ ГВБ II ….
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
ГВБ сатҳи III .....
Агар лозим бошад сатр
илова намоед

Фазои фискалӣ
Ҳамагӣ
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2015

2016

2017

Қисми 4.Пешниҳоди ГВБ сатҳи II-го ва натиҷаҳои чашмдошт
эзоҳ: Вазорат ҳои ҷ адвали мазкурро барои ҳар як гуру ҳи вазифав ӣ (сат ҳи 3)
омода менамоянд.

Зерсоҳа ва вазифа

ТАМБ, ТМБ, ИМБ

Тавсифи вазифа

Стратегияи вазифаи мазкур

Доираи танзимкунанда барои вазифа

Индикаторҳои
вазифа

Тасдиқшуда
2014

Аниқшуда
2014

индикатории 1
индикатор 2
индикатоир 3
Агар лозим бошад сатр
илова намоед
\
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Лоиҳа 2015

Дурнамо
2016

2017

Дархост ва дурнамо мутобиқи моддаҳои асосии гуруҳбандии иқтисодии буҷет
Ҳазор сомонӣ

рамз

2

Номгуи ГИБ

Тасдиқшуда
2014

Аниқшуда
2014

Ҳамагӣ хароҷот

2100 Пардохти музди
меҳнати кормандон ва
маблағҷудокуниҳои
андозӣ
2200 Хароҷоти мол ва
хизматрасониҳо
2300 Хароҷоти
пардохти фоизҳо
2400 Хароҷоти
пардохти
кумакпулиҳо
2500 (субсидии)
Хароҷот барои
ҷудокунии грантҳо
2600 Харочот барои
кумакпулихо оид ба
таъминоти ичтоимои ва
кумакхо
2700 Дигар хароҷот
2800 Амалиётҳо бо дороиҳо
ва уҳдадориҳо
Тавзеҳот
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Дархости
буҷетӣ 2015

Дурнамо
2016

2017
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Замимаи № 4 ба Дастурамал оид ба тахияи лоихаи бучети солхои 2015 - 2017
№
Типи мактабхо
р/т
Ибтидои
Асоси
Миёна
Хамаги:

ГВБ

Шумораи
хонанда

Меъёр
барои як
хонанда

Шумораи
Чамъ:
мактаб

Меъёр ба
намуди
мактаб

Чамъ:

Коэффисиентхо

04.2.01.
04.2.02.
04.2.03.

Коэффисиентхо
1). Коэффисиентхои махсуси шахри ва нохияви;
2). Коэффисиентхои вобаста ба типи мактаб;
3). Коэффисиентхо барои мактабхое, ки таълим аз руи зиёда аз як забон сурат мегирад;
4). Коэффисиентхо барои мактабхое, ки дар зиёда аз як махалли ахолинишин филиал дорад.
Хамаги:
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Маблаг:

Хамаги:

