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1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

1. Дастурамали мазкур оид ба таҳияи нишондињандањои Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018 - 2020 (минбаъд Дастурамал) мутобиқи 
моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва Фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 25 январи 2017   
№ 2 ф  таҳия карда шудааст. 

 2. Мувофиқи моддаи 38 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ”Дар бораи молияи 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҷараёни таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатӣ дар ду 
марҳила амалӣ карда мешавад. 

Марҳилаи якум: Вазорати  молияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии  
Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳои соҳавӣ лоиҳаи самтҳои  асосии   сиёсати 
буҷету андозро барои давраи  банақшагирии буҷет (дар асоси принсипҳо ва шакли 
барномаи миёнамуҳлати хароҷотӣ давлатӣ) таҳия намуда, барои баррасӣ  ба 
Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
пешниҳод менамояд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Марҳилаи дуюм: таҳияи муфассали лоиҳаи Буҷети давлатӣ мутобиқ ба 
самтҳои асосии сиёсати давлатии молиявию қарзӣ ва андозӣ, ки аз ҷониби 
Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маъқул дониста шуда, дар асоси онҳо ҳадди ниҳоии хароҷот барои 
тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ), ҳамаи сатҳҳо ва 
гирандагони маблағҳои буҷетӣ муқаррар карда мешавад, дар бар мегирад ва  
таҳияи буҷети давлатӣ аз рӯи методи аз боло ба поён амалӣ карда мешавад.   

3. Дастурамали мазкур тартиби амалӣ намудани марҳилаи якуми 
банақшагирии  лоиҳаи Буҷети  давлатӣ, махсусан самтњои  асосии сиёсати буҷету  
андозро барои солҳои  2018 - 2020  муайян  намуда,  давраи аз 1 феврал то 31 июни 
соли 2017-ро дар бар мегирад. 

4.  Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз барои давраи миёнамӯҳлат 
дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин таҳия мегардад: 

• Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”; 

• Кодексҳои   андоз  ва  гумруки  Ҷумҳурии   Тоҷикистон; 

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 
буҷет” 

• Паём, амрҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

• Қарор ва фармоишҳои  Ҳукумати  Ҷумҳуриии   Тоҷикистон; 

• Барномаҳои рушди миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ; 

• Дурнамои миёнамӯҳлати рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 
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• Таҳлил ва баҳодиҳии буҷет. 

5. Вазорати молия ҳамчун ҳамоҳангсози таҳияи лоиҳаи Самтњои асосии 
сиёсати буҷету андоз барои солњои 2018-2020 амал намуда, то 1 июни соли 2017 
онро барои маъқул донистан ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. 

 Таҳияи  лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз аз ҷониби Вазорати 
молия дар ҳамкорӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллии 
Тоҷикистон ва вазорату идораҳои соҳавӣ, ки барои омода намудани дурнамои 
иҷтимоӣ–иқтисодии рушди кишвар, нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, 
дурнамои қурби асъор ва дурнамои тағйирёбии тарофаҳо барои хизматрасонии 
субъектҳои монополияҳои табиӣ уҳдадор мебошанд, амалӣ карда мешавад. 

6.  Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз бояд маълумотҳои зеринро 
инъикос намоянд: 

- Дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои давраи 
миёнамӯҳлат; 

- параметрҳои асосии буҷет: 

- дурнамои даромадҳои Буҷети давлатӣ барои давраи миёнамӯҳлат аз рӯи   
манбаъҳои  воридот; 

- дурнамои хароҷоти буҷет барои давраи миёнамӯҳлат дар асоси дурнамои 
даромадҳои буҷет  ва  вазифаҳои  сиёсати  молиявӣ, инчунин  ҳаҷми умумии  
хароҷот барои  амалӣ  намудани  самтҳои  нави  сиёсати молиявӣ; 

- касри Буҷети давлатӣ ва манбаъҳои пӯшонидани он; 

- лоиҳаи тақсимоти байнисоҳавии хароҷот аз рӯи нишондиҳандаҳои ҳисобии 
буҷети заминавӣ; 

- пешниҳодҳо оиди самтҳои афзалиятноки хароҷот барои амалӣ намудани 
самтҳои нави сиёсати молиявӣ, ки дар мувофиқа бо пешниҳодҳои 
Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ) таҳия шудаанд; 

- лоиҳаи ҳадди ниҳоии хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рӯи соҳаҳо ва 
барномаҳои буҷетии соҳавӣ тибқи моддаҳои ҷамъбастии гурӯҳбандии 
вазифавӣ ва иқтисодии буҷет; 

- нишондиҳандаҳои сармоягузории давлатӣ. 

7.  ТАМБ-ҳои соҳавӣ оиди таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаҳои 
дахлдори буҷетӣ инҳо муайян шудаанд: 

 Ҷадвали №1. Номгӯи ТАМБ - ҳои соҳавӣ 

ТАМБ-ҳои соҳавӣ Соҳа  

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

02. Мудофиа 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 04. Маориф 
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Тоҷикистон 
Вазорати тандурустӣ ва  ҳифзи  иҷтимоии  
аҳолии Ҷумҳурии   Тоҷикистон 

05.Тандурустӣ ва 06. Суғуртаи 
иҷтимоӣ ва  ҳифзи иҷтимоӣ 

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва  ҳифзи 
иҷтимоӣ 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 08. Фарҳанг ва варзиш 
Вазорати энергетика ва захираҳои оби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

09. Комплекси сӯзишворӣ ва 
энергетика 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва 
шикор 

Вазорати саноат ва технологияи нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

11. Саноат ва сохтмон 

Вазорати нақлиёти  Ҷумҳурии   
Тоҷикистон 

12. Нақлиёт  ва  коммуникатсия 

 

8. Мувофиқи муқаррароти қисми 3 моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи молияи давлатии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон” вазоратҳои  дар  боло  
қайдгардида чорабиниҳои  зеринро  таъмин    менамоянд: 

- стратегияи миёнамӯҳлати хароҷоти буҷети соҳаи дахлдорро таҳия ва ба 
Вазорати  молия  пешниҳод менамоянд; 

- дархост дар бораи хароҷоти   буҷетӣ барои амалӣ  намудани   самтҳои нави  
афзалиятноки  сиёсати давлатиро дар соҳаи дахлдор таҳия ва ба Вазорати молия  
пешниҳод   менамоянд; 

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали  мазкур буҷети заминавии 
соҳаҳои дахлдори худ таҳия   менамоянд; 

-  хароҷоти  сармоягузории соҳаро ба нақша мегиранд. 

9. Дар давраи банақшагирии буҷети солҳои 2018–2020 вазоратҳои таҷрибавӣ 
дар ҷараёни амаликунии ислоҳот дар соҳаи банақшагирии буҷет вазоратҳои зерин 
муқаррар шудаанд: 

- Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати танудурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати саноат ва техналогияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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2. НАҚШАИ ТАҚВИМИИ ТАҲИЯИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ БУЉЕТИ 
ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2018-2020. 

Чорабинињо Мўњлати 
нињої 

Маќомоти давлатии 
масъул 

Тасдиқи  Дастурамали  соњавї дар 
мувофиқа бо Вазорати молия  

24 феврали соли 
2017 

ТАМБ соҳавӣ  ва 
Вазорати молия 

Нишондињандањои макроиќтисодї 1 марти соли 2017 Вазорати рушди 
иќтисод ва савдо 

Маълумотҳо оид ба воридотҳои 
андозӣ ва ғайриандозӣ (манбаъҳои 
андозбандӣ ва ғайраҳо) 

Дар мӯҳлатҳои 
муқарраргардидаи 
Фармоиши 
Ҳукумати ҶТ аз 25 
январи соли 2017 
№2-ф 

Вазорат ва идорањои 
дахлдор 

 

Наќшаи сармоягузории 
миёнамўњлат 

1 марти соли 2017 Вазорати рушди 
иќтисод ва савдо 

Муайян намудани њаљми 
даромадњои буљети давлатї барои 
давраи миёнамўњлат 

15 апрели соли 
2017 

Вазорати молия  

Пешниҳоди индекси тағйирёбии 
арзиш аз рӯи моддаҳои хароҷотии 
гурӯҳбандии иқтисодӣ   ба ТАМБ 
соҳавӣ ва  мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
(МИМҲД) 

3 апрели соли 2017  Вазорати молия 

Таҳия намудани буҷети заминави, 
хароҷоти сармоягузорӣ ва 
пешниҳод намудани он ба ТАМБ 
соҳавӣ 

1 апрели соли 2017 Вазорати молия 

Пешниҳоди буљетњои заминавии 
харољоти љорї ба вазорати молия 

14 апрели соли 
2017 

Вазоратњои соњавии 
пешбар 

Пешнињоди дархостњои 
афзалиятҳои нав ба вазорати 
молия 

14 апрели соли 
2017 

Вазоратњои соњавии 
пешбар 

Пешниҳоди лоињаи наќшаи 
стратегии соњаҳо ба вазорати 

28 апрели соли 
2017 

Вазоратњои соњавии 
пешбар 
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молия  

Муайян намудани њадди нињоии 
харољоти пешакӣ аз рўи соњањо  

28 апрели соли 
2017 

Вазорати молия 

Ба вазорати молия пешниҳод 
намудани тафсирҳо оид ба 
мавҷудияти баҳсҳои тавассути 
рӯйхати замимаҳо барои 
ташаббусҳои нав 

5 майи соли 2017 ТАМБ соҳавӣ 

Муњокимаи буљетї оид ба њадди 
нињоии харољот аз рўи соњањо  

8-12 майи соли 
2017 

Вазорати молия ва 
ТАМБ соҳавӣ 

Пешнињод намудани лоињаи 
«Самтњои асосии сиёсати буҷету 
андоз барои солњои 2018-2020» ба 
Комиссияи доимоамалкунандаи 
буљетии назди Ҳукумати ҶТ 

20 майи соли 2017 Вазорати молия 

Тасдиқи лоиҳаи “самтҳои асосии 
сиёсати буҷету андоз” 

20 июни соли 2017 Вазорати молия 

Тасдиќи Дастурамал оид ба тањияи 
марњилаи дуюми љараёни буљет, 
ҷойгир намудани он дар сомонаи 
расмии вазорат ва расонидани он ба 
ТАМБ ва дигар иштирокчиёни 
љараёни буљетї  

26 июни соли 2017 
–1 июли соли 2017 

Вазорати молия 

 

10. Дар ҳолати дар муҳлатҳои муқарагардида пешниҳод нагардидани 
лоиҳаҳо ва дархостҳо аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ Вазорати молия метавонад 
барои соҳаҳое, ки маълумот пешниҳод накардаанд ҳаҷми хароҷоти соҳаро дар 
лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз, дар асоси  рақамҳои соли ҷорӣ ворид 
намояд. 
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3. СОХТОРИ ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БУҶЕТУ АНДОЗ 
БАРОИ СОЛҲОИ  2018-2020” 

 

11. Сохтори лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз : 
Тамоюли рушди макроиқтисодӣ ва доираи (рамка) макрофискалӣ       

(Замимаи 1) 
 Рушди иқтисодиёт, динамикаи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД); 
 Сатҳи таваррум; 
 Дурнамои даромади Буҷети давлатӣ (аз руи сатҳҳои низоми буҷетӣ); 
 Дурнамои хароҷоти Буҷети давлатӣ аз руи барномаҳои 

(зербарномаҳои)  буҷетӣ  дар давраи миёнамуҳлат; 
 Дигар нишондиҳандаҳои  макроиқтисодӣ. 
Сиёсати андозу буҷети (фискалӣ) Ҳукумат 
 Касри буҷет; 
 Тағйиротҳо дар сиёсати андоз; 
 Тақсимбандии даромадҳои андозӣ байни сатҳҳои низоми буҷет;  
 Қарзи давлатӣ ва хароҷот барои хизматрасонӣ ва пардохти қарзи 

давлатӣ барои давраи миёнамуҳлат, аз ҷумла уҳдадориҳо аз руи кафолатҳои 
давлатӣ. 

Афзалиятҳои буҷетии  Ҳукумат  дар   давраи  миёнамӯҳлат 
 Афзалиятҳои   буҷетии  миёнамӯҳлати давлат; 
 Тавсифи ҳолати  ҷорӣ  дар  доираи   соҳаҳои   буҷетӣ; 
 Мақсадҳои  стратегӣ  ва вазифаҳои  ҳукумат; 
 Барномаҳои   буҷетӣ; 
 Ҳадди  ниҳоии  хароҷот  аз  рӯи   соҳаҳо  ва  ТАМБ (дар доираи 

барномаҳои буҷетӣ ва сатҳи низоми буҷетӣ).  
12. Дурнамои даромади Буҷети далатӣ 
Дурнамои даромади буҷет тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Кодексњои андоз ва гумрук, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет” ва дигар 
ҳуҷҷатҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Методикаи 
даромади буҷет, ки аз ҷониби Вазорати молия тасдиқ шудааст, амалӣ мешавад. 
Дурнамои даромади буҷет байни сатҳҳои низоми буҷетӣ тавассути тақсимоти 
воридоти андоз байни сатҳҳои низоми буҷетӣ гузаронида мешавад. 

13. Хароҷоти соҳаҳо (бахшҳо) 
Тақсимоти хароҷоти Буҷети давлатӣ ба соҳаҳо дар доираи 

нишондиҳандаҳои умумии асосии макрофискалӣ ва дурнамои даромади Буҷети 
давлатӣ бо дарназардошти  нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ ва 
барномаҳои татбиқшавандаи ҳар як соҳа амалӣ карда мешаванд. Дар баробари 
ин, мавриди банақшагирии хароҷоти буҷетӣ аз руи соҳаҳо ба инобат гирифта 
мешаванд: 
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• Афзалиятҳои соҳавӣ, ки дар доираи стратегия ва барномаҳои милливу 
соҳавии татбиқшаванда муайян карда  шудаанд;  

• Самтҳои нави сиёсат дар соҳа; 

 

Ҷамъи нишондиҳандаҳои ҳисобии хароҷоти заминавӣ ва ҳаҷми маблағҳои 
муайяншуда барои татбиқи самтҳои нави афзалиятнок ҳадди ниҳоии хароҷот аз 
рӯи соҳаро ташкил медиҳад.  

Ҳаҷми умумии ҳадди ниҳоии хароҷот аз руи соҳа наметавонад аз дурнамои 
даромади буҷети давлатӣ зиёд бошад. 

Маълумотҳо оиди тақсимоти соҳавии хароҷоти буҷет дар Лоиҳаи самтҳои 
асосии сиёсати буҷету андоз бо шарҳӣ сиёсати буҷетӣ аз руи соҳаҳо пурра карда 
мешавад. 

14.   Шакли Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз дар Замимаи №2 
оварда шудааст. 

15. Ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи соҳаҳо, ки аз ҷониби Комиссияи 
доимоамалкунандаи  буҷетии  назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
шудааст, аз рӯи ТАМБ-ҳои соҳавӣ дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи тақвими 
буҷетӣ тақсим карда мешавад. Ҳадди ниҳоии хароҷоти ТАМБ  ин  ҳаҷми 
захираҳои ниҳоӣ  мебошад, ки дар доираи он таҳияи ояндаи дархостҳои буҷетӣ 
амалӣ карда  мешаванд. 

16. Лоиҳаи ҳуҷҷати  самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз аз ҷониби Вазири 
молия  тасдиқ гардида, дар муҳлати муқарраргардида дар сомонаи Вазорати 
молия ҷойгир карда мешавад. 

4. ТАШКИЛИ ҶАРАЁНИ ТАҲИЯИ МАРҲИЛАИ СТРАТЕГИИ  
БАНАҚШАГИРИИ БУҶЕТ АЗ РӮИ СОҲАҲО 

17. ТАМБ-ҳои соҳавӣ бо мақсади амалӣ намудани марҳилаи стратегии 
банақшагирии буҷет Гурӯҳҳои кории байниидоравии соҳавиро таъсис медиҳанд. 

18. Ба ҳайати Гурӯҳҳои корӣ намояндагони  мақомоти давлатӣ, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки барномаҳои буҷетиро дар доираи 
маблағгузории соҳаи дахлдор амалӣ менамоянд, шомил карда  мешаванд. 

19. ТАМБ-ҳои соҳавӣ маводҳои зеринро омода менамоянд: 

• дастурамалҳои  буҷетии   соҳавӣ; 

• ҳисоби  хароҷоти заминавӣ (вазоратҳои таҷрибавӣ аз рӯи барномаҳо ва 
зербарномаҳо); 

• дархостҳо барои ташаббуси нави  буҷетӣ;  

• нақшаи стартегии  буҷетии  соҳа. 
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20. Дастурамалҳои буҷетии соҳавӣ аз ҷониби Вазоратҳои дахлдор дар 
мувофиқа бо Вазорати молия дар муҳлатҳои муқараргардида тасдиқ  мегарданд. 

21. Дастурамалҳои соҳавии тасдиқгардида дар сомонаҳои расмии 
вазоратҳои дахлдор ҷойгир карда мешаванд. 

22. Иҷрои талаботҳои дастурамалҳои соҳавӣ барои ҳамаи  мақомоти давлатӣ 
ва муассисаю ташкилотҳои буҷетии  соҳаҳо ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар 
сатҳи маҳаллӣ  ҳатмӣ   мебошад. 

23. Дастурамалҳои соҳавӣ ҷараёни иҷроиши вазифаҳоро дар рафти 
марҳилаи якуми ҷараёни буҷетӣ аз рӯи соҳаи дахлдор, аз ҷумла чорабиниҳои 
мушаххас, иҷрокунандаҳои мутассадӣ ва  мӯҳлати  иҷроиши онҳоро муайян   
менамояд. 

5. ҲИСОБИ  БУҶЕТИ  ЗАМИНАВӢ АЗ РӮИ  СОҲАҲО 

24. Буҷети заминавӣ танҳо харољотеро дар бар мегирад, ки барои амалї 
намудани сиёсати давлатӣ дар доираи қонунгузории амалкунанда ва бо риояи 
талаботҳое, ки барои фаъолияти муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ дар айни замон 
муайян гардидаанд. 

 

25. Буҷети заминавӣ аз хароҷоти буҷетие, ки сиёсати  ҷориро  инъикос 
менамоянд ва пардохтҳои  ҳатмие, ки аз солҳои гузашта  бармеоянд иборат 
мебошад. Ӯҳдадориҳо метавонанд ду намуд шаванд: (1) уҳдадориҳои қонунӣ – дар 
қонунгузорӣ пешбинишуда ва (2) уҳдадориҳое, ки дар ҳолати ба имзо расонидани 
шартномаҳои зиёда аз як соли молиявиро фарогиранда, ба вуҷуд омадаанд.  

26. Буҷети заминавӣ аз ҷониби Вазорати молия таҳия гардида, хароҷоти 
заминавии ҷорӣ ва  асосиро  аз рӯи  соҳаҳо дар бар мегирад. 

27. Вазоратҳои соҳавӣ баҳодиҳии хароҷоти ҷории заминавии соҳаи дахлдор, 
аз ҷумла хароҷоти ҷамбастии буҷети маҳаллиро амалӣ намуда, дар муҳлатҳои 
муқарраргардида ба Вазорати молия пешниҳод менамоянд. 

28. Ҷараёни таҳияи буҷети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо чорабиниҳои зеринро 
дарбар мегирад: 

• таҳлили сиёсати соҳавӣ; 

• маълумот оид ба ҳама намуди фаъолияти соҳа аз рӯи тақсимот ба 
барномаҳо ва зербарномаҳо; 

• маълумот оид ба нишондиҳандаҳо ва индикаторҳои иҷрои баномаҳо 
барои ҳар як самти фаолият; 

• баҳодиҳии сатҳи заминавии хароҷот аз рӯи барномаҳо ва 
зербарномаҳо. 
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29. Вазорати молия дар якҷоягӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдо 
баҳодиҳии хароҷоти заминавии сармоягузориро амалӣ менамояд. Дар ҳисобҳои 
буҷети  заминавӣ  лоиҳаҳои амалкунандаи сармоягузорӣ ва иншоотҳои 
сармоягузории давлатӣ, ки нисбати онҳо ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ  вуҷуд доранд 
(шартнома), дохил карда мешаванд. 

30. Вазорати молия  дар муҳлати муқарраргардида хароҷоти заминавии 
сармоягузориро аз рӯи ҳар як соҳа ба вазоратҳои соҳавӣ пешниҳод менамояд. 

31. Вазоратҳои соҳавӣ дар асоси маълумотҳои пешниҳодгардида, хароҷоти 
ҷории дарпешистодаро барои иншоотҳо, ки ба истифода додани онҳо дар давраи 
миёнамӯҳлат ба нақша гирифта шудааст, баҳогузорӣ менамоянд 

32. Ҳисоби хароҷоти заминавии буҷети маҳаллӣ аз рӯи соҳаҳо дар якҷоягӣ бо 
вазоратҳои соҳавӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мутобиқи 
талаботҳои дастурамалҳои соҳавӣ ба роҳ монда мешавад. 

33.Тартиби ҳисоб, шаклҳо ва талаботҳои асосӣ барои ҳисоби хароҷоти 
заминавӣ дар Замимаи №3  оварда   шудааст. 

34. Принсипҳои умумии  муайянкунии хароҷоти заминавӣ: 

а) муайяннамоии сатҳи зербарномаҳо  ва /ё  зерсоҳаҳо; 

б) таҳияи ҳисобҳо дар асоси соли ҷорӣ, ки ҳамчун “соли заминавӣ”, бо 
дарназардошти тағйиротҳои дар ҳолатҳои зарурӣ воридгардида гирифта мешавад, 
ё “замина”-и ҳисобҳо дурнамои охирини  нишондиҳандаҳои буҷетӣ (барои соли 
оянда) ба инобат гирифта мешавад;  

с) бо дарназардошти ҳамаи лоиҳаҳои сармоягузории амалкунанда, ки дорои   
ӯҳдадориҳои ҳуқуқӣ мебошанд; 

д) муайян намудани алоқамандии хароҷоти асосӣ (сармоягузорӣ) бо 
хароҷоти  ҷорӣ. 

6. ДАРХОСТҲО БАРОИ  МАБЛАҒГУЗОРИИ   

ТАШАББУСҲОИ  НАВ. 
35. Дархостҳо барои маблағгузории ташаббусҳои нав дар ҳолати мавҷуд 

будани ҳаҷми маблағҳои кофие, ки мумкин аст, барои маблағгузории 
чорабиниҳои нав ва татбиқшавандаи сиёсати давлатӣ равона гарданд, таҳия 
мегарданд. 

36. Дархостҳо барои маблағгузории ташаббусҳои нав пешниҳоди маълумоти 
пурраю  мушаххасро оид ба чорабиниҳои банақшагирифташудаи соҳа дар давраи 
миёнамӯҳлат, ки дар давраи ҳозира маблағгузорӣ карда намешаванд ё қисман 
маблағгузорӣ  мегарданд, пешбинӣ  менамоянд. 

37. Дархост метавонад чорабиниҳои нав ё ин ки васеъ намудани доираи 
фаъолияти амалишавандаро дар бар гирад. 

11 

 



38. ТАМБ  соҳавӣ на зиёда аз 3 дархости калидии самтҳои буҷетро барои 
давраи миёнамӯҳлат (2018-2020) ба Вазорати  молия дар муҳлати муқарраргардида 
пешниҳод  менамоянд; 

39. Руйхати самтҳои нави пешниҳодгардида аз рӯи сатҳи афзалиятнокиашон   
тартиб дода мешавад. 

40. Талаботҳои  асосӣ  барои  пешниҳоди  дархостҳо: 

• мувофиқат бо афзалиятҳои калидии миллӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии 
аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида муайян шудаанд 
(Паёми солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, стратегия/барномањои миллӣ ва соҳавии қабулшуда); 

• мавҷуд набудани маблағгузорӣ ва ё маблағгузории нопурра (қисман); 
• ҳаҷми ҳар як дархости самти нави маблағгузорӣ дар ҳаҷми на зиёда аз 

5% ҳаҷми хароҷоти соҳа барои соли  ҷорӣ  маҳдуд карда мешавад; 
• ҳаҷми умумии ҳамаи дархостҳои самтҳои нав дар соли молиявии 

дахлдори давраи миёнамӯҳлат на бояд аз 15% ҳаҷми буҷети соҳа барои соли  ҷорӣ  
зиёд  бошад; 

41. Ҳангоми баррасии дархост Комиссияи байниидоравии буҷетии назди 
Вазорати молия дар доираи имкониятҳои молиявии буҷетӣ, ҷиҳати маблағгузории 
самтҳои нав ба инобат мегирад. 

42. Вазорати молия дархостҳои интихобгардидаро ба ТАМБ - ҳои  соҳавӣ  
дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод менамояд. 

43. ТАМБ - ҳои соҳавӣ оиди мавҷуд будани масъалаҳои ҳалталаб аз рӯи 
дархостҳои пешниҳодгардида, дар муҳлати муқарраргардида ба Вазорати молия 
хулоса ирсол менамоянд, ки онҳо дар муҳокимаи буҷетӣ баррасӣ мегарданд. 

44. Комиссияи байниидоравии буҷетии назди Вазорати молия оид ба 
пешниҳоди минбаъдаи номгӯи дархостҳои маъқулдонисташуда ба баррасии 
Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарори дахдор қабул менамояд.  

45. Масъалаҳое, ки ҳалли худро дар  сатҳи Комиссияи байниидоравии 
буҷетии назди Вазорати молия наёфтанд ба рӯзномаи ҷаласаи Комиссияи 
доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои 
баррасии минбаъда ва қабули қарор ворид карда мешаванд. 

46. Номгӯи ниҳоии дархостҳо бо қарори Комиссияи доимоамалкунандаи 
буҷетии назди Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  тасдиқ  карда  мешавад. 

47. Тартиби ҳисоб, шакл ва талаботҳои асосӣ оиди таҳияи дархостҳо барои 
самтҳои нав  дар   Замимаи  №5   оварда    шудааст.  

 
7. ҲИСОБҲО ВА  ТАҚСИМОТИ   ҲАДДИ  НИҲОИИ   ХАРОҶОТ АЗ   

РӮИ СОҲАҲО 
48. Тақсимоти  хароҷоти  буҷетӣ  ба соҳаҳо ва муайянкунии ҳадди ниҳоии 

хароҷот алоқаи байни марҳилаи якуми таҳияи буҷет ва марҳилаи дуюм, яъне 
таҳияи лоиҳаҳи буҷети солонаро  муайян менамояд. 
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49. Дар Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз хароҷот ба таври зайл 
нишон дода мешавад: 

• Нақшаҳои хароҷоти  соҳавӣ (ҳадди ниҳоии  хароҷоти соҳа) аз рӯи 
барномаҳо/зерсоҳаҳо; 

• тақсимоти маҷмӯи хароҷот  аз рӯи категорияҳои  асосии  иқтисодӣ; 
• тақсимоти Буҷети давлатӣ аз рӯи буҷети  ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки бо 

хароҷоти соҳа инъикос меёбад; 
50. Ҳадди ниҳоии хароҷоти буҷет дар асоси дурнамои макрофискалӣ ва 

дурнамои даромадҳои давлатӣ дурнамои лоищащои имконпазири 
банацшагирифташуда, инчунин  нишондиҳандаҳои буҷети заминавӣ  таҳия  карда   
мешавад. 

51. Ҳадди ниҳоии хароҷоти аз  ҷониби  Комиссияи доимоамалкунандаи 
буҷетии  назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқшуда, бояд ниҳоӣ дониста 
шуда,  ҳаҷми умумии  захираҳои  равонгардида барои ҳар як соҳаро муқаррар 
менамояд. 

 
8. МУҲОКИМАИ БУҶЕТӢ 

52. Дар ҷараёни марҳилаи якум таҳияи Лоиҳаи буҷет дар муҳлатҳои 
муқарраргардида Вазорати молия муҳокимаи буҷетиро оиди  масъалаҳои зерин  
ташкил   менамояд: 

• Хароҷоти  заминавӣ аз рӯи соҳаҳо; 
• Пешниҳодҳо оиди ташаббусҳои нав (бо дарназардошти лоиҳаҳои нави 

сармоягузорӣ); 
• Лоиҳаи ҳадди ниҳоии хароҷоти  соҳаҳо ва ТАМБ. 
53. Ҳадди ниҳоии хароҷоти пешакӣ, аз ҷумла номгӯи дархостҳои 

интихобшудаи самтҳои нав  ба ТАМБ дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод   
карда мешаванд. 

54. Дар муҳлати муқарраргардида ТАМБ  соҳавӣ  номгӯи масъалаҳои 
ҳалталабро ба Вазорати молия барои баррасии минбаъда дар муҳокимаи буҷетӣ 
пешниҳод менамоянд. 

55.  Муҳокимаи буҷетӣ аз ҷониби  Комиссияи буҷетии назди Вазорати молия 
бо иштироки намояндагони ТАМБ-ҳои соҳави гузаронида мешавад. 

56. ТАМБ соҳавиро дар муҳокимаи буҷети Муовинони вазир ё сардори 
сохтори дахлдор муарифӣ менамоянд. 
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 Замимаи №1 
Тамоюли  рушди макроиқтисодӣ ва доираи (рамка) макрофискалӣ 
 
Фасли мазкур аз ҷониби Вазорати молия якҷоя бо Вазорати рушди иқтисод 

ва  савдо, Бонки миллии Тоҷикистон, Кумитаи андоз ва Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то муҳлати муқарраргардида (Ҷадвали№1) таҳия мегардад. Оғози 
ҷараёни таҳияи Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз баҳодиҳии рушди 
макроиқтисодӣ  ва параметрҳои  асосии  буҷет  барои давраи миёнамӯҳлат ташкил 
медиҳанд, ки асосҳои сиёсати макрофискалиро дар давраи банақшагирӣ  муайян 
менамоянд. 

Дар ин фасл таҳлили рушди иқтисодии 1-2 соли охир, баҳодиҳии иҷрои 
нишондиҳандаҳои банақшагирифташуда аз рӯи параметрҳои асосии рушди 
макроиқтисодӣ  дар  як соли пеш аз соли банақшагирӣ  гузаронида    мешавад. 
(Ҷадвали 1.1 ва 1.2).   

Дар асоси баҳодиҳии дурнамои нишондиҳандаҳои асосӣ  ҳисоби тағйирёбии 
нарх ва тарофаҳо амалӣ карда мешавад (Ҷадвали 1.3). Индекси тағйирёбии 
параметрҳои арзишӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ  (хариди молҳо ва 
хизматрасониҳо, тарофаҳои электроэнергия, таъминоти гармӣ, хароҷоти 
коммуналӣ ва  ғайраҳо) то 1 апрели соли 2017 пешниҳод мегардад. 

Сиёсати хароҷоти буҷетӣ. Таҳлили хароҷоти буҷет ва масъалаҳои идоракунӣ  
барои давраи миёнамӯҳлат. Масъалаҳои асосӣ: 

 Баҳодиҳии хароҷоти  буҷетии   давраи  гузашта; 

 Ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет бо дарназардошти касри буҷет ва 
манбаъҳои   пӯшонидани   он; 

 Ҳаҷми  хароҷоти  буҷети заминавӣ аз рӯи соҳаҳо; 

 Лоиҳаи тақсимоти хароҷот аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ, яъне  
хароҷоти ҷорӣ, сармоягузории муттамарказ ва сармоягузориҳои  беруна (грантҳо 
ва қарзҳо). 

 Шарҳи мухтасари сиёсати буҷетӣ, мақсадҳои хароҷот аз рӯи соҳаҳо. 
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Шакли 1. Нишондиҳандаҳои дурнамои рушди  иҷтимоӣ -иқтисодӣ 

Ҷадвали 1.1. Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ 

 Нишондиҳандаҳо 
 

 Воҳиди 
ченак 

 

Иҷроиш 
(тасдиқ
шуда) 

Дурнамо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Маљмўи мањсулоти 
дохилї (ММД) млн.сомонї     

  
    

cуръати афзоиши ММД %           
                 индекс-
дефлятори ММД %     

  
    

Маљмӯи мањсулоти 
дохилї (ММД) ба ҳар 
сари аҳолӣ сомонӣ     

  

    
              
Њаҷми умумии мањсулоти 
саноатї 

 
млн.сомонї     

  
    

cуръати афзоиш %           
Њаҷми умумии мањсулоти 
кишоварзї 

 
млн.сомонї     

  
    

cуръати афзоиш %     
  

    
Њаљми умумии 
сармоягузорї 

 
млн.сомонї     

  
    

cуръати афзоиш %           

Самоягузорињои давлатї  млн.сомонї           
Сармоягузории 
ѓайридавлатї (хусусӣ)  

 
млн.сомонї     

  
    

Самоягузорињои хориҷї 

млн. 
доллари 

ИМА     

  

    

Гардиши савдои хориљї 

млн. 
доллари 

ИМА     

  

    
cуръати афзоиш %           

Содирот 

млн. 
доллари 

ИМА     

  

    
cуръати афзоиш %           

Воридот 

млн. 
доллари 

ИМА     

  

    
cуръати афзоиш %           
              
Боркашонї млн.сомонї           
cуръати афзоиш %           
Гардиши савдои чакана млн.сомонї           
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cуръати афзоиш %           
Хизматрасони пулакӣ ба 
ањолї 

 
млн.сомонї     

  
    

cуръати афзоиш %           
              
Њаљми умумии фонди 
манзил 

 
млн. кв.м     

  
    

шаҳрӣ млн кв.м           
деҳот млн кв.м           
Ќурби асъори миллї ( 
нисбат ба 1 доллари 
ИМА) 

 
 
сомонї     

  

    
Њаљми умумии индекси 
нархњои истеъмолї  
(сатхи таваррум) %     

  

    
Индекси нархњо дар 
қувваи барќ 

 
%     

  
    

Индекси нархњо дар 
хизматрасонињои 
коммуналї 

 
 
%     

  

    
Индекси нарх дар 
хизматрасонињои алоќа  

 
%     

  
    

Дар ҳолати зарурӣ сатр 
илова карда шавад 

 
  

  
  

Ҷадвали 1.2 Аҳолӣ ва бозори меҳнат 

Нишондиҳандаҳо 
 
 

 

Воҳиди 
ченак 

иҷроиш 
 

(тасдиқ
шуда) 

Дурнамо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи аҳолии доимӣ, 
аз ҷумла  

ҳазор 
нафар   

  
  

шаҳрӣ 
ҳазор 
нафар   

  
  

деҳот 
ҳазор 
нафар   

  
  

Бо кор машѓул будани 
ањолї 

ҳазор 
нафар     

  
    

Шумораи кормандон аз 
њисоби шањрвандони 
хориљї 

ҳазор 
нафар 

  

  

  

Шумораи нафақахӯрон 
ҳазор 
нафар   

  
  

Музди миёнаи меҳнат сомонӣ       
Шумораи ҷойҳои кории 
ташкилшаванда 

ҳазор 
нафар     

  
    

Дар ҳолати зарурӣ сатр 
илова карда шавад. 
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Ҷадвали 1.3.  Индексҳои умумии тағйирёбии нарх* 

 Дурнамо 

с. 2018 с. 2019 с. 2020 
Музди мењнат ва маблаѓљудокунии корфармоњо  (21) x% x% x% 
Харидории таљњизот ва хизматрасонињо (21), ба 
истиснои пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ 

x% x% x% 

Пардохт барои хизматрасонињои коммуналї (2217) x% x% x% 
Амалиётҳо бо активҳои ғайримолиявӣ (281) x% x% x% 

Ҷадвал аз ҷониби Вазорати молия пур карда шуда ба ТАМБ-ҳои соҳавӣ пешниҳод карда мешавад. 

 

Тартиби таҳияи дурнамои даромади Буҷети давлатӣ. 

Дурнамои даромади буҷети давлатӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  Кодексҳои андоз ва 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешавад. 

Ҳангоми ҳисоби нишондиҳандаҳои молиявӣ аз рӯи соҳаҳо ва корхонаҳо 
бояд вобастагии онҳо бо ҳаҷми умумии истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ, ки дар  
баҳодиҳии дурнамоии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2018-2020 оварда шудаанд, ба инобат гирифта шаванд. Инчунин ҳангоми 
таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маблағҳои пешниҳоднамудаи имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ, ки аз тарафи 
Хадамоти гумрук ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ҳаҷми маблағи бақияпулиҳои андоз бо номгӯи андозҳо дар соли ҷорӣ ба инобат 
гирифта мешавад. 

Ҳангоми таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои  Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бояд афзоиши нишондиҳандаҳои асосии макроиқисодӣ, ҷамъоварии 
даромадҳои Буҷети давлатӣ дар соли ҷорӣ ва  қисми бақияпулиҳои ба буҷет 
воридшаванда ба инобат гирифта шаванд. 

Андозсупорандагон ва агентҳои андоз (ба истиснои андозсупорандагоне, ки 
тибқи патент фаъолият мекунанд), инчунин вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо, 
ассотсиатсияҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми 
таҳияи лоиҳаҳои буҷети дахлдор барои солҳои 2018-2020 бояд аз рӯи талаботҳои  
қонунгузории андозу буҷети соли ҷорӣ ва  дастури методӣ оид ба «Пешгӯии 
воридоти даромадҳои давлатӣ»  амал намоянд. 
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Дурнамои даромадҳои буҷетӣ тибқи гурӯҳбандии даромадҳои буҷет аз рӯи 
манбаъҳои  воридот то 15 апрели  соли 2017 омода карда  мешавад. (Ҷадвали 1.4) 

 Ҷадвали 1.4. Дурнамои даромадҳо 
Дурнамои воридотҳои андозӣ ва ғайриандозӣ 

Номгӯи мақомот  
Рақами мақомот  
Рақам Номгӯи 

даромад 
Иҷроиши 

2016 
Нақша 

2017 
Баҳодиҳӣ 

2017 
 

Лоиҳа 
2018 

 
 

Дурнамо 

 2019 2020 
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 Замимаи №2. 
Шакли ҳуҷҷати  “ЛОИҲАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БУҶЕТУ 

АНДОЗ” 
  Ҷадвали 2.1 

Шарҳи мухтасари ҳуҷҷат 
    Шарҳи мухтасари Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету андоз 
Мундариҷаи қисмҳо 
I. Шарҳи сиёсати макрофискалӣ ва сиёсати буҷетии миёнамӯҳлат: 
 Сиёсати макроиқтисодӣ ва дурнамои миёнамуҳлат; 
 Сиёсати даромадҳои буҷетӣ ва дурнамои миёнамӯҳлат; 
 Сиёсати хароҷоти Буҷети давлатӣ ва дурнамои миёнамӯҳлат, инчунин 

касри буҷет: 
1. Таҳлили хароҷоти давлатӣ; 
2. Тақсимоти байнисоҳавии хароҷот; 
3. Буҷети рушд (лоиҳаи сармоягузориҳои муттамарказ аз рӯи соҳаҳо ва 

БСД) 
     Сиёсат оид ба муносибатҳои байнибуҷавӣ 
 Стратегияи идоракунии қарзи давлатӣ, инчунин бо кафолати давлатӣ 

ҷалбгардида 
 Манбаъҳои пӯшонидани касри буҷет 

II. Замимаҳо 
Ҷадвали 1. Асосҳои макрофискалии Лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати буҷету 

андоз 
Ҷадвали 2. Ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи соҳаҳо  
Ҷадвали 3. Хароҷоти  давлатӣ аз рӯи соҳаҳо 
 Буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ 
 Хароҷоти ҷорӣ ва асосӣ 
 Фонди суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 
 Барномаҳои давлатӣ 

Ҷадвали 4. Хароҷоти буҷетӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ 
Ҷадвали 5. Тақсимоти даромади андози байни низоми буҷетӣ 
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Замимаи № 3. 
Ҳисоби хароҷоти заминавӣ аз рӯи соҳаҳо 
Шаклҳои 3-3.3 аз ҷониби вазоратҳои соҳавӣ таҳия мегарданд. 

Шаклҳои 3.4 -3.5 аз ҷониби Вазорати молия ва ВРИС 

Шакли 3 Пешниҳоди буҷети заминавӣ 

ТАМБ 

Соҳа 

Санаи тасдиқ ва имзо 

1. Стратегияи соҳа ва самтҳои асосӣ 

Шарҳи стратегияе, ки дар соҳа татбиқ мегардад ( нақшаи стратегӣ, алоқамандӣ бо 
барномаҳои миллӣ) ва шарҳи самтҳои асосӣ 

   2.Заминаи ҳуқуқӣ ва шартҳои идоракунии сиёсати давлатӣ дар соҳа 

  3. Ҷамъбаст ва натиҷаи дарназардошташуда 

Муайян намудани нишондиҳандаҳои муҳимтарини шуморавӣ ва сифатии натиҷаҳо дар 
давраи миёнамӯҳлат 

4. Фарзияҳо ва асосноккунӣ 

Шарҳи фарзияҳои интихобшуда барои баҳодиҳии хароҷоти заминавӣ 

• Шарҳи сиёсати давлатии дар соҳа амалишаванда ва кадом тағйиротҳо дар оянда дар назар дошта шудаанд. 
• Ҳолати воқеӣ, баҳодиҳии сатҳи рушди соҳа дар доираи барномаҳои миллӣ шарҳ дода шавад. 
• Вазифаҳои дарпешистодаи соҳа дар асоси ҳуҷҷатҳои стратегии Ҳукумат нишон дода шавад. 
• Пешниҳоди барномаҳои дар соҳа амалишаванда. 
• Самтҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳа нишон диҳанд 
•  Мақсад ва натиҷаи татбиқи барномаҳо кадомҳоянд? 
• Алоқамандӣ бо барномаҳои миллӣ нишон дода шавад. 
• Кадом нишондиҳандаҳои захираҳо ва натиҷаҳои бевосита сиёсати амалишавадаро дар соҳа инъикос 

менамоянд? 
• Дар 1 сол кадом тағйиротҳо ба вуҷуд омаданд? (ҷадвалҳо ва графикҳо, ки тамоюлро нишон медиҳанд) 
• Кадом меъёрҳо (истифодабарии захираҳо ё ноилшавӣ ба натиҷаҳо) нисбати  зербарнома вуҷуд доранд? 

Кадом асосҳои ҳуқуқии батанзимдарории зербарнома вуҷуд доранд? Дар як сол чӣ тағйир ёфт? 
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 Шакли 3.1. Шакли муайян намудани  хароҷоти заминавӣ аз рӯи зербарнома/ вазифа  

1. Шарҳи муфассали  барнома/зербарнома 

Соҳа  

Барнома/зерсоҳа  

Мақсади барнома  

Натиҷаи ниҳоӣ  

Зербарнома/вазифа  

Шарҳ  

ТАМБ (Вилоят/ноҳия)  

Номгӯи Гирандагони 
маблағҳои буҷетӣ (ГИБ) 

 

Заминаи ҳуқуқии стратегӣ ва 
меъёрӣ 

 

Асоснокии дурнамо ва дигар 
пешниҳодот 

 

2. Омилҳои  хароҷот, меъёрҳои шуморавӣ, нишондиҳандаҳои  захираҳо ва натиҷаҳои 
бевосита 

Номгуй Нишондиҳандаҳо 

20
16

 

и
ҷр

ои
ш

 

20
17

(т
ас

ди
қш

уд
а)

 

дурнамо 

 

20
18

 

20
19

  

20
20

 
1 2 3 4 5 6 

Индикаторҳои натиҷаҳои бевосита, индикаторҳои захираҳо, омилҳои хароҷот ва 
меъёрҳо 

Индикатори 1      

Индикатори 2      

Индикатори 3      

Дар ҳолати зарурӣ сатр 
илова намоед 
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3. Тағйирёбии нарх ва ҳаҷми хароҷот ( аз рӯи тағйирёбии истифодабарии захираҳо ё хизматрасониҳои 
давлатӣ) 

Номгуй 2016 

(иҷроиш) 

2017               

(тасдиқшуда) Дурнамо 

с. 2018 с. 2019 с. 2020 

Таѓйирёбии арзиш (маълумо тҳои 
Вазорати молия) 

 21 Музди мењнат ва маблаѓљудокунии 
корфармоњо   

  x% x% x% 

22 Харидории таљњизот ва хизматрасонињо    x% x% x% 
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо      

27 Дигар хароҷот      

 28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадориҳо   x% x% x% 

Дар ҳолати зарури сатро илова намоед      

      
 

Таѓйирёбии њаљм 
 21 Музди мењнат ва маблаѓљудокунии 
корфармоњо   

     

22 Харидории таљњизот ва хизматрасонињо    x% x% x% 
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо   x% x% x% 

27 Дигар хароҷот   x% x% x% 

 28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадориҳо      

Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед   x% x% x% 

4.  Ҳисоби хароҷоти заминавӣ 

Ҳамагӣ      

 Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои ГИБ      

21 Музди мењнат ва маблаѓљудокунии 
корфармоњо   

     

22 Харидории таљњизот ва хизматрасонињо    x% x% x% 
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо   x% x% x% 

27 Дигар хароҷот   x% x% x% 

 28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадориҳо      

Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед   x% x% x% 

5. Хароҷоти заминавӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ 
Ҳамагӣ      

 Аз ҷумла аз рӯи гурӯҳҳои ГИБ      

21 Музди мењнат ва маблаѓљудокунии 
корфармоњо   

     

22 Харидории таљњизот ва хизматрасонињо    x% x% x% 
24 Хароҷот барои пардохти субсидияҳо   x% x% x% 

27 Дигар хароҷот   x% x% x% 

 28 Амалиётҳо бо активҳо ва уҳдадориҳо      

Дар ҳолати зарури сатрро илова намоед   x% x% x% 
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Шакли3.2. Шакли ҷамъбастии буҷети заминавӣ 
 Буљети с. 2016 

(иҷроиш) 
Буљети с. 2017 

(нақша) 
Харољоти заминавӣ 

с.2018. с.2019. с.2020. 
МАБЛАЃИ УМУМЇ      
Њамагї бо барномањо ….      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
Лозим бошад сатри дигар илова 
намоед 

     

Њамагї бо барномањо ….      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
Лозим бошад сатри дигар илова 
намоед 

     

Њамагї бо барномањо ….      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
зербарнома …..      
Лозим бошад сатри дигар илова 
намоед 
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Шакли 3.3. Хароҷоти заминавии миёнамуҳлат барои лоиҳаҳои Барномаи сармоягузориҳои 
давлатӣ  ва муттамаркази амалкунанда   

Соҳа  

ТАМБ  

Соҳа / Номи 
лоиҳа 

Рақами 
лоиҳа 

Санаи оғоз 
ва анҷом 

Ҳамагӣ 
хароҷотоидис
армоягузориҳ
оиасосиилоиҳ

а 

Буҷетитасдиқгарди
даисоли 2017 

 

Ҳамагӣ 
хароҷот оиди 

сармоягузориҳ
ои 

асосиилоиҳа 
(аз рӯи ҳамаи 

манбаъҳо) 

 

 

  1 2 3 4 5 

Лоиҳаҳои сармоягузори 

  

Ҳамагӣ аз рӯи 
соҳа 

         

Лоиҳаи 1          

Лоиҳаи 2          

Лоиҳаи 3          

....          

Нишондиҳандаҳои сармоягузории давлатӣ 

Ҳамагӣ аз рӯи 
соҳа 

         

Лоиҳаи 1          

Лоиҳаи 2          

Лоиҳаи 3          

…..      
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Шакли 3.4.Хароҷоти заминавии миёнамуҳлат барои лоиҳаҳои сармоягузориҳои 
 амалкунанда   

  
Қисми 1. Маълумоти асосӣ 

  
Соҳа / 

Номи лоиҳа 
Рақ
ами
лои
ҳа 

Сана
и 

оғоз 
ва 

анҷо
м 

Ҳамагӣ 
хароҷот 

оиди 
сармоягуз

ориҳои 
асосии  
лоиҳа 

Арзи
ши 

умум
ии 

лоиҳа
* 

% 
азхуд
куни

** 

% 
иҷрои

ш 

Буҷет
и 

тасдик
гарди
даи 

соли 
2017  

Буҷети 
тасдиқгар

дидаи 
соли 2017 

Ҳамагӣ хароҷот оиди 
сармоягузориҳои асосии  лоиҳа 

(аз рӯи ҳамаи манбаъҳо) 

Харочоти 
 ҷории заруриии оянда аз 

Буҷети давлатӣ 
                2018 2019 2020 2018 2019 2020 
                (9+12+5+

18) 
(10+13+
16+19) 

(11+14+7+
20)       

Соҳаи 1 , 
ҳамагӣ                           
лоиҳаи 1                           
лоиҳаи 2                           
лоиҳаи 3                           
Соҳаи 2 , 
ҳамагӣ                           
лоиҳаи 1                           
лоиҳаи 2                           
лоиҳаи 3                           

 
Қисми2 Тақсимоти хароҷот аз рӯи манбаҳои маблағгузорӣ 

   
Соҳа / 
Номи 
лоиҳа 

Буҷети давлатӣ сармоягузориҳои хориҷӣ 

Маблағҳои ғайрибуҷетӣ 
        Грант  Карз       

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Соҳаи 1 , 
ҳамаги                         
лоиҳаи 1                         
лоиҳаи 2                         
лоиҳаи 3                         
Соҳаи 2 , 
ҳамаги                         
лоиҳаи 1                         
лоиҳаи 2                         
лоиҳаи 3                         



 
Иҷроиши воқеии молиявии лоиҳа ба ҳолати 31/12/2016 ( нисбат ба ҳаҷми умумии буҷети лоиҳа) 
***  Ҳамаи хароҷотҳоро ба истиснои  сармоягузории давлати, ки аз буҷет барои ба кор андохтан ва нигоҳдории захираҳоро талаб мекунад.Ин  хароҷоти ҷори бояд  дар  дархостҳои вазоратҳои соҳави, ки ба Вазорати 

молия пешниҳод  мегарданд инъикос гарданд. 
Шаклҳои 3.5  ва 3.6 маълумотҳои ҷамбастиро  оиди хароҷоти заминавии лоиҳаҳои сармоягузориҳои асоси ва иншоотҳои сармоягузории давлати дар  бар мегиранд.  
(3.5 барои БСД ва 3.6  БСАД) 
Шакли 3.3 Дар асоси шаклҳои дар  боло зикр  гардида таҳия гардида ба Вазорати молия аз  ҷониби  ТАМБ –ҳои соҳавӣ барои ҳисоби минбаъдаи хароҷоти ҷории зарурӣ барои ба истифода додани иншоотҳо пешниҳод  мегардад. 

Форма 3.5. Хароҷоти заминавии миёнамӯҳлат барои иншоотҳои сармоягузориҳои амалкунанда   

Соҳа/  

Номи иншоот 

Рақа
ми 

лоиҳ
а 

Сана
и 

оғоз 
ва 

анҷо
м 

Ҳамагӣ 
хароҷотои
дисармояг
узориҳоиа
сосиилоиҳ

а* 
 

% 
иҷроиш*

* 

Буҷети 
тасдиқгард
и даи соли 

2017 
 

Ҳамагӣ хароҷоти 
сармоягузории асосӣ 
(ҳамаи манбаъҳо)* 

Буҷети давлатӣ* Маблағҳои 
ғайрибуҷетӣ* 

Хароҷоти зарурии ҷорӣ аз Буҷети 
давлатӣ *** 

Ҳолати 
лоиҳа 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

  1 2 3 4 5 6 
(9+12) 

7 
(10+13) 

8 
(11+
14) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Соҳа 1     

Ҳамагӣ аз рӯисоҳа                                     

Лоиҳаи 1                                     

Лоиҳаи 2                                     

Лоиҳаи 3                                     

Соҳаи2     

Ҳамагӣ аз рӯисоҳа                                     

Лоиҳаи 1                                     

Лоиҳаи 2                                     

Лоиҳаи 3                                     
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 Замимаи 4 
Дархостҳо барои  маблағгузории самтҳои нав 

 

Шакли 4. Ҷамъбасти самтҳои нави буҷетӣ 

ТАМБ соҳавӣ   

Соҳа  

ТАМБ  

 
 

Шакли 4.1. Дархост барои маблағгузории самти нав 

 Соҳа  

Вазорати соҳавии пешбар  

Дархост барои самтҳои нави сиёсат  

Номи афзалият  

Маќсади иќдомоти афзалиятноки нав 
 

 

 
Нишондињандаи маќсадноки (шуморавӣ) 
натиљањои нињої  

 

Шарњи муфассали  иќдомоти афзалиятнок  

Ҳаҷми хароҷот аз рӯи самтҳои нав (хазор сомони) 

 2018  2019  2020 

Ҳаҷми умуми      

Самти нави 1      

Самти нави 2      

Самти нави 3      

 Санаи тасдиқ ва имзо    



Алоқамандӣ бо   Барномањои миллӣ ва 
соњавӣ /Паёми Президенти ЉТ (дар боби 
махсус / бахши махсус) 

 

Алокамандӣ ба стратегияи соњавї (ба як 
боби мушаххас /бахш) 

 

Дараљаи маблаѓгузории љорї (агар дахл 
дошта бошад) 

 

*Шакли 4.1. бояд барои ҳар як самти нав пешниҳод карда шавад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хароҷот аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ (ГИБ) 

ГИБ 2018 2019 2020 
21 Музди мењнат ва 
маблаѓљудокунии корфармоњо   

   

22 Харидории таљњизот ва 
хизматрасонињо  

   

 Ба истиснои хароҷоти  
хусусияти  
сармоягузоридошта 

   

24 Хароҷот барои пардохти 
субсидияҳо 

   

Хароҷоти асоси, аз чумла    
Хароҷоти асоси    
 Ба истиснои хароҷоти  
хусусияти  
сармоягузоридошта 

   

Дар ҳолати зарури сатр илова 
карда шавад 

   

Санаи тасдиқ ва пешнмҳод    
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Лоиҳаҳои сармоягузории нав бояд ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо 
(ВРИС)  дар ҷараёни таҳияи Барномаи сармоягузории давлатӣ (БСД) 
пешниҳод карда шаванд. Минбаъд  ҳангоми таҳияи нишондиҳандаҳои 
сармоягузории давлатӣ, ВРИС “номгӯи кӯтоҳ”-ро аз рӯи лоиҳаҳои 
сармоягузории нав таҳия менамояд, ки аз рӯи дараҷаи афзалиятнокияшон ба 
тартиб дароварда  шудаанд. (Шакли 4.2 ва 4.3) 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд пай дар пай, аз рӯи дараҷаи муҳимият ва 
аҳамияти лоиҳаҳои алоҳида барои рушди иҷтимоӣ- иқтисодии   ҷумҳурӣ  ба 
тартиб дароварда шаванд. 

Дар ҷараёни баҳодиҳӣ ва афзалиятнокунонии лоиҳаи сармоягузорӣ 
ВРИС бояд ба  инобат  гирад: 

• Мувофиқатӣ  бо афзалиятҳои миллӣ, ки  дар ҳуҷҷатҳои стратегии 
калидӣ муайян шудаанд (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олии  Љумњурии Тољикистон ва барномаҳои миллию соҳавӣ) 

• Натиҷаҳои молиявии дарназардошташуда аз лоиҳа (меъёри 
даромаднокии дохилӣ ва даромади софи дисконтӣ); 

• Арзиши дарназардошташуда ва манфиат аз лоиҳа (ки ба рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодии давлат аҳамияти муҳим дорад); 

• Сатҳи омодагии лоиҳа (заминаи қонунгузорӣ ва институтсионалӣ, 
асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ ва агар муҳим бошад, баҳодиҳии 
таъсир ба муҳити зист ва ҳоказо) ва имконияти потенсиалии ҷорӣ 
намудани лоиҳа бе ба таъхир мондан дар давраи 
банақшагирифташуда. 

Бо мақсади беҳтаргардонидани ҷараёни қабули қарори Ҳукумат ва 
интихоби лоиҳаҳои инвеститсионии   дорои аҳамияти  баланди афзалиятнокӣ, 
лоиҳаҳои афзалиятноки нав бояд аз ҷониби ВРИС ба ду категория А ва Б  
гурӯҳбандӣ  карда шаванд. 

Ба категорияи А (категорияи лоиҳаҳои сармоягузории муҳимтарини 
афзалиятнок) лоиҳаҳое ворид карда мешаванд, ки ба талаботҳои зерин 
ҷавобгӯ  бошанд. 

• Лоиҳа ба афзалиятҳое, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии давлат инъикос 
ёфтаанд, ҷавобгӯ мебошад (Паёми солонаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба  Маҷлиси Олии  Љумњурии Тољикистон ва барномаҳои 
миллию соҳавӣ). 

• Ҳисобҳои фоиданокии лоиҳа гузаронида  шудаанд (ба монанди 
меъёри дохилии фоиданокӣ ва фоидаи софи дисконтӣ ва   ғайраҳо); 

• Ҳисобҳои хароҷот ва даромади лоиҳа амалӣ шудааст (аз нуқтаи 
назари муҳимият барои  рушди  иҷтимоӣ-иқтисодии  давлат); 

• Манфиати дарназардошташудаи  лоиҳа барои ҷамъият  бояд 
нисбат ба лоиҳаҳои   сармоягузории категорияи Б бештар бошад. 

Боқимонда лоиҳаҳо бояд ба категорияи  Б  дохил  карда   шаванд, ки он 
низ лоиҳаҳои аҳамияти баландро дарбар мегирад, ин лоиҳаҳо новобаста ба он 
ки ба меъёрҳои  категорияи  А  мувофиқат   намекунанд, лекин аз ҷониби 
ВРИС барои  тасдиқ ҳамчун  афзалияти  буҷетӣ  пешниҳод шудаанд. 
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Шакли 4.2. Хароҷоти миёнамӯҳлати афзалиятноки нави лоиҳаҳои сармоягузори  

А
ф

за
ли

ят
н

ок
ӣ*

 

Н
ом

и 
ло

и
ҳа

 

Р
ақ

ам
и

ло
и

ҳа
 

С
ан

аи
 о

ғо
зв

аа
н

ҷо
м

 

Ҳ
ам

аг
ӣ 

ха
ро

ҷо
то

ид
и

са
рм

оя
гу

зо
ри

ҳо
иа

со
си

и
ло

и
ҳа

* 
 

Ҳамагӣ 
хароҷотоидисармоягуз
ориҳоиасосиилоиҳа(ҳа

маи манбаъҳо)* 

Буҷетидавлатӣ* 

Сармояи хориҷӣ 

Маблағҳои ғайри 
буҷетӣ** 

Хароҷоти зарурии ҷорӣ 
аз Буҷети давлатӣ*** 

М
ан

ба
и 

са
рм

оя
гу

зо
ри

и
 х

ор
и

ҷӣ
 

қарз Грант 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

6 
(9+12
+15+1

8) 

7 
(10+1
3+16+

19) 

8 
(11+1
4+17+

20) 

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

Лоиҳаҳои категорияи  A 

  Лоиҳаи 1                                             

  Лоиҳаи 2                                             

  Лоиҳаи 3                                             

Лоиҳаҳои категорияи Б 

  Лоиҳаи 1                                             

  Лоиҳаи 2                                             

  Лоиҳаи 3                                             

  Лоиҳаи 4                                             
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Шакли 4.3. Хароҷоти миёнамӯҳлати афзалиятноки нави иншоотҳои давлатӣ 

Афзалиятнокӣ* Номи 
лоиҳа 

Рақами
лоиҳа 

Санаи оғоз 
ва анҷом 

Ҳамагӣ 
хароҷотоиди 
сармоягузори

ҳои асосии 
лоиҳа* 

 

Ҳамагӣ хароҷотоиди 
сармоягузориҳои асосии 
лоиҳа(Ҳамаи манбаъҳо)* 

Буҷети давлатӣ* 
Маблағҳои ғайри  

буҷетӣ** 
Хароҷоти зарурии ҷорӣ аз 

Буҷети  давлатӣ*** 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 (9+12) 7 (10+13) 8 (11+14) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лоиҳаҳои категорияи  A  

  Иншооти 1                               

  Иншооти 2                               

  Иншооти 3                               

Лоиҳаҳои категорияи Б 

  Иншооти 1                               

  Иншооти 2                               

  Иншооти 3                               

  Иншооти 4                               

Ҳамаи хароҷот бо ҳазор сомонӣ оварда шудаанд 

*Дастури лоиҳаҳо аз рӯи дараҷаи афзалиятнокӣ ва мутобиқ ба сиёсати давлатӣ тибқи баҳодиҳии ВРИС 

**Бе назардошти хароҷоти ҷорӣ 
*** Ҳамаи дигар хароҷотро ба истиснои сармоягузории давлатӣ, ки аз буҷети давлатӣ барои ба истифода додан ва хизматрасонии активҳо, ки аз ҳисоби сармоягузориҳо ташкил гардидаанд дохил мешаванд.   Ин 
хароҷоти ҷорӣ дар дархости буҷетии вазоратҳои соҳавӣ, ки ба Вазорати молия пешниҳод мегарданд инъикос мегарданд. 
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Замимаи 5 
Ҳадди ниҳоии хароҷот 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шакли 5. Ҳадди ниҳоии харочот аз рӯи соҳаҳо 

 

Буљети 
тасдиќшуда 

2017 
Ҳадди ниҳоии 

соли 2018 2019 2020 
Њаљми умумии 
харољот 

    аз  ҷумла: 
    Буљет 
    аз љумла: 
    Музди мењнат 
    Суѓуртаи ичтимої 

(121)* 
    

Харочоти асосӣ 
    

Хароҷот барои 
чорабиниҳои нави 
сиёсат, аз ҷумла 

    

Самти нави 1 
    

Самти нави 2 
    

Самти нави 3 
    

Маблағњои махсус 
    

*Эзоњ 
Маблаѓи њиссаљудокунињои суѓуртаи иљтимої аз фонди музди мењнат муайян карда шуда 
алоњида нишон дода мешавад. Маблаѓи он набояд дар маблаѓи мўзди мењнат дохил шуда бошад 
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Шакли 5.1. Ҳадди ниҳоии хароҷот аз рӯи барномаҳои буҷетии соҳа  
 Буљети   

с. 2016 
(иҷроиш) 

Буљети    
с. 2017 

(тасдикшу
да) 

Харољоти заминавӣ 

с.2018. с.2019. с.2020. 
Соҳаи 1      
Њамагї       
барнома …..      
барнома …..      
барнома …..      
Лозим бошад сатри дигар 
илова намоед 

     

Соҳаи 2      
Њамагї       
барнома …..      
барнома …..      
Лозим бошад сатри дигар 
илова намоед 

     

Соҳаи 2      
Њамагї       
барнома …..      
барнома …..      
Лозим бошад сатри дигар 
илова намоед 
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1. Замимаи 6.  

Таҳияи барномаҳои буҷетӣ (барои вазорату бахшҳои озмоишӣ) 

I. Талабот ба шарҳи барномаҳо 

1. Номи барнома 
Дар ин қисмат номи пурра ва дақиқи барномаи буҷетӣ, рақам ва санаи ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи он пешниҳод карда мешавад.   
Номи барнома бояд дар бораи мазмуни он фаҳмонида тавонад. Махсусан 

хонанда ба кадом соҳаи сиёсати давлатӣ мансуб будани онро фаҳмида тавонад.    
Номи барнома тассавуроти пешакиро оид ба ҳадафҳои Ҳукумат дар соҳаи мазкур 
пешкаш намуда,  амалиёти Ҳукуматро тавсиф дода тавонад. 

Номҳои ба мисоли “таҳсилоти миёна” “энергетика” ва ғайра ҳадафҳои 
Ҳукуматро дар соҳаҳои марбут инъикос наменамоянд. Баръакси он, номҳои “Баланд 
намудани сифати таҳсилот”, “Рушди нерӯи гидроэнергетикӣ” оид ба ҳадафҳои 
Ҳукумат дар соҳаҳои мазкур тасаввуроти бештар дода метавонанд.   

2. Таснифгари (классификатори) барномаи буҷетӣ 
Таснифгари барномаи буҷетӣ барои тасниф намудани барнома ва муайянсозии 

он дар Низоми иттилоотии идоракунии молия имконият медиҳад.    
3. Оғози барнома 
Дар ин банд соли оғози Барномаи буҷетии мазкур қайд карда мешавад. Баъзе 

барномаҳои буҷетӣ хусусияти доимӣ дошта метавонанд, вале Ҳукумат метавонад 
ҳадафҳоро дар доираи барнома иваз намояд. Масалан, дар давраи муайян Ҳукумат 
дар доираи барномаи “Таҳсилоти миёна мақсад мегузорад, ки кӯдакони синни 
мактабиро ба таҳсил фаро гирад, дар оянда, баъд аз ноил шудан ба ин мақсади худ, 
метавонад мақсади нав гузошта шавад, масалан, “баланд намудани сифати таълим”. 
Дар ҳолатҳои муайян фаъолият дар ин самтҳо метавонад марҳилаҳои алоҳида дар 
доираи як барнома бошад. Дар дигар ҳолатҳо мумкин аст барномаҳои алоҳида таҳия 
ва амалӣ карда шаванд. 

4. Номи аввалаи барнома 
Дар ин банд номи пештараи барномаи буҷетӣ қайд карда мешавад.  
Маълумот дар бораи номи фаъолият, ки солҳои пешин дар самти марбут ба 

барномаи мазкур амалӣ карда мешуд, пешниҳод карда мешавад.  
5. Мӯҳлати пешбинишудаи ба итмом расидани барнома 
Дар ин банд соли пешбинишудаи ба охир расидани татбиқи барномаи буҷетӣ 

қайд карда мешавад.   
Мӯҳлати муайяни татбиқи бисёри барномаҳо пешбинӣ карда мешавад. 

Татбиқи барнома ҳангоми ноил шудан ба мақсади гузошташуда ба итмом мерасад. 
Масалан, агар мақсади барнома 100% ба таҳсил фаро гирифтани кӯдакони синни 
мактабӣ то соли 2020 ба нақша гирифта, иҷро карда шавад. Минбаъд, яъне аз соли 
2021 Ҳукумат метавонад дар доираи Барномаи мазкур дигар мақсад муайян намояд. 
Масалан, баланд бардоштани сифати таҳсилот дар сатҳи таҳсилоти миёнаи умумӣ   

6. Мақомоти давлатие, ки барои татбиқи барнома масъул аст 
Дар ин банд номи пурраи мақомоти далатӣ, ки барои татбиқи барнома 

мутасаддӣ аст, пешниҳод карда мешавад. 
Бояд як мақомоти давлатии масъул оид ба татбиқи барнома муқаррар карда 

шавад. Мутаассифона, ҳолатҳое мешаванд, ки ин ғайриимкон буда, дар доираи як 
барнома   ҳамкории якчанд сохторҳои давлатӣ зарурат дорад. Дар марҳилаи аввали 
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ҷорӣ намудани барномасозии буҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар аст, ки 
барномаҳо аз ҷониби як вазорат ё идора ба нақша гирифта шаванд.  Бо мурури замон 
ва рушди низомҳои барномасозии буҷетӣ ва маъмурӣ таҳияҳои Барномаҳои калон 
имконпазир мешавад, ки дар татбиқи онҳо якчанд вазорату идораҳо ҷалб карда 
мешаванд. 

7. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ (аз руи сатҳи ҳокимият) мақомоти 
давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ, ки барои татбиқи барнома ҷалб карда мешаванд.  

Дар ин банд, номгӯи мақомоти ҳокимияти давлатӣ (аз руи сатҳи ҳокимият) 
мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ, ки барои татбиқи барнома ҷалб мешаванд 
инъикос карда мешавад.    

Дар раванди татбиқи як барнома мумкин аст, миқдори зиёди муассисаҳои 
буҷетӣ иштирок намоянд. (масалан дар татбиқи барномаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 
чанд ҳазор муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, зертобеъ ҳам ҷумҳурияви ва ҳам маҳалӣ 
ҷалб карда мешаванд). Дар чунин ҳолат ахбороти миқдории ҷамбасти муассисаҳо, 
зертобеи ҳар як сатҳи ҳокимияти давлатӣ. (мисол, 2500 МТУ, 600 колеҷ, 400 литсей ва 
ғ.) зертобеи ҳокимияти маҳали 25 мактабҳои умумии, 6 колеҷ, 10 лисей. Вале, агар 
миқдори иштирокчиён на чандон зиёд бошад, номгӯи пурра пешниҳод карда 
мешавад (бо ишораи мансубиятии идоравии онҳо).   

8. Мундариҷаи барномаи буҷетӣ 
8.1 Ҳадафи барномаи буҷетӣ 
Дар ин банд нишондодҳои ченшавандаи ҳадафи барнома бояд пешниҳод 

карда шаванд. Инчунин, ном, сана ва рамзҳои асосии ҳуҷҷати тасдиқкунандаи он. 
Ҳадафи барномаҳои буҷетӣ бо ҳамбастагӣ бо Барномаи давлатӣ, ки асоси 

таҳияи барномаи буҷетӣ буда, барои ноилшавии ҳадафи он равона шудааст, дарҷ 
карда мешавад. Таҳлили мухтасари ҳолати кунунӣ пешниҳод мешавад. Таҳлили 
муфассал дар маълумотнома ҳамчун замима ба ҳуҷҷати мазкур пешниҳод мешавад.  

8.2 Асоси ҳуқуқии барномаи буҷетӣ 
Дар ин банд қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки заминаи барномаи 

буҷетиро таъмин менамоянд пешниҳод карда мешаванд.  
Бояд маълумоти дақиқ дар бораи заминаи ҳуқуқӣ бо нишондоди банд ва 

моддаи ҳуҷҷати меъёрӣ пешниҳод карда шавад..  
8.3 Салоҳияти мақомоти давлатӣ, ки масъулини татбиқи барномаи мазкур аст.   
Дар ин банд доираи салоҳияти масъулини барнома бо нишондодаи заминаи 

ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад. Маълумоте бояд пешниҳод карда шавад, ки 
хонанда дар бораи вазифа ва уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ тассавуроти аниқ пайдо 
намояд. 

8.3-а. Салоҳияти мақомоти давлатӣ – иҷрокунандагони барномаи буҷети 
Дар ҳолате, ки амалинамоии барномаи буҷетӣ аз ҷониби якчанд сохторҳои 

давлатӣ, инчунин мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда шавад, 
уҳдадории ҳар як иҷрокунандаи барномаи буҷетӣ нишон дода мешавад. 

8.4 Манфиатгирандагони барнома (банафисиарон)  
Дар ин банд гурӯҳи аъзоёни ҷомеа, ки аз дастовардҳои хизматрасонии 

барномаи мазкур истифода мебаранд ифода карда мешаванд. Беҳтар мешавад агар 
доираи манфиатгирандагон аниқ ва муайян ифода шавад.   Мисол:  

 Агар бо мақсади дастгирии соҳаи пахтапарварӣ дастгирии  молиявии 
хоҷагиҳои деҳқонӣ дар назар гирифта шавад, пас манфиатгирандагон бояд ҳамчун 
“ҳоҷагидороне, ки пахта парвариш менамоянд” бояд ифода шаванд, на балки 
“хоҷагидорон”  
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 Агар дар доираи барномаи таҳсилоти олии касбӣ давлат барои 
донишҷуёне, ки дар доираи фармоиши давлатӣ таҳсил менамоянд хизматрасонии 
муайянеро пешниҳод намояд, пас бенефисиарони барнома “донишҷуёни аз ҳисоби 
давлат таҳсилкунанда”  муайян карда мешаванд.   

8.5 Хизматрасонӣ ба манфиатгирандагон  
Дар ин банд маълумот дар бораи хизматрасонии муайян пешниҳод карда 

мешавад. 
8.6 Вазифаҳои барномаи буҷетӣ дар алоқамандӣ бо барномаҳои давлатӣ  
Дар ин банд маълумот оди ба ҳадафҳое, ки дар барномаҳои давлатии рушди 

соҳаи дахлдор муқаррар шудаанд, масъалаҳои мавҷудаи ҳалталаб ва роҳҳои ҳалли 
онҳо дар доираи барномаи мазкур ифода карда мешаванд. Маълумоти умумӣ қобили 
қабул шуморида намешавад.   

8.7 Сохтори барномаи буҷетӣ  
Дар ин банд тавсифи пурраи барнома пешниҳод мегардад.   
Хусусан маълумот дар бораи намудҳои хизматрасонии давлатӣ дар доираи 

барнома пешниҳод мегардад. Давлат метавонад хизматрасонии муассисаҳои 
буҷетиро маблағгузорӣ намояд, ё ин ки хизматрасонии пешбинишударо аз 
ташкилотҳои ғайритиҷоратии давлатӣ ё хусусӣ харидорӣ намояд. Ҳукумат метавонад 
трансферту субсидияҳо ҷудо намояд ва ё хизмати хусусияти асосидоштаро амалӣ 
намояд (таъмири асосӣ ва сохтмони асосӣ). 

Дар бисёр маврид номи хизматрасонӣ ба номи моддаҳои алоҳидаи 
гурӯҳбандии иқтисодӣ шабоҳат доранд. Вале бояд намуди хизмат муайян карда 
шавад. Масалан харидории мол ва ё хизматрасонӣ барои ҷомеа ва ё гурӯҳи алоҳидаи 
он, пешкаши субсидияҳо ба гурӯҳи алоҳидаи одамон (барои руйпуш намудани 
фарқияти арзиши истеҳсолот ва нархҳои муқаррашудаи давлатӣ),   ёрии молиявии 
бебозгашт ба гурӯҳи алоҳидаи одамон. (масалан донишҷуён, нафақахӯрон ва ғ.)   

8.8 Гурӯҳбандии барномавӣ 
Дар ин банд гурӯҳбандии зербаномаҳо пешниҳод мешавад ва саҳми онҳо 

барои ноилшавӣ ба ҳадафи гузошташуда ифода меёбад.  
8.9 Усули татбиқи барнома 
Тавсифи усули татбиқи барнома, яъне бо кадом роҳ амалӣ мегардад, тавассути 

кадом ташкилоту муассисаҳо (хусусӣ, давлатӣ, ҳамгироии давлативу хусусӣ), намуд 
ва усули харид, дигар ахборот, ки усули амалисозии барномаро ошкор менамояд. 

9. Нишондиҳадаҳои ченакии барнома 
9.1 Натиҷаи ниҳоӣ, мӯҳлати (давраи) баҳодиҳӣ, мақомоти баҳодиҳанда.   
Дар ин банд номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷа ва ченаки онҳо дарҷ мешавад.    
Нишониҳандаҳои ченшаванда, ки мақомоти давлатии масъул ба ноилшавии 

онҳо тавассути барномаи мазкур ва дар мӯҳлати муайяншуда талош меварзад. 
Баъзан барномаҳо метавонанд дорои якчанд индикатори натиҷаи ниҳоӣ 

бошанд. 
Давраи пешниҳод ва ҷамъоварии маълумот барои баҳодиҳӣ пешбинӣ 

мешавад. 
Оид ба бисёри нишондиҳандаҳои мақомоти дахлдор ҳисобот ва ё маълумоти 

солона пешниҳод менамоянд.  Баъзан маълумотҳо дар ҳисоботу ахбороти семоҳа 
пешкаш мешаванд. 

Сарчашмаи маълумот, ки дар асоси он баҳодиҳӣ ва таҳлил гузаронида 
мешавад низ ифода мегардад. Баъзан маълумоти муҳим тавассути Агентии омор 
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санҷида мешаванд. Дигар нишондиҳанда тавассути ҳисоботу ахбороти маъмуриву 
соҳавӣ ба даст оварда мешаванд. 

9.2 Натиҷаҳои мустақим, даврият ва мақомоти масъули иҷрокунанда  
Натиҷаҳои мустақим ва ченаки онҳо, ки мақомоти татбиқкунандаи барнома 

бояд то охири соли молиявӣ бояд ноил шавад.   
Номгӯи нишондиҳандаҳои мустақим  ва ченаки онҳо дарҷ карда мешаванд. 
Тавассути нишондиҳандаҳои мустақим мақомоти масъули татбиқкунандаи 

барнома барои ноилшавии ҳадафҳои дар наздаш гузошташуда талош меварзад. 
Натиҷаҳои мустақим барои давраи ояндаи нақшавӣ (соли молиявӣ) пешбинӣ карда 
мешаванд. 

Барномаҳо метавонанд дорои як ё якчанд натиҷаи мустақим бошанд ва давраи 
пешниҳоди онҳо бояд муқаррар карда шуда бошад.  

Мақомоти давлатӣ оид ба ин нишондиҳандаҳо бояд ҳисоботи даврӣ аз 
тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ талаб намоянд.  

10. Нишондиҳандаҳои молиявии барнома 
Дар ин банд буҷети барнома барои соли нақшавӣ пешниҳод мешавад бо 

тақсимоти барои амали намудани иҷрокунандаи барномаҳо ва шарҳу эзоҳи мухтасар 
оид ба ҳисоби арзиш ва воситаҳои молиявӣ пешниҳод мешавад. 

11. Маълумотномаҳо 
Дар ин банд маълумотномаҳое, ки дар бораи барнома фаҳмиши пурра 

пешниҳод менамояд замима мешаванд.   

II. Шиносномаи барномаи буҷетӣ 

      
1. Тавсифи мухтасари барнома/зербарномаи буҷетӣ 

Соҳа/бахш 
 

Барнома/зербарнома Номи пурра ва дақиқи барнома.  

Рамзи барнома Рамзе, ки барномаро дар НИИМ мушаххас ва муайян менамояд. 

ТАМБ (рамз, ном)  Мақомоти масъули татбиқкунандаи барнома. 

Номгӯи 
иҷрокунандагони 
барномаи буҷет (рамза 
ва ном) 

Ном ва рамзи муассисаҳои давлатии буҷетӣ, муассисаҳои 
давлатӣ ва зерсохторҳои давлаи, ки дар татбиқи барнома 
иштирок менамоянд ва иҷрокунандаи вазифаҳои онанд. 

2. Мундариҷаи барномаи буҷетӣ 

Мақсади барнома 
Дар ин банд нишондиҳандаҳои ченшаванди барнома, рақам ва 
санаи қабули ҳуҷҷати тасдиқкунанда ифода меёбад. 

Заминаи қонунӣ ва 
меъёрии ҳуқуқӣ 

Номгӯи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқӣ, ки заминагузорӣ барномаи 
мазкур мебошанд.(ном, модда, банд) 
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Манфиатгирандагони 
барнома 

Гурӯҳ ва қишри ҷомеа, ки аз хизматрасонии барнома манфиат 
мегиранд.  

Тавсифи 
барнома/зербарнома 

Дар банди мазкур дар бораи хизматрасонии(ҳо)и алоҳида пешкаш 
мешавад. 

Вазифаҳои 
барнома/зербарномаи 
буҷетӣ 

Маълумот дар бораи мақсад, масъалаҳои ҳалталаб, роҳҳои ҳалли 
онҳо.  

Сохтори барномаи 
буҷетӣ 

Маълумоти пурра оиди намуди хизматрасонӣ.  

Усули татбиқи 
барнома 

Тавсифи пурраи роҳҳои амалишавии барнома, тавассути кадом 
ташкилоту муассисаҳо. 

3. Нишондиҳандаҳои барномаи буҷетӣ 

Нишондиҳандаҳои 
ниҳоӣ 

Номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷаи ниҳоӣ, ченак, давра ва 
мақомоти масули баҳодиҳӣ  

Нишондиҳандаҳои 
мустақим 

Номгӯи нишондиҳандаҳои натиҷаи мустақим, ченак, давра ва 
мақомоти масули баҳодиҳӣ. 

4. Индикатори натиҷаи мустақим 

Номгу 

Нишондиҳандаҳо 

2016 г. (воқеӣ) 
2017 г. 
(нақша) 

дурнамо 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Индикатори натиҷаи мустақим, индикатори захира, омилҳои хароҷот ва меъёрҳо  

Индикатори 1 
     

Индикатори 2 
     

Индикатори 3 
     

Агар лозим бошад, 
сатр илова мешавад       

39 

 



5.10. Нишондиҳандаҳои молиявии барнома 
Буҷети барнома ва тафсири мухтасари асосноккунӣ ва фарзияҳои дар рафти ҳисоб 
истифодашуда. 

Хароҷоти заминавӣ (ҳазор 
сомонӣ) 

2016 г. (воқеӣ) 
2017 г. 
(нақша) 

дурнамо 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Хароҷоти барномаҳо 
барномаҳо ҳамагӣ      

Аз ҷумла, моддаҳои ГИБ: 
     

21 Музди меҳнат ва 
маблағҷудокуниҳои андозӣ      

22 Хароҷоти мол ва 
хизматрасонӣ      

24 Хароҷот барои 
кумакпулиҳо субсидий      

27 Хароҷоти дигар 
     

28 амалиётҳо бо дороиҳо 
ва уҳдадориҳо        

Хароҷоти барномави бо 
иҷрокунандагони 
барномаҳо 

Иҷрокунадаи 1 

Иҷрокунадаи 2  

.... 

     

Агар лозим бошад, сатр 
илова мешавад      
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