
 

Тавзењот 

оид ба самтњои асосии сиёсати молиявї 

ва Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 

                          барои солњои 2016 – 2018 

 

Нишондињандањои  Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2016 – 2018 дар асоси муќаррароти Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 

Тољикистон», Кодексњои андоз ва гумруки Љумњурии 

Тољикистон, Фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 

декабри соли 2014 тањти раќами 143 - ф ва дурнамои 

нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2016 - 2018, ки аз љониби Вазорати рушди иќтисод 

ва савдои Љумњурии Тољикистон ва дигар вазорату идорањои 

дахлдор пешнињод шудааст тањия гардида, марњилаи аввали 

тањияи Буљети давлатиро пурра дар бар мегирад. 

Њангоми тањияи нишондињандањои Буљети давлатии 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016 – 2018 тамоми 

афзалиятњо ва дастуру супоришњое, ки аз Паёми Президенти 

Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2015 бармеоянд,  

барномаҳои миллӣ, Стратегияи идоракунии молияи давлатии 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009 - 2018,  консепсияњо ва 

барномањои тараќќиёти  соњањои иљтимої ва рушди иќтисодиёт 

пешбинї гардидаанд, ба назар гирифта шудааст.  

Самтњои асосии сиёсати Буљети давлатии Љумњурии 

Тољикистон дар давраи миёнамўњлат ба маќсади дар амал татбиќ 

намудани сиёсати иќтисодиву иљтимоии  Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, амалї намудани афзалиятњои муњими стратегии 

давлатї, аз љумла таъмини истиќлолияти энергетикї, рањоии 

кишвар аз бунбасти коммуникатсионї, бехатарии озуќаворї, 

амнияти кишвар, таъмини њифзи иљтимоии ањолї ва рушди 

иќтисодиёти мамлакат равона гардида, дар ин робита  устувории 

нишондињандањои макроиќтисодї, амалї намудани афзалиятњои 

соњавї, устувории бозори молиявї, дар дараљаи муайян нигоњ 
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доштани ќарзњои дохилї ва берунии давлатї таъмин карда 

мешавад. 

1. Нишондињандањои макроиќтисодї 

Њангоми тањияи дурнамои нишондињандањои 

макроиќтисодї, вазъи иќтисодии љањон ва кишварњои узви ИДМ, 

таѓйирёбии нархњо дар бозори љањонии молию ашё, тамоюлоти 

рушди соњањои иќтисодиёт дар солњои охир ва эҳтимолияти 

таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишварамон ба инобат 

гирифта шудааст.  

Аз рўи тањлилњо ва бањодињии пешакї эњтимолияти ба 50,8 

млрд. сомонї расидани њаљми Маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) 

бо афзоиши воќеии 4,9 фоиз дар соли 2015 мављуд мебошад, ки он 

нисбат ба нишондиҳандаҳои соли 2014 ба маблаѓи 5,2 млрд. 

сомонї ё  11,4 фоиз бо ифодаи номиналї афзоиш меёбад. 

Дар соли 2015 индекс - дефлятори ММД  6,2 фоиз ва меъёри 

таваррум 7,5 фоиз бањодињї мегардад.  

   Вобаста ба натиљањои пешакии рушди нишондињандањои 

иќтисодии дар соли љорї бадастоянда, дурнамои 

нишондињандањои макроиќтисодї дар солњои 2016-2018 аз рўи 

пешнињодњои  Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон дар раќамњои зерин 

ифода ёфтаанд. 

Нишондињандаҳо 

Буљети 

тасдиќшудаи 

соли 2015 

Дурнамо 

с. 2016 с. 2017  с. 2018 

Маљмўи мањсулоти дохилї (млн. 

сомонї) 
52821,0 57346,0 64289,8 72059,1 

 Афзоиши ММД -и номиналї бо % 14,1 12,9 12,1 12,1 

Афзоиши ММД-и реалї бо % 7,2 5,5 6,2 6,4 

   Таваррум бо % 7,5 7,5 7,0 7,0 

 Дефлятори ММД  % 6,3 7,0 5,6 5,4 

   Ќурби асъори миллї нисбати 1 

доллари ШМА  (сомонї) 
5,00 6,58 6,81 7,28 

Дар давраи миёнамўњлат њаљми Маљмўи Мањсулоти 

Дохилї бо афзоиши реалии на камтар аз 6,0 фоиз дар соли 2016 

ба маблаѓи 57346,0 млн. сомонї, соли 2017 ба маблаѓи 64289,8 

млн. сомонї ва дар соли 2018 ба маблаѓи 72059,1 млн. сомонї дар 
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назар дошта шудааст, ки афзоиши миёнаи њарсолаи номиналии 

он 12,3 фоизро ташкил медињад.     

 
 

Дар ин давра индекси дефлятор дар доираи таѓйирёбии 

нархњои истењсолї дар дохил ва хориљи кишвар  ба инобат 

гирифта шуда, меъёри он дар соли 2016 – 7,0 фоиз, соли 2017 – 5,6 

фоиз ва соли 2018 бошад ба андозаи 5,4 фоиз пешбинї 

гардидааст. 

Дар солњои 2016 - 2018 бо дарназардошти таѓйирёбии индекси 

нархњои истеъмолї дар Љумњурии Тољикистон меъёри таваррум  

тибќи дурнамои Бонки миллии Тољикистон мувофиќан ба 7,5 – 

7,0 ва 7,0 фоиз ва ќурби миёнаи солонаи пули миллї нисбати 1 

доллари амрикої бошад дар соли 2016 аз рўи 6,58 сомонї, соли 

2017 аз рўи 6,81 сомонї ва соли 2018 бошад 7,28 сомонї пешбинї 

карда шудааст.  

Њаљми гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар 

соли 2016 ба маблаѓи 5585,0 млн. доллари ИМА, дар соли 2017 ба 

маблаѓи 5836,0 млн. доллари ИМА ва дар соли 2018 бошад 6128,0 

млн. доллари ИМА пешбинї гардидааст, ки афзоиши миёнаи 

солонаи он зиёда аз 4,4 фоизро ташкил медињад. 

Дар сохтори гардиши савдои хориљи њиссаи содирот 

њамасола рў ба афзоиш дошта, дар соли 2016 ба маблаѓи 1100,0 

млн. доллари ИМА, дар соли 2017 ба маблаѓи 1144,0 млн. 

доллари ИМА ва дар соли 2018 ба маблаѓи 1201,0 млн. доллари 

ИМА пешбинї гардидааст. 
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Њаљми воридот бошад бо афзоиши миёнаи солонаи 4,3 

фоиз дар соли 2016 ба маблаѓи 4485,0 млн. доллари ИМА, дар 

соли 2017- ум 4692,0 млн. доллари ИМА ва дар соли 2018 бошад 

4927,0 млн. доллари ИМА пешбинї гардидааст. 

 

 
 

Ќайд намудан бо маврид аст, ки дар давраи миёнамўњлат 

тарози савдо манфї буда, дар соли 2016 – 3385,0  млн. доллари 

ИМА, дар соли 2017 – 3548,0 млн. доллари ИМА ва дар соли 2018 

– 3726,0 млн. долари ИМА-ро ташкил медињад, ки њамасола 

воридот нисбат ба содирот таќрибан 4,1  маротиба зиёд мебошад. 

        Нишондињандањои даромади Буљети давлатї 

Нишондињандањои  даромади Буљети давлатї вобаста ба  

дурнамои нишондињандањои макроиќтисодї, рушди соњањои 

реалии иќтисодиёт, бо дарназардошти   Барномаи  давлатии 

инвеститсионї ба наќша гирифта шудаанд. 

Дар солњои 2016 - 2018 дар Буљети давлатї њамаи манбаъњои 

маблаѓгузорї, аз љумла даромадњои љорї, грантњо, ќарзњо барои 

амалї намудани лоињањои инвеститсионї, инчунин маблаѓњои 

махсуси ташкилотњои буљетї нишон дода шудаанд. Бо 

дарназардошти ин манбаъњо њаљми умумии Буљети давлатї бо 

нишондињандањои зерин ифода мегарданд. 

 

 

 



 5 

 Нишондињандањо  

с.2015 

тасдиќшуда 

дурнамо 

с.2016 с.2017 с.2018 

Хаљми умумии даромади  Буљети давлатї (млн. 

сомонї) 

 

15278,4 16861,5 18554,1 20387,6 

нисбат ба ММД (бо %) 28,9 29,4 28,9 28,3 

Даромадњои љорї бо грантњо 12634,2 13847,4 15509,1 17190,2 

нисбат ба ММД (бо %) 23,9 24,1 24,1 23,9 

   

 -Барномаи инвеститсияњои  давлатї 1838,5 1887,0 1825,3 1562,2 

- Ќарзњои давлатї (КХ) 24,2 249,7 238,4 597,5 

- Маблаѓњои мањсуси ташкилотњои буљетї 781,5 877,3 981,4 1037,6 

 Дар соли 2016 њаљми умумии даромадњои Буљети давлатї 

16861,5 млн. сомониро ташкил медињад, ки он нисбат ба соли 

љорї ба андозаи 10,4 фоиз ё ба маблаѓи 1583,1 млн.сомонї зиёд 

мебошад. Афзоиши Буљети давлатї дар ин давра асосан аз њисоби 

даромадњои љории буљети давлатї ба маблаѓи 1213,2 млн.сомонї 

ё 9,6 фоиз ва маблаѓњои махсуси муассисањои буљетї 95,8 млн. 

сомонї ё 12,3 фоиз, аз њисоби љалби грантњо  ва кредитњо бошад 

он ба маблаѓи 274,0 млн.сомонї ё 14,7 фоиз ба вуљуд омадааст. 

 
 

2.1 Даромадњои љории Буљети давлатї ва манбаъњои 

ташаккули онњо 

Афзоиши даромадњои љории Буљети давлатї аз рўи рушди 

воќеии иќтисодиёти љумњурї  дар соли 2016 ба маблаѓи 13847,4  

млн. сомонї ё 24,1 фоизи ММД,  дар соли 2017- ум 15509,1 млн. 

сомонї ё 24,1 фоизи ММД  ва дар соли 2018 бошад ба маблаѓи 

17190,2 млн.сомонї дар назар дошта шудааст. 
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Дар давраи миёнамўњлат афзоиши миёнаи солонаи 

даромадњои љории Буљети давлатї 10,8 фоизро ташкил медињад. 

Мувофиќи лоињаи тањиягардида даромадњои љории Буљети 

давлатї дар соли 2016 аз њисоби сарчашмањои зерин пешбинї 

гардидааст:  

 даромадњои андозї ва пардохтњои ѓайриандозии дохилї 

– 9101,4  млн.сомонї бо афзоиши 867,8 млн. сомонї, ё 

ин ки 67,2 фоизи даромадњо ва 15,9 фоизи ММД; 

 аз њисоби  фаъолияти иќтисодии  берунї   бошад 4432,8 

млн. сомонї бо афзоиши 132,2 млн. сомонї,  ё ин ки 

32,7  фоизи даромадњоро ташкил мекунанд.  

 

  2.2 Маблаѓњои махсуси ташкилот ва муассисањои буљетї 

Маблаѓњои махсуси муассиса ва ташкилотњои буљетї  дар 

соли 2016– 877,3  млн. сомониро ташкил медињанд, ки  он нисбат 

ба соли љорї 12,3 фоиз ё 95,8 млн. сомонї зиёд мебошад, ки ин аз 

устувор гардидани базаи моддї ва молиявии муассисањои буљетї 

далолат медињад. Афзоиши ин нишондињанда дар солњои 

минбаъда низ идома ёфта,  дар соли 2017 – 981,4 млн. сомонї ва 

дар соли 2018 бошад 1037,6 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки 

рушди миёнаи солонаи он 10,0 фоизро ташкил мекунад.  

3.2  Лоињањои муштараки инвеститсионї 

Њаљми Барномаи инвеститсияњои давлатї бо дарназардошти 

ќарзњо ва грантњо дар соли 2016 – 2136,7  млн.сомонї, соли 2017– 

2063,7 млн. сомонї ва дар соли 2018 бошад 2159,7 млн. сомонї 

пешбинї гардидааст. 

Аз љумла, ќарзи Љумњурии Халќии Хитой дар соли 2016 ба 

маблаѓи 249,7  млн. сомонї, дар соли 2017 – ум 238,4 млн.сомонї 

ва дар соли 2018 бошад – 597,5 млн.сомонї дар назар дошта 

шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки њаљми маблаѓњои Барномаи давлатии 

инвеститсионї дар соли 2016 - 2018 аз рўи Стратегияи рушди 

њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо ташкилотњои 

байналмилалии молиявї пешбинї  гардида, вобаста ба такмил 

ёфтани муносибатњои молиявї бо онњо ва дигар давлатњои донор 
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аз нав дида баромада шуда, ба он таѓйиротњои зарурї ворид 

карда мешавад.  

3. Самтњои асосии нишондињандањои  харољоти  

Буљети давлатї 

Харољоти Буљети давлатї бо назардошти даромадњои буљет 

ва дефитсити он (0,5 фоизи ММД) бо нишондињандањои зерин 

пешбинї мегардад. 
Нишондињандањо с.2015 с.2016 с.2017 с.2018 

тасдиќшуда дурнамо 

Харољоти умумии Буљети давлатї 

15542,5 17148,3 18875,6 20747,9 (млн. сомонї) 

 нисбат ба ММД(бо %) 29,4 29,9 29,4 28,8 

аз љумла: 

          Буљет 12953,8 14134,2 15888,2 17609,8 

нисбат ба ММД(бо %) 24,5 24,6 24,7 24,4 

-Барномаи инвеститсияњои  давлатї 

1838,5 1887,0 1825,3 1562,2    

- Ќарзњои давлатї (КХ) 24,2 249,7 238,4 597,5 

- Маблаѓњои махсуси ташкилотњои  

буљетї 726,0 877,3 923,7 978,3 

Дар соли 2016 њаљми умумии харољоти Буљети давлатї  бо 

дарназардошти маблаѓњои Барномаи давлатии инвеститсионї, 

ќарзи давлатї ва маблаѓњои махсуси ташкилоту муассисањои 

буљетї ба маблаѓи 17148,3 млн.сомонї пешбинї гардидааст, ки он 

нисбат ба соли љорї ба андозаи 10,3 фоиз ё ба маблаѓи 1605,8 

млн. сомонї зиёд буда, ба 29,9 фоизи ММД баробар мебошад. 

Афзоиши њаљми умумии харољоти Буљети давлатї дар 

солњои минбаъда низ нигоњ дошта шуда, афзоиши миёнаи 

солонаи он 10,1 фоизро ташкил намуда, дар соли 2017 –   18875,6  

млн. сомонї ва дар соли 2018 бошад 20747,9  млн. сомонї дар 

назар дошта шудааст, ки мувофиќан ба 29,4 ва 28,8  фоизи ММД 

баробар мебошанд.  
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3.1 Буљети заминавї 

Дар давраи миёнамўњлат дар асоси талабоњои Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи молияи давлатї” дар якљоягї 

бо вазорату идорањои дахлдори љумњурї, буљети заминавї аз рўи 

соњањо тањия карда шудааст. 

Буљети заминавї харољотњоеро, ки барои амалї намудани 

сиёсати давлат дар доираи санадњои меъёрию њуќуќии 

амалкунанда,  яъне таъмини њаљми талаботи фаъолияти 

маќомоти давлатї ва дигар идорањои аз буљети давлатї 

маблаѓгузоришавандаро дар бар мегирад.  

Дар соли 2016 њаљми умумии харољоти буљети заминавї 

15960,2  млн. сомониро ташкил менамояд, ки он ба 27,8 фоизи 

ММД баробар буда, нисбат ба буљети тасдиќшудаи соли 2015- ум 

417,7  млн. сомонї ё ба андозаи 2,6 фоиз зиёд мебошад. 

Сабаби зиёдшавии буҷети заминавӣ дар соли 2015  ин аз 1-

уми сентябри соли равон амалӣ гардидани марҳалаи навбатии 

зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ мебошад. 

Аз ҷумла музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва 

идоракунии давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 

хизматчиёни ҳарбӣ 15 фоиз, кормандони муассисаҳои маориф, аз 

ҷумла муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ ва олӣ, 

дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва 

тандурустӣ 20 фоиз, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла 

хона – интернатҳо барои пиронсолону маъюбон, шуъбаҳои 

кумаки иҷтимоӣ дар хона ва истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо барои 

собиқадорони Ҷанги Бузурги Ватанӣ, меҳнат ва шахсони ба онҳо 

баробаркардашуда 25 фоиз зиёд карда мешавад. 

Ҳадди ақал ва ҳадди ниҳоии нафақа аз рӯи синну сол ва 

нафақаи заминавӣ, инчунин нафақаҳои меҳнатии шаҳрвандон ба 

ҳисоби миёна то 20 фоиз ва стипендияи донишҷуён ва дигар 

намудҳои стипендия 30 фоиз, инчунин музди меҳнати ҳадди ақал 

60 фоиз зиёд гардида, андозаи он аз 250 сомонӣ то ба 400 сомонӣ 

баробар мегардад. 
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Буљети заминавии соњањои иљтимої дар соли 2016 – 8081,2 

млн. сомониро ташкил медињад, ки он нисбат ба буљети 

тасдиќшудаи соли 2015- ум 334,5 млн. сомонї зиёд буда,  50,5 

фоизи њаљми умумии хароҷоти Буљети заминавии давлатиро 

ташкил медињад. 

Буљети заминавии соњањои хизматрасонии иќтисодї бошад 

дар соли 2016-ум  4293,9 млн. сомониро ташкил медињад, ки ба 

26,9 фоизи њаљми умумии харољотњои заминавї баробар 

мебошад. 

3.2 Фосилаи фискалї 

     Дар соли 2016 вобаста ба афзоиши даромадњои буљети 

давлатї, њаљми умумии буљети заминавї ва касри буљети давлатї, 

фосилаи фискалї љињати маблаѓгузории афзалиятњои  нави 

буљетї муайян карда шудааст. 

 

Фосилаи фискалї= Касри буљети давлатї+Њаљми умумии 

даромадњои Буљети давлатї - Њаљми умумии харољотњои заминавї; 

Фосилаи фискалї = 286,7+16861,5-15960,2=1188,0. 
 

Дар ин давра фосилаи фискалї маблаѓи 1188,0  млн. сомонї, 

аз љумла аз њисоби афзоиши њаљми умумии даромадњо нисбат ба 

буљети заминавї 901,3 млн. сомонї ва аз њисоби касри буљетї 

давлатї  286,7 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки он барои 

маблаѓгузории афзалиятњои  нави буљетии соњањо ва идома 

додани ислоњотњо дар соњањои буљетї, инчунин пардохти ќарзњои 

дохилию берунии давлатї равона карда мешавад.    

Маблаѓгузории афзалиятњои  нави буљетии соњањо вобаста 

ба афзалиятнокии онњо, аз рўи имкониятњои воќеии молиявии 

Буљети давлатї дар давраи миёнамўњлат муайян карда шудааст, 

аз љумла барои: 

- сектори њокимият ва идораи давлатї – 47,7 млн.сомонї; 

- мудофиа ва маќомоти њифзи њуќуќ -     35,1   млн.сомонї; 

-  соњањои иљтимої           -                          545,3 млн.сомонї; 

- соњањои реалии иќтисодиёт             -        483,8 млн.сомонї; 

- дигарњо (хизматрасонии ќарзњои 

  дохилї ва берунї, ўњдадорињои  
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            давлат дар назди ташкилотњои  

            байналмилалї, захирањо барои  

            ислоњоти музди мењнат ва дигар 

       Фондњои захиравии молиявии давлатї)  -    76,1 млн.сомонї 

равона мегардад. 

   

3.2 Харољоти љорї ва асосии Буљети давлатї 

 Дар соли 2016 њаљми умумии харољоти љории Буљети 

давлатӣ ба маблаѓи 14134,2 млн.сомонї пешбинї гардидааст, ки 

он нисбат ба соли љорї ба андозаи 9,1 фоиз ё ба маблаѓи 1180,4  

млн. сомонї зиёд буда, ба 24,6 фоизи ММД баробар мебошад. 

Афзоиши њаљми умумии харољоти љории Буљети давлатї дар 

солњои минбаъда низ нигоњ дошта шуда, афзоиши миёнаи 

солонаи он 10,8 фоизро ташкил намуда, дар соли 2017 –   15888,2  

млн. сомонї ва дар соли 2018 бошад 17609,8 млн. сомонї дар 

назар дошта шудааст, ки мувофиќан ба 24,7 ва 24,4  фоизи ММД 

баробар мебошанд.  

Дар давраи миёнамўњлат дар Буљети давлатї барои баланд 

бардоштани сатњи некўањволии мардум, сифати  зиндагї,  

таъмини бехатарии озуќаворї, баромадан аз бунбасти 

коммуникатсионї ва  ба даст овардани истиќлолияти энергетикї, 

ки самтњои стратегии давлат мебошанд, диќќати махсус дода 

шудааст. 

Маблаѓгузорињои асосии мутамаркази давлатї  дар давраи 

миёнамўњлат пеш аз њама барои маблаѓгузорї намудани сохтмон 

ва барќарорсозии иншоотњои муњими давлатї, аз љумла 

иншоотњои энергетикї, коммуналї ва  иншоотњои соњањои 

иљтимої равона гардидааст.  

Дар соли 2016 маблаѓгузорињои асосии муттамаркази 

давлатї ба маблаѓи 3122,6 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки 

нисбат ба соли љорї 3,8 фоиз ё 113,0 млн.сомонї зиёд мебошад. 

Дар солњои минбаъда низ маблаѓгузорињои асосии 

мутамаркази давлатї бо афзоиши миёнаи солонаи 6,9 фоиз, дар 

соли 2017 – 3487,4 млн. сомонї ва дар соли 2018 бошад 3669,3 

млн. сомонї пешбинї гардидааст. 
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4. Харољоти Буљети давлатї аз рўи соњањо 

 

4.1 Бахши њокимият ва идоракунии давлатї 

Дар соли 2016 барои маблаѓгузорї намудани сектори 

маќомоти њокимият ва идораи давлатї 1080,1  млн. сомонї аз 

њисоби њамаи манбаъњои маблаѓгузорї пешбинї гардидааст, ки 

он нисбат ба соли љорї 17,3 фоиз ё 159,4 млн.сомонї зиёд 

мебошад, ки сабаби афзоиши он  ин баланд бардоштани музди 

меҳнат, афзоиши шумораи воҳидҳои корӣ дар соҳаи мазкур ба 510 

воҳид ва фарқияти қурби асъор мебошад.   

Самти афзалиятноки  ин соња бањодињии фаъолияти 

хизматчиёни давлатӣ, дар асоси нишондињандањои иҷрои 

ӯњдадорињои мансабӣ, дараҷаи комёб шудан ба натиҷањои 

пешбинишудае, ки ба мақсаду вазифањои мақоми давлатӣ ва 

воњидњои сохтории он мувофиқат мекунад, муайян карда 

шудаааст.  

 

4.2 Маблаѓгузории соњањои иљтимої 

Дар сохтори харољотии Буљети давлатии Љумњурии 

Тољикистон соњањои иљтимої бахши афзалиятнок ба њисоб рафта, 

дар соли 2016 барои маблаѓгузорї намудани ин соњањо 8626,5 

млн. сомонї аз њисоби њамаи манбаъњо пешбинї гардидааст, ки 

нисбат ба соли љорї  879,8 млн. сомонї ё 11,4 фоиз зиёд буда, 50,3 

фоизи њаљми умумии харољотњои буљети давлатї ва 15,0 фоизи 

ММД- ро ташкил мекунад.  Афзоиши маблаѓгузории ин соњањо 

дар солњои минбаъда идома ёфта, дар соли 2017 – 9695,9  

млн.сомонї ва соли 2018 бошад 10398,5 млн. сомонї пешбинї 

гардидааст, ки афзоиши миёнаи солонаи он зиёда аз 10,3 фоизро 

ташкил мекунад.  

Нишондињандаҳо 

Буљети 

тасдиќшудаи 

соли 2015 

Дурнамо 

с. 2016 

2016/ 

2015 

(%) 

с. 2017  

2017/ 

2016 

(%) 

с. 2018 

2018/ 

2017 

(%) 

Соњаи иљтимої,  њамагї: 

(млн. сомонї) 

7746,7 8626,5 11,4 9695,9 12,4 10398,5 7,2 

бо % нисбати ММД 14,7 15,0  15,1  14,4  
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        аз  љумла:         

  Буљет 7074,1 7989,6 12,9 8990,4 12,5 9680,9 7,7 

бо % нисбати ММД 13,4 13,9  14,0  13,4  

        аз  љумла:         

 - Фонди музди мехнат 2413,2 2881,8 19,4 2881,8 0,0 2881,8 0,0 

  - Харољоти асосї  853,3 933,2 9,4 859,8 -7,9 923,1 7,4 

  Барномаи 

инвеститсияњои  давлатӣ  

190,3 91,2 -52,1 141,8 55,5 132,8 -6,4 

  Маблаѓњои махсуси  

ташкилотњои буљетї 

482,2 545,8 13,2 563,7 3,3 584,9 3,8 

 

                                  4.2.1 Соњаи маориф 

Дар соли 2016  њадди нињоии харољотњои соњаи маориф  

3035,1 млн. сомониро ташкил медињад, ки ин нисбат ба соли љорї 

116,5  млн. сомонї ё 4,0 фоиз зиёд мебошад. Маблаѓгузории ин 

соња, дар соли 2017 ба 3514,2 млн.сомонї ва дар соли 2018 бошад 

3842,2  млн.сомонї ба наќша гирифта шудааст, ки ин ба 5,5 фоизи 

ММД баробар мебошад. 

Тањияи буљети соњаи маориф бо назардошти афзалиятњои 

соњавї тањия гардида, дар он ба афзалиятњои зерин диќќати 

махсус дода шудааст: 

- рушди тањсилоти томактабї; 

- рушди низоми такмили ихтисос; 

- муҷаҳҳазонидани муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 

таҷҳизоти таълимӣ. 

                           

              4.2.2 Соњаи тандурустї 

Харољоти соњаи тандурустї бошад, дар соли 2016 ба 

маблаѓи 1422,1 млн.сомонї ба наќша гирифта шудааст, ки  

нисбати соли 2015  ба маблаѓи 217,6 млн.сомонї  ё 18,1 фоиз зиёд 

буда,   дар соли 2017 ба 1594,0 млн.сомонї ва соли 2018 ба 1652,5  

млн.сомонї баробар гардида, афзоиши миёнаи солонаи он 11,3 

фоизро ташкил мекунад. 

Дар ин соња сиёсати буљетї ба афзалиятњои зерин равона 

шудааст, аз љумла: 

-  пешгирӣ, ташхис ва табобати бемории сил ва вараҷа;  
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- пешгирӣ ва барқарорсозии саломатии кӯдакони маъюб, аз ҷумла 

кӯдакони гирифтори нуқсони модарзодии дил ва табобати беморони 

гирифтори бемории гурда; 

 -  мустањкам намудани базаи моддї - техникии муассисањои 

тандурустї. 

 

4.2.3 Соњаи њифзи иљтимоии ањолї 

Барои маблаѓгузории соњаи њифзи иљтимоии ањолї дар 

соли 2016 - ум 3210,0 млн.сомонї, дар соли 2017-ум 3692,2 млн. 

сомонї ва дар соли 2018 бошад – 3976,4 млн. сомонї пешбинї 

гардидааст, ки он ба 5,7 фоизи ММД баробар буда, афзоиши 

миёнаи солонаи он 11,3 фоизро ташкил мекунад. 

Дар ин соња ба афзалиятњои зерини дохилии соњавї, 

диќќати махсус дода шудааст:  

- ислоњоти нафаќа ва таъмини сариваќтии он ба ањолї; 

-вусъат бахшидани шабакаҳои Марказҳои будубоши рӯзона 

барои хизматрасонии иҷтимоии пиронсолону маъюбон ва кӯдакони 

имконияташон маҳдуд; 

- беҳтар кардани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти протезию 

ортопедӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли ватании воситаҳои техникии 

тавонбахшӣ; 

- таъмин намудани муассисаҳои будубоши доимӣ (статсионарӣ) 

бо таҷҳизоти тавонбахшии таббию иҷтимоӣ.  

 

4.2.4 Соњаи фарњанг 

Дар соли 2016 маблаѓгузории соњаи фарњанг бо 

дарназардошти афзалиятњои соњавї, аз љумла  њифзи мероси 

таърихию фарњангї ва  њифзи мероси фарњангии ѓайримоддии 

халќи тољик, рушди санъати театрӣ ва санъати сирк дар ҷумҳурӣ ба 

роњ монда шуда, њадди нињоии харољотњои он ба маблаѓи 959,4  

млн.сомонї баробар гардидааст, ки нисбати соли 2015 ба маблаѓи 

222,9 млн.сомонї ё 30,3 фоиз  зиёд буда, дар соли 2017-ум 

895,5млн.сомонї ва дар соли 2018 бошад ба маблаѓи 927,3 

млн.сомонї ба наќша гирифта шудааст. 

4.3 Дастгирии рушди соњањои реалии  иќтисодиёт 
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Дар соли 2016 барои соњањои хизматрасонии иќтисодї 4777,7 

млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки он ба 27,8 фоизи њаљми 

умумии харољотњои Буљети давлатї ва 8,3 фоизи ММД  баробар 

мебошад.  Маблаѓгузории минбаъдаи онњо дар соли 2017 ба 

маблаѓи 5176,6 млн. сомонї ва дар соли 2018  бошад 5614,6 

млн.сомонї пешбинї гардидааст. 

 

 

4.3.1 Соњаи хољагии манзилию коммуналї 

Дар соли 2016 барои маблаѓгузории соњаи хољагии манзилию 

коммуналї  722,1 млн. сомонї маблаѓ пешбинї гардидааст, ки он 

1,3 фоизи ММД - ро ташкил намуда, нисбат ба соли 2015 ба  

андозаи 113,6 млн. сомонї кам мебошад, ки сабаби он ба охир 

расидани як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва сохтмони иншоотҳо 

дар соҳа мебошад. Маблаѓгузории ин соња дар солњои минбаъда 

низ идома ёфта, дар соли 2017 ба маблаѓи 1074,7 млн. сомонї ва 

дар соли 2018 бошад 1107,6 млн. сомонї пешбинї гардидааст.  

Дар ин соња афзалиятњои асоситарин ин:  

- таъмини чорабинињои коммуналї вобаста ба ободонии 

вилоят, шањру ноњияњо ва дењот; 

Нишондињандаҳо Буљети 

тасдиќш

удаи 

соли 

2015 

  Дурнамо 

с. 2016 2016/ 

           2015 

           (%) 

с. 2017 2017/ 

2016 

(%) 

2018 2018/ 

2017 

(%) 

Соҳаҳои хизматрасонии 

иќтисодї 
4285,9 4777,7 11,5 5176,6 8,3 5614,6 8,5 

бо % нисбати ММД 8,1 8,3  8,1  7,8  

        -   Буљет 2671,5 2748,9 2,9 3299,6 20,0 3606,1 9,3 

бо % нисбати ММД 5,1 4,8  5,1  5,0  

        аз  љумла:         

           - Фонди музди мехнат 116,8 140,9 20,7 141,0 0,1 141,3 0,2 

            - Харољоти асосї  1919,7 1986,0 3,5 2399,2 20,8 2507,9 4,5 

  Барномаи инвеститсияњои  

давлатӣ  

1566,2 1753,2 11,9 1612,6 -8,0 1383,5 -14,2 

 -  Ќарзи давлатї (КХ) 24,2 249,7 10,3 

баробар 

238,4 -4,6 597,5 2,5 

баробар 

 -  Маблаѓњои махсуси  

ташкилотњои буљетї 

24,0 25,9 7,9 26,0 0,7 27,5 5,5 
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-  бењтар намудани таъминоти ањолии љумњурї бо оби тозаи 

нўшокї; 

- бењтар намудани њифзи муњити зист ва васеъ намудани њудуди 

майдонњои љангалзор дар љумњурї мебошанд. 

 

4.3.2 Соњаи  сўзишворию энергетика ва корњои љустуљўї геологї 

Соњаи энергетика яке аз соњањои афзалиятнок дар 

иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта,  барои 

таъмини истиќлолияти энергетикї њамасола аз Буљети давлатї 

маблаѓњои зарурї пешбинї мегарданд. 

Бояд тазаккур дод, ки маблаѓгузории ин соња дар давраи 

миёнамўњлат бо назардошти афзалиятњои дохилї - соњавї тањия 

гардида, њадди нињоии харољотњои он дар соли 2016 аз њисоби 

њамаи манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 2550,9 млн. сомонї ба 

наќша гирифта шудааст, ки он нисбат ба соли љорї ба андозаи  

28,0 фоиз ё ба маблаѓи 577,8 млн. сомонї зиёд мебошад. 

Маблаѓгузории соњаи сўзишворї ва энергетика дар соли 2017 дар 

њаљми 2577,2  млн.сомонї ва дар соли 2018 бошад дар њаљми 

2883,8  млн.сомонї ба наќша гирифта шудааст, ки он ба 4,0 фоизи 

ММД баробар мебошад.  

Барои маблаѓгузории корњои  љустуљўї геологї дар соли 

2016- ум 139,4 млн.сомонї, дар соли 2017-ум 161,4 млн. сомонї ва 

дар соли 2018 бошад 235,0 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки 

он ба 0,3 фоизи ММД баробар буда, афзоиши миёнаи солонаи он 

зиёда аз 22,9 фоизро ташкил мекунад. 

Њангоми тањияи њадди нињоии харољотњои соњаи мазкур ба 

афзалияти асосии сиёсати давлат, яъне таъмини истиқлолияти 

энергетикии кишвар ањамияти махсус дода шуда, сохтмон ва 

барќарорсозии нерўгоњњои  обии хурду миёна, инчунин ба роҳ 

мондани корњои љустуљўї геологї дар соњаи нафту газ ва ангишт 

низ самтњои афзалиятнок ба њисоб мераванд.   

      

4.3.3 Комплекси агросаноатї 

Дар соли 2016 њадди нињоии харољотњои соњаи комплекси 

агросаноатї ба маблаѓи 424,5 млн.сомонї, дар соли 2017 – ум 
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431,2 млн.сомонӣ ва дар соли 2017 бошад ба маблаѓи 322,5 млн. 

сомонї ба наќша гирифта шудааст.  

Дар тањияи њадди нињоии харољотњои комплекси агросаноатї 

њамаи афзалиятњои зерсоњавї ба инобат гирифта шуда, сиёсати 

маблаѓгузории он ба самтњои зерин, аз љумла:  

- дастгирии барномањои соњаи кишоварзї љињати таъмини 

амнияти озуќаворї; 

- барқарор намудани қубурҳои баландфишори системаи 

ирригатсионӣ ва пойгоҳҳои обкашӣ бо техникаи лозима ва зарурӣ; 

- гузаронидани корҳои мелиоративӣ ва заминсозӣ равона карда 

шудааст. 

 

4.3.4 Соњаи наќлиёт ва коммуникатсия 

Маблаѓгузории соњаи наќлиёт ва коммуникатсия бо 

назардошти афзалияти асосии соњавї - баровардани кишвар аз 

бунбасти коммуникатсионї  тањия гардида,  дар соли 2016 аз 

њисоби њамаи манбаъњои маблаѓгузорї ба андозаи 902,0 

млн.сомонї ба наќша гирифта шудааст, ки он дар соли 2017 – 

885,3 млн.сомонї ва дар соли 2018-ум ба маблаѓи 1021,4 

млн.сомонї дар назар дошта шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки камшавии њадди нињоии харољоти соњаи 

мазкур аз њисоби кам гардидани Барномаи инвеститсияњои 

давлатї дар соли 2016 ба маблағи 26,1 млн.сомонӣ ва аз њисоби 

ќарзи давлатї (ЧХЧ)   ба маблағи 13,7 млн.сомонӣ ба вуљуд 

омадааст. 

Маблаѓгузории буљетии ин соња, яъне танњо аз њисоби 

маблаѓњои буљети давлатї дар соли 2016 ба андозаи 236,2 

млн.сомонї дар назар дошта шуда, дар соли 2017 он  ба маблаѓи 

301,1 млн.сомонї ва дар соли 2018 ба маблаѓи 364,7 млн.сомонї  

пешбинї гардидааст, ки афзоиши миёнаи њарсолаи он ба 13,3 

фоиз баробар мегардад. 

    Афзалиятњои асоситарини соња дар давраи миёнамўњлат 

ин: 

 -  сохтмон, таъмиру барќарорсозї ва нигоњдории роњњои 

автомобилгарди љумњурї; 
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- барўйхатгирї ва шањодатномакунонии роњњои 

автомобилгарди љумњурї; 

- бењтар намудани базаи моддию техникии муассисањои 

роњдорї ба њисоб мераванд. 

 

5. Хизматрасонї ва идоракунии ќарзњои дохилї ва берунии 

давлатї 

      Дар давраи миёнамўњлат барои дар сатњи мўътадил нигоњ 

доштани ќарзњои дохилию берунї ва хизматрасонї аз рўи онњо 

маблаѓњои зарурї пешбинї шудааст. Аз љумла, дар соли 2016 

барои  хизматрасонии қарзи дохилӣ 177,6 млн.сомонӣ пешбинӣ 

шуда,  ин  рақам дар соли 2017 - ум  181,8 млн.сомонї ва дар соли 

2018 бошад 186,6  млн.сомониро ташкил медиҳад, ки ин барои 

Буљети давлатї ўњдадории иловагї буда, ба таѓйирёбии сохтори 

харољоти он таъсири љиддї мерасонад.  

Дар соли 2016 барои хизматрасонии ќарзи умумии берунаи 

Љумњурии Тољикистон 1007,2 млн. сомонї аз љумла, ќарзи асосї 

757,1 млн. сомонї ва пардохти фоизњо аз рўи онњо 250,1  млн. 

сомонї, мувофиќан дар соли 2017 – 793,9 млн. сомонї ва 263,6 

млн. сомонї, дар соли 2018 бошад – 874,4 млн. сомонї ва 

274,9млн. сомонї дар назар дошта шудаанд.   

Инчунин бояд ќайд кард, ки  дар  солњои 2015-2018  бо 

сабаби ба нуќтаи нињої расидани  хизматрасонї аз рўи ќарзи 

берунї маблағи зиёди пардохти ќарзи  берунии асосї аз њисоби 

буљети давлатї дар назар гирифта шудааст, ки маблаѓи  он  дар 

соли 2016- ум 378,6  млн.сомонї, дар соли 2017- ум 401,0 

млн.сомонї ва дар соли 2018 бошад 428,6 млн.сомониро ташкил 

медињад. 

6. Касри буљет 

Дар соли 2016 барзиёдии харољоти буљет нисбат ба даромад - 

яъне касри буљети давлатї - 0,5 фоизи ММД- ро ташкил намуда, 

маблаѓи он 286,7  млн. сомониро ташкил медињад.  

Дар соли 2017 ин нишондињанда 321,4 млн.сомонї ва дар соли 

2018 бошад 360,3 млн.сомониро ташкил мекунад. 

 Бо дарназардошти  хизматрасонии ќарзи берунї аз њисоби 

Буљети давлатї, касри васеи буљет дар соли 2016 –ум 764,3 
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млн.сомонї ё 1,3 фоизи ММД- ро ташкил дода, дар солњои 2017-

2018 низ ба андозаи 1,1 ва 1,0 фоиз нисбати ММД  мувофиќан ба 

маблаѓи 722,4 млн.сомонї ва 788,9 млн.сомонї пешбинї 

мегардад. 

Дар соли 2016 пўшонидани касри Буљети давлатї аз њисоби 

фурўши моликияти давлатї, фурўши векселњои хазинадорї ва аз 

њисоби љалби даромадњои иловагии депозитњои буљети 

љумњуриявї ва ќарзу грантњои ташкилотњои байналмиллалии 

молиявї дар назар дошта шудааст, ки он њангоми пешнињоди  

лоињаи  Ќонуни Љумњурии Тољикистон « Буљети давлатии 

Љумњурии Тољикистон  барои соли 2016 » даќиќ карда мешавад. 

Самтњои асосии нишондињандањои макроиќтисодї ва Буљети 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2018 

пешнињодшуда, аз рўи манбаъњои даромад ва самтњои харољотии 

аз љониби вазоратњои дахлдор пешнињод гардида, 

нишондињандањои пешакї буда, бо дарназардошти таѓйир ёфтани 

вазъияти иќтисодию молиявї, њангоми тањияи лоињаи Буљети 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2016 бори дигар аниќ 

карда шуда, аз нав пешнињод карда мешаванд. 


