
Варақаи пурсишӣ  
Мақсад: - муаяйн намудани фаъолияти кории Сарраёсати хазинадории марказӣ дар   
                  иҷрои буҷети давлатӣ, 
                - таъмини тартиби шаффофияти маблағгузории муассисаҳои буҷетӣ,      
                - беҳтар гардонидани фаъолияти Сарраёсати хазинадории макрказии Вазорати    
                  молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

ДИҚҚАТ! Ҳангоми пур кардани варақаи пурсиш саволро пурра хонда, яке аз ҷавобҳои 
пешниҳодгардидаро интихоб ва бо аломати ҷамъ (+) ишора намоед.    
 
1. Баҳогузории Шумо нисбати фаъолияти Сарраёсати хазинадории марказӣ.  
    □  а) хуб; 
    □  б) қаноатбахш; 
    □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед)             ________________________________ 

                                                _________________________________ 
                                                _________________________________ 

 
2. Баҳогузории Шумо нисбати маблағгузории муассисаҳои буҷетӣ мувофиқи дархостҳои ба 
хазинадорӣ пешниҳодгардида.  
   □  а) хуб; 
    □  б) қаноатбахш; 
    □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед)             _______________________________ 

                                                ________________________________ 
                                                ________________________________ 

 
3. Муносибати Шумо оид ба масъалаи ба маҳдудияти маблағгузорӣ, аз сабаби саривақт иҷро 
нагардидани қисми даромади буҷет. 
 
   □  а) Масъаларо дарк менамоям; 
   □  б) Манфӣ (сабабашро шарҳ диҳед)                         __________________________________ 

___________________________________ 
                                                ___________________________________ 

 
4.   Фикри Шумо оид ба сатҳи дониши кормандони Сарраёсати хазинадории марказӣ ҳачун 
хизматчии давлатӣ. 
     □  а) хуб; 
    □  б) қаноатбахш; 
    □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед)       _______________________________ 
 
5. Муносибати сарпарастон (кураторон) ва муассисаҳои буҷетиро дар ҳалли масъалаҳо чи 
гуна баҳогузорӣ менамоед.  
 □  а) хуб, бо эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ;  
 □  б) қаноатбахш;  
 □  в) ғайриқаноатбахш (дигар сабабҳо бошад, дарҷ намоед) 
                                                                                     _____________________________________ 

                                                _____________________________________ 
                                                _____________________________________ 

 
 
 
 
 

6. Фаъолияти Сарраёсати хазинадории марказиро дар ҳамбастагӣ бо дигар Сарраёсатҳо, 
раёсатҳо ва шўъбаҳои Вазорати молия баҳогузорӣ намоед.  
                                                                                      _____________________________________ 

                                                _____________________________________ 
                                                _____________________________________ 



 □  а) хуб; 
 □  б) қаноатбахш; 
 □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед) 
 
 
 7.  Фикри Шумо оид ба пеш аз мўҳлат қатъ кардани маблағгузорӣ то 25 декабр  вобаста ба 
охир расидани соли молиявӣ.  
 □  а) хуб; 
 □  б) қаноатбахш; 
 □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед) 
                                                                                      _____________________________________ 

                                                _____________________________________ 
                                                _____________________________________ 

 
8. Оё маблағгузории нақдӣ бе пешниҳоди мактуби дархостӣ барои дигар моддаҳои хароҷотӣ 
дар ҳаҷми 1000,0 сомонӣ талаботи муассисаи буҷетиро қонеъ мегардонад?  
  □  а) бале; 
  □  б) на (сабабашро дарҷ намоед)          _____________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                                                
9. Оё ҳангоми тасдиқи сметаҳои хароҷотии муассисаҳои буҷетӣ пешниҳодҳо ва дархостҳои Шумо 
аз ҷониби Сарраёсатҳо, раёсатҳо ва шўъбаҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат 
гирифта мешаванд?  
 
  □  а) бале; 
  □  б) на (сабабашро дарҷ намоед) 
                                                                                           _____________________________________ 

                                                        _____________________________________ 
                                                _____________________________________ 

 
10. Сабабҳои ба таъхир мондани маблағгузории муассисаҳои буҷетӣ дар аввали сол. 
   
  □  а) саривақт тасдиқ нагардидани сметаҳои хароҷотӣ аз ҷониби Тақсимкунандагони асосии 
маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ);   
          
  □  б) ба таъхир монондани тасдиқи сметаҳои хароҷотӣ аз ҷониби Сарраёсатҳо, раёсатҳо ва 
шўъбаҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
  □  в) саривақт дохил накардани сметаҳои хароҷотӣ дар низоми иттилоотӣ аз ҷониби 
кормандони аз ҷониби Сарраёсатҳо, раёсатҳо ва шўъбаҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;  
  □  г) дигар сабабҳо (дарҷ намоед).                                   ___________________________________ 

____________________________________ 

                                              ____________________________________ 

 
11. Фикри Шумо оиди пурра ба кортҳои электронӣ гузаронидани пардохти музди 
меҳнат,нафақа, идрорпулӣ, кўмакпулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



12. Фикри Шумо оиди барномаи нави иттилоотии SGB.net, ки аз 1 январи соли 2015 дар 
Сарраёсати хазинадории марказӣ ҷорӣ гардидааст. 
 
 □  а) хуб; 
 □  б) қаноатбахш; 
 □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед)             ___________________________________ 

                                                            ____________________________________ 
                                                ____________________________________ 

 
13. Самаранокии кории низоми иттилотии SGB.net-ро чи гуна баҳогузорӣ менамоед. 
 

 □  а) хуб; 
 □  б) қаноатбахш; 
 □  в) ғайриқаноатбахш (сабабашро шарҳ диҳед)           ____________________________________ 

                                                            _____________________________________ 
                                                _____________________________________ 

14. Дар оянда муассисаҳои буҷетӣ ба низоми иттилоотии Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пайваст гардида, бояд аз ҷои кории худ мустақилона бо барномаи SGB.net 
фаъолият намоянд. Оё Шумо ба ин омода ҳастед? 
 

 а) бале; 
□  б) на.      
 

15. Ба фикри Шумо ташкил намудани дарсҳои иловагӣ оид ба омўзиши барномаи иттилоотии  
SGB.net зарурият дорад?  
□  а) бале; 
□  б) на.      
 

16. Оё Шумо барои мустақилона маблағгузорӣ намудани моддаҳои алоҳидаи гурўҳбандии 
буҷет (музди меҳнат, андозҳо, пардохтҳои коммуналӣ ва дигар моддаҳои ҳимояшавандаи 
буҷетӣ) бо воситаи низоми SGB.net бе иштироки кормандони хазинадорӣ омода ҳастед? 
□  а) бале; 
□  б) на (сабабашро шарҳ диҳед)                                             ________________________________ 

                                                            _________________________________ 
                                                _________________________________ 

 
 
17. Пешниҳоди Шумо оид ба беҳтар гардонидани кори низоми иттилоотии SGB.net. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

18. Пешниҳоди Шумо оид беҳтар гардонидани фаъолияти Сарраёсати хазинадории марказӣ ва 
баланд бардоштани савияи дониши кормандон. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

МП    Роҳбар 
           Сармуҳосиб 
 


