
Омилњои асосии тањияи буљети 

миѐнамӯњлати  ЉТ барои солњои  

2018 -2020  

Душанбе   25 майи соли 2017. 

  
Коршинос  -  А. Наљмидинов 



 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”  

 Паѐм, амрҳо, фармоишҳо ва супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон;  

 Қарор ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳуриии Тоҷикистон;  

 Барномаҳои рушди миллӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ;  

 Дурнамои миѐнамӯҳлати рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;  

 Таҳлил ва баҳодиҳии буҷет.  

Лоиҳаи самтҳои асосии сиѐсати буҷету андоз барои давраи миѐнамӯҳлат дар 

асоси санадҳои меъѐрии ҳуқуқии зерин таҳия мегардад:  



Чараёни тахияи Бучети давлати барои солхои  
2018-2020 

Фармоиши Хукумати Чумхурии 
Точикистон  аз 25 январи 2017 №2-ф 

ДАСТУРАМАЛ  

  оид ба тањия намудани нишондињандањои Буљети 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои  

2018-2020 

Муайян кардани нишондихандахои 
макроиктисоди ва дурнамои даромадхои 
бучети давлати дар давраи миёнамухлат 

Муайян кардани афзалиятхои 
бучети ва хадди нихоии харочотхо 

аз руи сохахо 



Сохтори чараёни бучет дарЧТ 

Чараѐни бучет 2018-2020 

Мархила 1 –тайѐр 
намадани НБД барои  

солхои 2018-2020 

Мархилаи 2 - Тахияи 
лоихаи Конун « Дар бораи 
Бучети давлати барои соли 

2018» ва пешбинии  
нишондихандахои бучети 
барои солхои 2019 -2020  

Аввали феврал – 1 
июни  

Аввали июн – 20 
сентябр 
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Мархилаи бучети (1) 

Асосхои макра- 
фискали  

Банакшагирии  
харочоти сохахо 
 ва афзалиятхо 

Таксимоти хади 
нихоии харочот  

аз руи сохахо 

Процесс подготовки  

 основных направлении 

финансово бюджетное 

и налоговое политики 
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СМР & СБСН 
 

Самтхои асосии сиёсии соха 

ва стротегияи онро бо конун 

Конуни хамасолаи Бучети 

давлати, &  маблаггузории 

бучети ва дурнамои 

нишондихандахои бучет 

Бучети миёнамухлат 



 ТАМБ-ҳои соҳавӣ  
 

Соҳа  

 
1. 

Вазорати мудофиаи ҶТ 02. Мудофиа  

2.  Вазорати маориф ва илми ҶТ 04. Маориф  

3. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии ҶТ  
05.Тандурустӣ ва 06. Суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  

4. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон   
06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ  

5. Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон  08. Фарҳанг ва варзиш   

6. Вазорати энергетика ва захираҳои оби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон   

09. Комплекси сӯзишворӣ ва 
энергетика   

7. Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон   
10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва 

шикор  

8. Вазорати саноат ва технологияи нав 11. Саноат ва сохтмон  

9. Вазорати нақлиёти ҶТ 12. Нақлиёт ва коммуникатсия  



1 
Мухити 

макроиктисоди 
 

Накшаи даромадхо 
 

Накшаи 
инвеститсионии 

миёнамухлат 
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Барномаи миёнамухлати 
харочотхои давлати  

•Мухити макроиктисоди ва 
макрофискали 

•Максадхои сиёсати 
фискали  

•Афзалиятхои бучети,  
•Бучетхои базави  

•Хадди нихоии харочотхо 
барои сохахо 

 
 

8  
Лоихаи конун 

дар барои бучет 
аз тарафи ВМ 
тахия карда 
мешавад. 

Гуфтушунидхои 
дохилии бучети 
 

9 
 Пешниходи 

лоихаи конун 
дар бораи бучет 
&Нишондиханда
хои бучети барои 

ду соли оянда 
барои тасдик ба 

Хукумат 

10 
Пешниходи 

лоихаи конун 

дар бораи 

бучет ба 
Парламент ва 
гузаронидани 

гуфтушунидхои 
бучети 

2 
 Тахияи Бучети 

базави 
 

Бучети базавии 
харочотхои бучети  

 
Бучети базавии 

харочотхои асоси 

3  

Стратегияхои сохави 
Тахия кардашуда / азнавкардашуда  

аз тарафи Вазоратхои сохави 
 

Дар асоси ин 
муайян кардани афзалиятхои бучети 
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 Дархости бучети 

ва дурнамои 
нишондихандахои 

бучети барои ду 
соли оянда,аз 
тарафиТАМБ 

тайёршуда дар 
доираи хадди 

нихоии 
харочотхои 

пешниходгардида 
амали мегарданд 

4 Муайян кардани хадди нихоии 

харочотхои бучети барои сохахо ва 
ТАМБ 

6 
 Тасдиккунии 

хадди нихоии 

харочотхо ва 

муайян кардани 

самтхои нави 

сиѐси 

дар Комиссияи 

бучети ва 

Хукумати ЧТ 

Мархилаи стратеги Мархилаи  муфассали тахияи бучет 

НБД / чараёни тахия 



Иштирокчиѐни дурнамои нишондихандахои 

макроиктисоди дар солхои 2018-2020 



Муайян намудани нишондихандахои 
макроиктисоди ва дурнамои даромадхои давлати 

барои давраи миёнамухлат 
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  1.Вазорати рушди иктисод ва савдои 

Чумхурии Точикистон дурнамои 

нишондихандахои макроиктисодии 

Чумхурии Точикистонро дар давраи 

миѐнамухлат тайѐр карда ба Вазорати 

молия пешниход менамояд. 

2. Бонки миллии 

Точикистон дурнамои 

курби асъори милли 

нисбат ба доллари ИМА 

ва таваррумро барои 

давраи миѐнамухлат ба 

Вазорати молия пешниход 

мекунад.   

3.Вазорати молияи ЧТ дар доираи нишондихандахои 

макроиктисоди дурнамои даромадхои Бучети давлатиро тайѐр 

карда, дар асоси пешниходхои ТАМБ афзалиятхои бучетиро 

муайян карда хадди нихоии харочотхоро барои сохахо барои 

давраи миѐнамухлат муайян менамояд.  
 



  

    Сол 0    Сол 1     Сол 2      Сол 3 

 

Банакшагирии 

захирави  

Дурнамои 
даромадхо 

(Бонакшагири)  
 

Харочотохо 
барои 

барномахои 
амалкунанда 

Сарфа  аз 

барномахои 

амалкунанда 

Барномахои 
нави харочоти 

Хадди нихоии 
харочот 

(Паталок) 

                          Роххои асосии тахияи бучет 

 Чараёни тахия банакшагири 
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Инструментхои асосии банакшагирии бучет   

 Бучети базави – инструменти банакшагирии бучети мебошад, ки арзиши сиёсати 
чориии сохаро муайян менамояд. Бучети базави харољотхоеро дар бар мегирад, ки 

фаќат барои амалї намудани сиѐсати давлатї дар доираи ќонунњои амалишаванда 

барои таъмини њаљми талаботи фаъолияти маќомоти давлатї ва дигар идорањои он 

айни замон зарур мебошад. 
 

   *        Бо максади баробаркунии чараёни бучет ва рох надодан ба зиёд шудани харочотхо 
аз (паталокхои) худудхои муайянгардида (масалан бо дарназардошти тагирёбии 
нишондихандахои макроиктисоди) банакшагирии захирави (резер) пешбини 
мегардад. Банакшагирии захирави – ин кисми на онкадар зиѐди маблагхои бучети 

мебошад, ки барои маблаггузории хадафхои нав пешбини мегардад ва хамчун 

захира банакша гирифта мешаванд. 
 

 Баъди тањияи бучети базави Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, дар асоси 

нишондихандахои макроиктисоди ва даромадхои бучети давлати инчунин сиѐсати 

фискалии Њукумати Љумњурии Тољикистон (касри буљет, андозњо, ќарзи давлатї 

ва ѓайрањо) хачми маблагхои бучети давлатиро барои маблаггузории хадафхои нав 

(новых инициатив) муайян менамояд. 
 

 Хадди нихоии харочот аз руи сохахо / ТАМБ дар асоси дурнамои  

нишондихандахои макроиктисоди ва сиѐсати фискалии давлат (касри бучет, 

сиѐсати андоз, карзи давлати) муайян карда шуда, самтхои афзалиятноки бучети 

барои давраи миѐнамухлат муайян мегарданд. 
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Меъѐрхои хатми барои муйян кардани афзалиятхои бучетии 

Вазоратхо  

 

 
Меъѐрхои хатми    Эзох 

 

1) Афзалиятхои бучети 

бояд барои ЧТ ахамияти 

стратеги дошта бошанд. 

Афзалиятњои буљетии вазоратњо бояд бо афзалиятњои асосии милли, ки 

аллакай дар њуљљатњои стратегии  Љумњурии Точикистон муайян шудаанд ва 

аз чониби Њукумати Љумхурии Тољикистон тасдиќ шудаанд мувофик бошад, 

балки дар: 

a. Стратегияи миллии рушд(СМР); 

b. Стратегияи баланд бардоштани сатхи некуахволи (СБСН ЧТ); 

c. Паѐмњои солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 

Олии Љумњурии Тољикистон (аз чумла паѐмхои соли чори); 

d. Дигар стратегияњои соњавие, ки аз чониби Њукумати Љумњурии 

Тољикистон тасдиќ шудаанд. 

2) Афзалиятхои бучети бояд 

барои соха аз чихати 

стратеги мухим бошанд. 

Афзалиятњои соњавии асосї, маблаѓгузори нагардида  (ќисман маблаѓгузори 

шаванда) , аллакай тасдиќшуда аз чониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 

доираи стратегияњои соњавї бошанд . 

3) Афзалиятхои бучети бояд 

аз чихати молияви 

устувор бошанд. 

Афзалиятњои буљетї бояд аз нуќтаи назари молиявї устувор буда, 

мутобиќи манбаъњои банаќшагирифтаи буљети давлатї бошад. Пайдарњам, 

њар як дархости алоњидаи афзалиятњои вазоратњо дар њар соли молиявии 

мушаххаси давраи миѐнамўњлат на бояд аз 15% - и њаљми буљетњои соњавї 

барои соли љорї (барои соли 2017 дар асоси гурўњбандии вазифавии 

харољоти давлатї) бештар бошад. Ҳаҷми ҳар як дархости самти нави маблағгузорӣ дар ҳаҷми 

на зиёда аз 5% ҳаҷми хароҷоти соҳа барои соли ҷорӣ маҳдуд карда мешавад;  



 

 

Наќшаи таќвимии тањияи нишондињандањои Буљети давлатии барои солњои 

2018-2020 

Чорабинињо 
Мўњлати  

нињої 
Маќомоти давлатии масъул 

Муайян намудани нишондињандањои 
макроиќтисодї 

1 марти с. 2017 Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон 

Дурнамои даромадњои давлатї дар давраи 
миѐнамўњлат 

1 марти с. 2017 Вазорат ва идорањои дахлдор 

Наќшаи инвеститсионии миѐнамўњлат 1 марти с. 2017 Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон 

Муайян намудани њаљми даромадњои буљети 

давлатї барои давраи миѐнамўњлат   
 

15 апрели соли 

2017   
 

Вазорати молия   
  

Буљетњои базавии харољоти капиталї 15 марти с. 2017 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 

Буљетњои базавии харољоти љорї 14 апрели с. 2017 Вазоратњои соњавї бо њамоњангии Вазорати 
Молияи Љумњурии Тољикистон  

Пешнињоди дархостњои афзалиятҳои нав ба 

вазорати молия   

14 апрели с. 2017 Вазорат ва идорањои масъул 

Муайян намудани њадди нињоии харољот аз 
рўи соњањо  

1 майи с. 2017 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 

Пешнињод намудани лоињаи НБД барои 
солњои 2018-2020 ба Комиссияи 
доимоамалкунандаи буљетї 

20 майи с. 2017 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 

Дастурамали буљетї, марњилаи 2 1 июни с. 2017 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 



Тасдики хадди нихоии харочоти сохахо 

 

Вазорати молия 
хади нихоии 

харочоти сохахоро 
омода намуда ба 

Комиссияи Бучети 
пешниход 
менамояд 

Комиссияи бучетии 
назди ХЧТ хади 
нихоии харочоти 

сохаро тасдик 
менамояд 

Вазорати молия хади 
нихоии харочотхои 

тасдикшударо аз руи 
ТАМБ ба Вазорату 
идорахои дахлдор 

мерасонад. 




