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Мувофиќа намудани дастурамал бо маќомоти 

дахлдори молия 

Сарраѐсати хазинадории марказї (Шўъбаи маблаѓњои махсус) 

-маблаѓњои худї

-маблаѓњои супоришї 

-дигар намудњои маблаѓњои махсус 

Тартиб додани дастурамал аз љониби вазорату   

идорањо ва дигар ташкилоту муассисањои буљетї



Баъди тасдиќ гардидани дастурамал барои

ташкилоту муассисањои буљетї аз рўи минтаќаи

љойгиршавиашон дар назди Сарраѐсати хазинадории

марказї ва маќомотњои мањаллии он суратњисоб кушода

мешавад.

Маблаѓњои махсус ба суратњисоби ягонаи

хазинадорї оид ба маблаѓњои махсуси буљети љумњуриявї

ва суратњисоби ягонаи хазинадории мањаллї оид ба

маблаѓњои махсуси буљетњои мањаллї ворид гардида,
харољоти онњо аз њамин суратњисобњо амалї карда

мешавад.
Дар дохили суратњисоби махсус барои ташкилотњои

буҷетї хисоби алоҳида (лицевой счет) дар барномаи

«TIMS» кушода мешавад, ки дар оянда тамоми амалиѐти

даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси ин ташкилот бо

воситаи он амалӣ карда мешавад.

• Кушодани суратњисоб дар маќомоти хазинадорї



Моддаи 1.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи

хазинадорї»
«…

- суратњисоби ягонаи хазинадорї оид ба маблаѓњои махсуси

буљети љумњуриявї – суратњисобе, ки дар назди хазинадорї барои

хизматрасонии маблаѓњои махсуси муассисањои буљетии

љумњуриявї кушода мешаванд;

- суратњисоби ягонаи хазинадории мањаллї оид ба

маблаѓњои махсуси буљетњои мањаллї – суратњисобе, ки аз

љониби маќомоти мањаллии хазинадорї барои хизматрасонии

маблаѓњои махсуси муассисањои буљетии мањаллї кушода

мешаванд;

- суратњисобњои махсуси муассисањое, ки аз буљети љумњуриявї

маблаѓгузорӣ мешаванд – суратњисобњое, ки аз љониби маќомоти

мањаллии хазинадорї барои хизматрасонии маблаѓњои махсуси ин

муассисањо кушода мешаванд;

…»



Моддаи 8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи

хазинадорї»

«…

Дар њолати кам будани миќдори муассисањои буљетї

маќомоти мањаллии хазинадорї маблаѓгузории

маблаѓњои махсуси муассисањои аз буљетњои љумњуриявї

ва мањаллї маблаѓгузоришавандаро аз суратњисоби

ягонаи хазинадорї оид ба маблаѓњои махсуси буљетњои

мањаллї амалї намуда, њисоботи онњоро алоњида тартиб

медињанд».



Мақомоти хазинадорӣ ҳар моҳ ба ташкилоту

муассисаҳои буҷетӣ рӯйхати моҳонаи (выписка) амалиѐти

маблағҳои махсусро медиҳад. Дар асоси ин руйхат ташкилотҳои

буҷетӣ даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси худро муқоиса

намeда ҳисобот тартиб медиҳад.

Муассисаи буљетї на камтар аз се рўзи баъди гирифтани

руйхати бонкї вазифадор аст, ки ба хазинадорї оид ба

маблаѓњои сањван ба суратњисобаш воридшуда хабар дињад. Дар

њолати надоштани эътироз оид ба амалиѐтњои дар суратњисоб

дарљгардида, баќияи ин њисоб тасдиќшуда њисобида мешавад.

Ташкилоту муассисањои буљетї метавонанд барои њар як

намуди алоњидаи маблаѓњои махсуси худ дар хазинадорї њисоби

алоњида кушоянд.

«Ба муассисањои буљетї истифодабарии маблаѓњои

махсус (ба истиснои маблаѓњои грант ва сарпарастї) берун аз

низоми хазинадорї манъ карда шудааст. Дар њолати вайрон

намудани тартиби мазкур маблаѓњои махсус 100 фоиз ба

даромади буљети љумњуриявї ситонида мешаванд». Моддаи 21

Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи Буљети давлатии

Љумњурии Тољикистон барои соли 2010»



Тартиб додани сметаи харољоти маблаѓњои махсус

ва мувофиќа намудани он бо маќомоти молия

Муассисањои буљетие, ки маблаѓњои махсус доранд, њар сол харљномаи

даромад ва харољотро аз рўи тартиб ва шакли муќаррарнамудаи Вазорати

молияи Љумњурии Тољикистон тартиб медињанд. Дар харљнома пеш аз

њама моддањои харољотии афзалиятноке, ки аз рўи барномањои соњавї

муайян гардидаанд ва имконияти маблаѓгузорї намудани онњо аз њисоби

буљет мањдуд аст, нишон дода мешаванд.

Харљномаи даромад ва харољот тибќи дастурамал аз тарафи

муассисаи буљетї тартиб дода шуда, аз тарафи ихтиѐрдори асосии

маблаѓњои буљетї тасдиќ карда мешавад ва бо Вазорати молияи Љумњурии

Тољикистон ва маќомоти молия дар мањалњо мувофиќа карда мешавад.

Ихтиѐрдори асосии маблаѓњои махсус роњбарони ташкилоти болоии

муассисањои буљетї мебошанд, ки ба онњо њуќуќи идоракунии маблаѓњои

буљетї дода шудааст.

Харљномаи даромад ва харољоти маблаѓњои махсуси ташкилоту

муассисањои буљетї баъди тасдиќ барои маблаѓгузорї ба хазинадорї

пешнињод карда мешавад.

Харљнома бо тариќи воридшавии автоматикї дар барномањои

иттилоотии компютерї ба њисоб гирифта шуда, иљроиши он бо тариќи

автоматикї ба роњ монда мешавад.



Ворид намудани тағйирот ба сметаи маблағҳои махсус

Дар њолатњои зарурї дар моддањои харољотии харљномаи

маблаѓњои махсуси муассисањои аз буљети љумњуриявї

маблаѓгузоришаванда бо фармони Вазири молияи Љумњурии

Тољикистон ва муассисањои аз буљетњои мањаллї

маблаѓгузоришаванда бо фармони роњбарони маќомоти

молияи дахлдори мањаллї таѓийротњо ворид карда мешавад.

«Ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон иљозат дода

мешавад, ки дар њолати аз њаљми маблаѓњои дар Буљети давлатї

тасдиќшуда, кам ѐ зиѐд ворид гардидани маблаѓњои махсуси

муассисањои буљетї дар сметаи даромад ва харољоти онњо ва

дар ќисми даромад ва харољоти Буљети давлатї таѓйироти

дахлдор ворид намояд.» (Моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

барои соли 2010»)

Харљномаи маблаѓњои махсус аз 1 январ то 31 декабри 

соли буљетї амал мекунад.



• Тарзи хароҷоти маблағҳои махсус

Харољоти маблаѓњои махсус мувофиќи маќсадњои дар дастурамали

тасдиќнамудаи ташкилоту муассисањои буљетї оид ба истифодаи

маблаѓњои махсус тибќи гурўњбандии иќтисодии буљетї амалї карда

мешавад.

Муассисањои буљетї вазифадоранд, ки маблаѓњои махсусро дар

доираи харљномаи тасдиќшуда ва воридоти њаќиќии даромадњо харољот

намоянд.

Барои амалї намудани харољот аз тарафи корманди ваколатдори

маќомоти хазинадорї њуљљатњои пардохтии муассисањои буљетї дар

доираи маблаѓњои дар суратњисоби муассиса мављуд буда ќабул карда

мешавад.

Маблаѓгузории наќдї тибќи тартиби муќаррар гардида амалї

карда мешавад.

Маблаѓњои баргардонидашудаи ќарзи дебиторї, ки дар рафти

иљроиши харљнома, дар ташкилот ѐ муассисаи буљетї ба вуљуд

омадаанд, инчунин маблаѓњое, ки ба ташкилот ѐ муассисаи буљетї бо

сабабе бозпас гардонида мешаванд, дар харљномаи муассисањо дар

моддаи харољотие, ки аз он харољот шуда буд, барќарор карда

мешаванд.



Маќомоти хазинадорї дар њолатњои зерин

супоришномањои пардохтї ва чекњоро ќабул намекунад:

- нарасидани маблаѓ дар суратњисоби ташкилоту муассисањои

буљетї;

- мувофиќат накардани имзоњо ва муњри њуљљатњои

маблаѓгузаронї бо имзоњо ва муњри намунаи вараќаи

пешнињодшуда;

- пешнињод накардани хуљљатњое, ки барои маблаѓгузорї

заруранд;

- мувофиќат накардани харољотњо бо моддањои харољотии

гуруњбандии буљет;

- нодуруст будани нишонањои бонкї (реквизитњо) ва ѓайра

дар супоришномањои пардохтї.



Тартиби гузаронидани хароҷотҳо аз ҳисоби 

маблағҳои  махсус дар ҳолати касри буҷет

Моддаи 22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Буљети

давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2010»

«Дар соли 2010 дар њолати иљро нагардидани Буљети давлатї

маблаѓгузории харољоти дар буљет пешбинишудаи вазорату

идорањо ва ташкилоту муассисањо, ки маблаѓњои махсус доранд,

аз њисоби ин маблаѓњо амалї карда шавад».

Банди 18. Дастурамал «Оиди бањисобгирї ва њисоботдињии

маблаѓњои махсуси ташкилоту муассисањои буљети давлатї»

«Ташкилоту муассисањои буљетї дар њолати касри (дефицит)

буљети давлатї метавонанд, дар мувофиќа бо Вазорати молия ва

маќомотњои он дар мањал харољотњоро дар доираи харљномаи

буљети тасдиќгардида аз њисоби маблаѓњои махсуси худ

маблаѓгузорї намоянд».



• Пардохти маблағ ба даромади буҷет аз ҳисоби  

маблағҳои махсус

Моддаи 21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи

Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2010»

«Маблаѓњои махсуси вазоратњо, идорањо, ташкилотњои аз

буљети давлатї маблаѓгузоришаванда дар даромаду харољоти

ташкилотњои дахлдори буљетї ба њисоб гирифта мешаванд.

Њамзамон 20 маблаѓњои махсуси Раѐсати бозрасии давлатии

автомобилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ва

10 фоизи маблаѓњои махсуси дигар вазоратњо, идорањо ва

ташкилотњо њар семоња ба даромади буљетњои дахлдор, ба

истиснои маблаѓњои муассисањои тањсилоти умумї, ибтидоии

касбї, миѐна ва олї, муассисањои тандурустї дар ноњияњои

таљрибавї, инчунин маблаѓњои гранту мададгорї (спонсорї), ки

барои чорабинињои дорои хусусияти ѓайритиљоратї пешнињод

гардидаанд, дохил карда мешаванд.

…»



Дар соли 2011 пардохтҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус ба буҷети

давлатӣ мувофики моддаи 23. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар

бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2011» ба

тариқи зайл пешбинӣ гардидаанд:

Раѐсати Бозрасии давлатии автомобилии

Вазорати корњои дохилии Чумњурии Тољикистон 30 %

Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон,

Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон,

Ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллии

Љумњурии Тољикистон 20 %

Муассисањои томактабї, тањсилоти умумї,

ибтидої, миѐнаи касбї, муассисањои тандурустї ва

њифзи иљтимоии ањолї 5 %

Муассисањои тањсилоти олии касбї,

муассисањои соњаи маориф, илм, фарњанг,

Дастгоњи марказии Вазорати адлияи ЧТ,

Вазорати энергетика ва саноати ЧТ 10 %

Дигар муассиса ва ташкилотњои буљетї,

ба истиснои маблаѓњои грант ва сарпарастї 15 %



Маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Моддаи 31 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2010»

«Аз 1 январи соли 2010 барои ҳавасмандгардонии кормандон

ва инкишофи заминаи моддию техники Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди

Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон 60 фоизи маблағи умумии

пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо ва

ҷаримаҳои дар рафти корҳои назоратӣ ошкоргардида ба

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон ва 60

фоизи хироҷҳои гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати

Ҷумњурии Тоҷикистон равон карда мешаванд. Маблағҳои

зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети

ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузории тадбирҳои дар

моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби

дар моддаи 21 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо

татбиқ намегардад».



Моддаи 30 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011»

«Аз 1 январи соли 2011 барои њавасмандгардонии кормандон

ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти гумруки назди

Њукумати Љумњурии Тољикистон 50 фоизи маблаѓи умумии

пинњонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозњо, фоизњо ва

љаримањо аз рўи онњо, ки дар рафти корњои назоратї ошкор

гардидаанд ба Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии

Тољикистон ва 50 фоизи хирољњои гумрукї ба Хадамоти гумрукии

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон равон карда шаванд.

Маблаѓњои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба

буљети љумњуриявї ворид гардида, барои маблаѓгузории

тадбирњои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода шаванд ва

тартиби дар моддаи 23 Ќонуни мазкур пешбинигардида нисбати

онњо татбиќ намегардад».



Маблаѓњои махсуси Вазорати адлияи Љумњурии

Тољикистон аз њисоби вараќањои арзишнок.

Банди 1 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон № 553 аз

1 декабри соли 2001 «Дар бораи арзиши дараљаи њифзашон

муќарраршуда барои иљрои амалиётњои нотариалї»

«Бо назардошти он, ки коѓазњои дорои нишони дараљаи

њифзашон муќарраршуда берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон

тайѐр карда мешаванд, аз 1 январи соли 2002 арзиши як адад

коѓази дорои нишони дараљаи њифзаш муќарраршуда барои

иљрои амалиѐти нотариалї ба андозаи 1,5 доллати ШМА

муќаррар карда шавад, ки аз он ба марљаъњои зерин њиссањо

интиќол карда шаванд:

-ба таъминкунанда ба андозаи 1,0 доллари ШМА;

-ба буљети љумњуриявї 0,50 доллари ШМА

барои як коѓази дорои нишони нишони дараљаи њифзашон

муќарраршуда»



Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон № 441 аз 27 августи

соли 2008 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба ќарори

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2001 № 553»

«Арзиши як адад коѓази дорои нишони дараљаи њифзашон

муќарраршуда барои иљрои амалиѐти нотариалї ба андозаи 1,5

доллари ШМА бо пули миллї аз рўи ќурби расмии Бонки

миллии Тољикистон дар рўзи пардохт муќаррар карда шавад, ки

аз он ба марљаъњои зерин њиссањо интиќол карда шаванд:

-ба суратњисоби махсус Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон а андозаи 1,0 доллари ШМА;

-ба буљети љумњуриявї 0,50 доллари ШМА

барои як коѓази дорои нишони нишони дараљаи њифзашон

муќарраршуда»



Маблаѓњои махсуси Хадамоти муњољирати Вазорати корњои

дохилии ЉТ барои шиносномањои миллї

Банди 4. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон № 4-1 аз

14 январи соли 2002

«Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 80 фоизи маблаѓњои

аз фурўши шиносномањо воридгардидаро барои пўшонидани

харољоти вобаста ба тањия, овардани шиноснома ба љумњурї ба

даромади буљет ва 20 фоизашро ба њисобномаи махсуси шўъбаи

раводид ва баќайдгирии шањрвандони хориљї ва корњои

шиносномадињии Вазорати корњои дохилии Љумњурии

Тољикистон дар Раѐсати марказии хазинадории Вазорати молияи

Љумњурии Тољикистон барои харидани бланкањои кори

шиносномадињї, техникаи махсус ва мањсулот равона намояд».

ШИНОСНОМАЊОИ ХОРИЉЇ

Барои шиносномаҳои хориҷӣ пардохти маблаѓњо тибќи

ќарорњои дахлдори Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз он љумла

ќарорњои № 15 ва № 16 аз 25.01.2010 амалї карда мешаванд.



Бақияи маблағҳои махсус ба охири соли молиявӣ

Тартиб додани сметаи иловагӣ

Даромадҳои аз харҷномаи тасдиқшудаи маблағҳои махсус

барзиёд воридгардида дар давоми сол танҳо дар асоси харҷномаи

иловагӣ тибқи тартиби муқарраршуда тасдиқ ва хароҷот карда

мешаванд.

Бақияи маблағҳои махсус, ки дар охири соли буҷетӣ ба вуҷуд

меояд, ба даромади маблағҳои махсуси соли ояндаи молиявии

ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ гузаронида мешаванд ва тибқи

сметаи нав хароҷот карда мешавад.

«Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар

суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии

бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2010 ба

вуҷуд омадаанд, хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузории

хароҷоти соли 2010 равона карда мешаванд». (Моддаи 24 Қонуни

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон барои соли 2010»)



Тартиби воридшавии даромадњои маблаѓњои махсус

Шўъбаи идоракунии

амалиётњои бонкї

Шўъбаи

маблаѓњои махсус
БМТ

Маблаѓњои

номуайян

Ташкилоти

буљетї

Бонки

пардохткунанда

Пардохткунанда

Буљети

љумњуриявї10 фоизи

даромад

Сарраѐсати хазинадории марказї (Шўъбаи маблаѓњои махсус) 



Буљети

љумњуриявї

25,3 млн. сом.

Пардохти

10% ва 20 %

10.7 млн. сом.

Маблаѓњои

сањван

воридгардида

2.7 млн. сом.

Воридот аз суратњисоби махсус

ба буљети љумњуриявї дар  11 моњи соли 2010

Ќарзи

шиносномањои

хоричии

биометрї

8 млн. сом.

Дигар

пардохтњо

3,9 млн. сом.



Воридоти

андозию

ғайриандозӣ ва

грантҳо

74%

Буҷети 

лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ 

22% 

Маблағҳои 

махсус 283,9 

млн. сомонї

4%

Нисбати маблағҳои махсус бар ҳаҷми умумии

даромади Буҷети давлатӣ дар соли 2010

Ин рақамҳо аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2010» оварда шудааст.

4810 млн. сомонї

1442,8 млн. сомонї

Њаљми умумии буљети

давлатї 6536,8 

млн. сомонї



Воридоти

андозию

ғайриандозӣ ва

грантҳо

74%

Буҷети 

лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ 

21%

Маблағҳои 

махсус 429,6
млн. сомонї

5%

Нисбати маблағҳои махсус бар ҳаҷми умумии

даромади Буҷети давлатӣ дар соли 2011

Ин рақамҳо аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011» оварда шудааст.

6167,4 млн. сомонї

1695 млн. сомонї

Њаљми умумии буљети

давлатї 8292,1

млн. сомонї



79,5 

млн. сом

129,7

млн. сом

182,9

млн. сом

283,9

млн. сом

429,6

млн. сом
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Зиёдшавии даромади маблаѓњои махсус мувофиќи Ќонуни ЉТ 
"Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои

солњои 2007, 2008, 2009, 2010  ва 2011 "

Ряд1



218.1
млн. сом

315.7
млн. сом

286.0
млн. сом

336.1
млн. сом
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Диаграммаи даромади њаќиќии маблаѓњои махсус

дар солњои 2007, 2008, 2009 ва 11 моњи 2010  

Ряд1

Сабабњои зиёд ворид гардидани маблаѓњо дар соли 2008 нисбат ба соли

2009 дар он аст, ки дар охири соли 2008 баќияи маблаѓњое, ки дар буљети

љумњуриявї барои Дирекцияи сохтмони иншооти њукуматии Дастгоњи

иљроияи Президенти Чумхурии Точикистон пешбинї шуда буд, тибќи

дастури Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади дар оянда

маблаѓгузорї намудани сохтмони иншоотњои нотамом ба маблаѓи 87.5 млн.

сомонї ба суратњисоби махсуси хазинадорї гузаронида шуд.



Тартиби маблаѓгузории маблаѓњои махсус

Ташкилоти

буљетї

Сарпараст
Сардори

шўъба

Муовини аввали

директор
Директор

Шўъбаи идоракунии

амалиётњои бонкї
БМТ

Бонки

ќабулкунанда

Ќабулкунандаи

маблаг

Сарраѐсати хазинадории марказї (Шўъбаи маблаѓњои махсус) 



1. Хокимият ва 
идоракунии

давлати
73,7 млн. сом

25%

3. Макомоти

хифхи хукук

40,6 млн. сом.

14%4. Маориф

109,6 млн. сом.

37%

6. Сугуртаи 

ичтимои ва хифзи 

ичтимои

42,3 млн. сом

15%

Дигар сохахо

26,7 млн. сом.

9%

Иљроиши харољотњои маблаѓњои махсуси буљети
љумњуриявї дар 10 моњи соли 2010 

Харољотњо њамагї - 292,9 млн. сомонї 
     Аз он љумла: 



Харочоти бучети

чумхурияви

2296,4 млн. сом.

89%

Маблагхои

махсус 

292,9 млн. сом. 

11%

Нисбати харољоти маблаѓњои махсус бар њаљми умумии
харољоти Буљети љумњуриявї дар 10 моњи соли 2010



ё

БА ДИЌЌАТАТОН  

РАЊМАТ!

Сарраѐсати хазинадории марказї (Шўъбаи маблаѓњои махсус) 


