
 

 

 

 

   

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ФАРМОИШ 
 

Правительство Республики Таджикистан 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

аз 31 декабри соли 2020              №116-ф                ш.Душанбе     
 
 

 

Бо мақсади сари вақт ва босифат тањия намудани буҷети давлатї 

барои солњои 2022-2024 ва истифодаи самараноки захирањои молиявии 
давлатї: 

1. Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон мутобиқ ба самтњои 

асосии Стратегияи миллии рушди Ҷумњурии Тоҷикистон барои  

давраи то соли 2030, ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумњурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиқ 

гардидааст, бо маќсади тањияи нишондињандањои буҷети давлатї 

барои солњои 2022-2024 ва лоињаи Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар 

бораи Буҷети давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон барои соли 2022», 
чорабинињои зеринро амалї намояд:  

1) то 25 январи соли 2021 аз њисоби намояндагони вазорату 

идорањои дахлдор (дар сатњи муовинони роњбар) гурӯњи кории 

байниидоравии буҷетиро дар назди Вазорати молияи Ҷумњурии 

Тоҷикистон таъсис дињад; 

2) то 3 феврали соли 2021 Дастурамал оид ба ташаккули  

нишондињандањои буҷети давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон барои  

солњои 2022-2024 (марњилаи ) ва нақшаи тақвимї оид ба тањияи 

лоињаи буҷетро  тањия ва ба вазорату идорањои дахлдор ва мақомоти 

иҷроияи мањаллии њокимияти давлатї ирсол намояд; 

3) тартиби тањия ва шаклњои пешнињоди дархостњои буҷетиро 

омода ва тасдиқ намояд; 

4) буҷетикунонии барномавиро дар њамаи соњањо ҷорї намояд; 

5) ҷињати бењтар намудани раванди банақшагирии 

миёнамуњлати хароҷоти давлатї дар њамаи сатњњои маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї чораҷӯї намояд; 

6) то 15 апрели соли 2021 дар асоси бањодињии пешакии 

дурнамои нишондињандањои макроиқтисодии аз ҷониби Вазорати 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумњурии Тоҷикистон тањиягардида, њаҷми 

дурнамои даромади буҷети давлатии Ҷумњурии Тоҷикистонро барои 

давраи миёнамуњлат муайян намояд; 



 

 

7) то 3 июни соли 2021 дар доираи тањияи лоињаи буҷети 

давлатї барои солњои 2022-2024 ба баррасии комиссияи 

доимоамалкунандаи буҷетии назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон 

лоињаи самтњои асосии сиёсати молиявию буҷетї ва андозиро барои 

давраи дарпешистодаи банақшагирии буҷетї, ки маълумоти зеринро 
дар бар мегирад, пешнињод намояд: 

 параметрњои буҷети давлатї аз рӯи даромад, хароҷот, касри он 

ва њаҷми қарзи давлатї; 

 нишондињандањои њисобии буҷети заминавї; 

 нишондињандањои сармоягузории давлатї; 

 маблаѓи умумии хароҷот барои татбиқи самтњои нави сиёсати 

давлатї; 

 хароҷоти афзалиятнок барои амалисозии самтњои нави сиёсати 

давлатї дар асоси пешнињодњои тақсимкунандагони асосии маблағњои 

буҷетї; 

8) то 1 июли соли 2021 Дастурамал оид ба тањияи лоињаи буҷети 

давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва нишондињандањои 

дурнамои он барои солњои 2023-2024-ро (марњилаи ) омода намуда, 

ба вазорату идорањо ва мақомоти иҷроияи мањаллии њокимияти 

давлатї дастрас намояд; 

9) пас аз маъқул дониста шудани самтњои асосии сиёсати 

молиявию буҷетї ва андозї барои давраи банақшагирии буҷетї аз 

ҷониби комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Њукумати 

Ҷумњурии Тоҷикистон њадди нињоии хароҷотро ба вазорату идорањо ва 

мақомоти иҷроияи мањаллии њокимияти давлатї расонад; 

10) то 20 сентябри соли 2021 лоињаи Қонуни Ҷумњурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон барои 

соли 2022» ва дурнамои нишондињандањои буҷети давлатиро барои 

солњои 2023-2024 аз рӯи гурӯњбандињои барномавї, вазифавї, 

иқтисодї ва идоравї барои баррасї ба Њукумати Ҷумњурии 

Тоҷикистон пешнињод намояд. 

2. Вазорату идорањои аз њисоби буҷети давлатии Ҷумњурии 

Тоҷикистон маблағгузоришаванда: 

1) то 1 феврали соли 2021 дар асоси афзалиятњои соњавї барои 

тањияи барномаи миёнамуњлати хароҷоти соњавї гурӯњњои кории 

байниидоравии соњавї таъсис дињанд; 

2) мутобиқи нақшаи тақвимии аз ҷониби Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон тасдиқгардида барномањои миёнамуњлати 

хароҷоти соњавиро барои баррасї ба гурӯњи кории байниидоравии 

буҷетии назди Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон пешнињод 

намоянд; 

3) њангоми тањияи Дархост барои маблағгузории стратегияи 

миёнамуњлати хароҷот (дастурамали марњилаи ) лоињаи барномањои 



 

 

соњавиро, ки дар давраи миёнамуњлат маблағгузориро аз буҷети 

давлатї талаб менамоянд, дар доираи нишондињандањои буҷети 

давлатї барои солњои 2022-2024 пешнињод намоянд. 

3. Вазорату идорањо хароҷоти соњавиро аз рӯи гурӯњбандии 

барномавї барои соли 2022, инчунин тавсифномаи барномањои 

буҷетии амалкунандаро тањия намуда, то 2 августи соли 2021 ба 

Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон пешнињод намоянд. 

4. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумњурии Тоҷикистон ба 

Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешнињод 

намояд: 
1) то 1 марти соли 2021 бањодињии пешакии дурнамои 

нишондињандањои асосии макроиқтисодї барои соли 2021 ва 

параметрњои асосии дурнамо барои солњои 2022-2024, инчунин 
нишондињандањои сармоягузории давлатї барои давраи 
миёнамуњлат; 

2) то 9 июли соли 2021 дурнамои дақиқшудаи нишондињандањои 

асосии макроиқтисодї барои соли 2022 ва параметрњои асосии онро 

барои солњои 2023-2024 бо дарназардошти нишондињандањои 

дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯњистони 

Бадахшон, вилоятњои Хатлон, Суғд, шањри Душанбе, шањру  

ноњияњои тобеи ҷумњурї барои солњои 2022-2024, инчунин то 26 июли 

соли 2021 нишондињандањои сармоягузории асосии мутамарказ (аз 

њисоби буҷети давлатї) аз рӯи њар як иншоот барои давраи 
миёнамуњлат. 

5. Ба Бонки миллии Тоҷикистон тавсия дода шавад, ки то                           

10 феврали соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон 

дурнамои қурби миёнасолонаи пули миллї нисбат ба доллари ИМА ва 

сатњи таваррумро барои солњои 2022-2024 пешнињод намояд. 

6. Вазорату идорањо, субъектњои хоҷагидории дахлдор, 

ташкилотњои қарзї ва ташкилотњои дигар то 1 апрели соли 2021 ба 

Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон маълумоти зеринро (дар 

шакли ҷадвал) пешнињод намоянд: 

1) оид ба њисоби воридоти андозї ва ғайриандозї, аз ҷумла андоз 

аз фоида, пардохтњои дигари њатмї ба буҷет аз рӯи самтњои фаъолият 

бо ташкилотњои тобеъ дар њудуди Вилояти Мухтори Кӯњистони 

Бадахшон, вилоятњо (аз рӯи тақсимоти шањру ноњияњои тобеи вилоят), 

шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи ҷумњурї бо дарназардошти 

иҷрои воқеї дар соли 2020, бањодињї барои соли 2021 ва дурнамо 
барои солњои 2022-2024;  

2) имтиёзњои андозии татбиқшудаи соњавиро барои солњои 2016-

2020 дар асоси даромади умумї, њаҷми истењсоли мањсулот, манбаъ ва 

маблағи имтиёзњо, фонди музди мењнат ва шумораи кормандон.  



 

 

7. Кумитаи андози назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон то                   

1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон 

маълумоти  зеринро аз рӯи њисоботи воқеии солњои 2019-2020, 

бањодињии соли 2021 ва дурнамо барои солњои 2022-2024 пешнињод 
намояд: 

1) оид ба дурнамои даромади буҷети давлатї дар алоњидагї аз 

рӯи андозњо ва воридоти ғайриандозї дар сатњи Вилояти Мухтори 

Кӯњистони Бадахшон, вилоятњо (аз рӯи тақсимоти шањру ноњияњои 

тобеи вилоят), шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи ҷумњурї аз рӯи 

манбаъњои андозбандї ва намудњои андоз тибқи њисобњои алоњида дар 

шакли ҷадвал;  

2) оид ба манбаъњои андозбандї, маблағњои њисобшуда, 

пардохтшуда ва андозњои андозсупорандагони калони ҷумњурї дар 

вилоятњо (аз рӯи тақсимоти шањру ноњияњои тобеи вилоят), шањри 

Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи ҷумњурї; 

3) оид ба шумораи андозсупорандагон аз рӯи субъектњои 

андозбандї, амалиётњои аз андозбандї озод, имтиёзњои андозї ва 
низомњои имтиёзноки андозбандї вобаста ба  намуди андоз ва моддаи 
дахлдори Кодекси андоз дар вилоятњо ва шањру ноњияњо (дар шакли 

ҷадвал); 

4) таносуби субеъктњои соњибкории милливу хориҷї аз рӯи 

тақсимоти соњавї ва минтақавї, инчунин њаҷми воридоти андозњо аз 

њисоби онњо бо дарназардошти ин таносуб; 

5) тамоюли воқеии васеъшавї ва ё мањдудшавии манбаъњои 

андозбандї аз рӯи намудњои андоз дар тақсимоти минтақавї. 

8. Хадамоти гумруки назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон то            

1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон 

маълумоти зеринро оид ба њисоботи воқеї дар солњои 2016-2020, 

бањодињии соли 2021 ва дурнамо барои солњои 2022-2024 бо нишон 

додани минтақањо пешнињод намояд: 

1) оид ба дурнамои даромади буҷети давлатї аз фаъолияти 

иқтисодии хориҷї дар алоњидагї аз рӯи андозњо ва воридоти 

ғайриандозї; 

2) оид ба воридоти молњои андозбандишаванда ва имтиёзњои 

гумрукї аз рӯи намудњои андоз ва пардохт; 

3) оид ба воридоти молњои зераксизї аз рӯи намудњо бо нишон 

додани њаҷм ва арзиш. 

9. Агентии суғуртаи иҷтимої ва нафақаи назди Њукумати 

Ҷумњурии Тоҷикистон якҷо бо Кумитаи андози назди Њукумати 

Ҷумњурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон нишондињандањои дурнамои буҷети суғуртаи 

иҷтимої ва нафақа аз рӯи даромад ва хароҷотро барои солњои 2022-

2024 бо дарназардошти бањодињии соли 2021 пешнињод намояд. 



 

 

10. Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии  

Ҷумњурии Тоҷикистон то 1 апрели соли 2021 ба Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон маълумоти зеринро барои солњои 2022-2024 

пешнињод  намояд: 

1) оид ба лоињањои сармоягузории давлатии бо ҷалби кумаки 

беруна амалишаванда тибқи фењристи лоињањои сармоягузории 

давлатї; 

2) оид ба маблағи умумии аз хусусигардонии объектњои 

моликияти давлатї воридшаванда, бо дарназардошти иҷрои воқеии он 

дар соли 2020 ва бањодињии соли 2021; 

3) оид ба маблағи суди сањмияи ҷамъиятњо, ки дар сармояи 

оинномавии онњо њиссаи Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон мавҷуд 

мебошад, бо нишон додани номгўй, сањм ва њисса; 
4) фењристи лоињањои сармоягузорї бо дарназардошти 

амалишавии лоињањо ва имтиёзњои истифодашаванда барои солњои 
2016-2020; 

5) оид ба воридоти маблағњо аз њисоби ба иҷора додани молу 

мулки давлатии мансуб ба моликияти ҷумњуриявї аз рӯи ташкилотњо, 

бо дарназардошти иҷрои воқеии он дар соли 2020 ва бањодињии соли 

2021. 

11. Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумњурии 

Тоҷикистон дар њамкорї бо Кумитаи андози назди Њукумати 

Ҷумњурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон 
маълумоти зеринро пешнињод намояд: 

1) оид ба шумораи хоҷагињои дењқонї дар Вилояти Мухтори 

Кӯњистони Бадахшон ва вилоятњо (аз рӯи тақсимоти шањру ноњияњои 

тобеи вилоят), шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи ҷумњурї бо 

нишон додани масоњати заминњо ба њолати 1 январи соли 2021 дар 

шакли ҷадвал; 

2) оид ба масоњати молу мулки шахсони воқеї, њуқуқї ва  

намудњои дигари фаъолият барои муайян намудани манбаи андоз аз 

молу мулки ғайриманқули онњо барои соли 2020 ва солњои 2022-2024 

тибқи муқаррароти моддаи 279 Кодекси андози Ҷумњурии Тоҷикистон. 

12. Вазорати корњои  дохилии Ҷумњурии Тоҷикистон барои 

муайян намудани манбаи  андозбандии андоз аз воситањои нақлиёт ба 

Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон тибқи Кодекси андози 

Ҷумњурии Тоҷикистон то  1 марти соли 2021 дар бораи шумораи 

воситањои нақлиёти бақайдгирифташуда аз рӯи тамғаи њар як воситаи 

нақлиёт дар њудуди Вилояти Мухтори Кӯњистони Бадахшон, вилоятњо 

(аз рӯи тақсимоти шањру ноњияњои тобеи вилоят), шањри Душанбе, 

шањру ноњияњои тобеи ҷумњурї  маълумот пешнињод намояд. 

13. Ширкати сањомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», 

ҷамъияти сањомии кушодаи «Тоҷиктелеком», ҷамъияти сањомии 



 

 

кушодаи «Ширкати Алюминийи Тоҷик», корхонаи воњиди давлатии 

«Роњи оњани Тоҷикистон» ва бонки давлатии амонатгузории Ҷумњурии 

Тоҷикистон «Амонатбонк» то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон оид ба њаҷми солонаи воридоти маблағњои 

андозї ва ғайриандозї аз рӯи арзиши хизматрасонињо барои солњои 

2016-2020, бањодињии соли 2021 ва дурнамо барои солњои 2022-2024 
маълумот пешнињод намоянд. 

14. Вазорати саноат ва технологияњои нави Ҷумњурии 

Тоҷикистон якҷо бо корхонаи воњиди давлатии «Хӯрокворї» то 1 

марти соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон оид ба 

истењсол ва фурӯши мањсулот, молњои зераксизї, бақияи мањсулоти 

зераксизї, ки дар анборњои корхонањо мавҷуд мебошанд ва пешгӯии 

воридоти андозњо барои солњои 2022-2024 дар миқёси корхонањо ва 

шањру ноњияњои ҷумњурї маълумот пешнињод намояд. 

15. Агентии содироти назди Њукумати Љумурии Тољикистон якљо 
бо Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумурии Тољикистон то 1 

апрели соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон оид ба 

фурўши воқеии молу мањсулоти содиротї дар соли 2020, бањодињї аз 

рўи њаљм, номгўи молу мањсулот аз рӯи соњањо барои соли 2021 ва 

дурнамо барои соли 2022 маълумот пешнињод намояд.  

16. Вазорати саноат ва технологияњои нави Ҷумњурии 

Тоҷикистон, Саридораи геологияи назди Њукумати Ҷумњурии 

Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон 

ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномањои 

барои истифодабарии сарватњои зеризаминї додашуда, қарордодњо 
оид ба истифодабарии сарватњои зеризаминии бо 
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї басташуда, инчунин 

маблағњои њисобшуда ва пардохтшудаи андозњо ҷињати истифодаи 

захирањои табиї ба њолати 1 январи соли 2021 маълумот пешнињод 
намоянд. 

17. Корхонаи воњиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналї» 

то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон 

маълумоти зеринро пешнињод намояд: 

1) оид ба њаҷми солона ва арзиши хизматрасонии коммуналии 

истифодашаванда дар миқёси ташкилотњои буҷетї ва минтақањои 

ҷумњурї (аз рӯи ноњияњо) барои солњои 2022–2024; 

2) оид ба қарздорї аз рӯи уњдадорињои созишномањои зерқарзї 

ба њолати 1 январи соли 2021.  

18. Вазорату идорањо, марказњои татбиқи лоињањои 

сармоягузории давлатї, субъектњои хоҷагидории дахлдор ва 

ташкилотњои дигар то 1 марти соли 2021 ба Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон маълумот оид ба қарзњои бо кафолати давлат 



 

 

ҷалбгардида ва дурнамои онро барои давраи миёнамуњлат пешнињод 

намоянд. 

   19. Вазорати нақлиёти Ҷумњурии Тоҷикистон, Агентии авиатсияи 

граждании назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон, Хадамоти алоқаи 

назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон ва корхонаи воњиди давлатии 

«Хоҷагии манзилию коммуналї» то 1 марти соли 2021 рўйхати 

имтиёздоронро аз рўи гурўњњо дар мувофиқа бо мақомоти њифзи 

иҷтимоии ањолї, сохторњои қудратї ва мақомоти њифзи њуқуқ, ки аз 

имтиёзњо бархўрдоранд, ҷињати пардохти кумаки молиявї (субсидия) 

ба Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон пешнињод намоянд. 

20. Вазорату идорањо ва мақомоти иҷроияи мањаллии њокимияти 
давлатї: 

1) ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумњурии Тоҷикистон 

оид ба номгӯи иншооти сохтмонашон нотамоми аз њисоби маблағњои 

буҷетї сохташаванда ва дараҷаи омодагии онњо ба њолати 1 январи 
соли 2021 то 1 феврали соли 2021 ва ба њолати 1 июли соли 2021 то 9 
июли соли 2021 маълумот пешнињод намоянд; 

2) стратегияи миёнамуњлати хароҷоти буҷетии соњаро тањия ва 

тасдиқ намуда, баъди қабули Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар 

бораи Буҷети давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон барои соли 2022» дар 

сомонањои расмии соњавї ҷойгир намоянд; 

3) дар манбаъњои маблағгузорї, ки барои амалї намудани 

барномањои миёнамуњлати хароҷоти соњавї заруранд, маблағњои 

буҷетї ва маблаѓњоро барои амалисозии лоињањои сармоягузории 

давлатии соњаи дахлдор аз њисоби ќарзњо, грантњо, инчунин грантњои 

мустақим ва хизматрасонињои пулакї (маблағњои махсус) нишон 

дињанд. 

21. Мақомоти иҷроияи њокимияти давлатии Вилояти Мухтори 

Кӯњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњои 

тобеи ҷумњурї: 

1) лоињаи буҷетњои мањаллиро барои соли 2022 барои 

таъминоти њадди ақали буҷетњои мањаллии мақомоти иҷроияи 

њокимияти давлатї бо ҷалби ҷомеаи шањрвандї тањия карда, тибқи 

номгӯй ва ҷадвали тасдиқгардида ба Вазорати молияи Ҷумњурии 

Тоҷикистон пешнињод намоянд; 
2) бо маќсади амалисозии моддаи 45 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» 

оид ба таъмини мустақилияти молиявии ҷамоатњо, љињати тањияи 

лоињаи буҷетњои алоњидаи ҷамоатњои шањрак ва дењот чораҷӯї 
намоянд. 

22. Вазорату идорањо, субъектњои хоҷагидории дахлдор, 

ташкилотњои қарзї ва ташкилотњои дигар дар муњлатњои бо 

фармоиши мазкур муқарраргардида иҷрои уњдадорињои ба зиммаашон 



 

 

гузошташударо таъмин карда, аз натиҷаи он ба Вазорати молияи 

Ҷумњурии Тоҷикистон маълумот дар шакли хаттї ва электронї 

пешнињод намоянд. 

23. Вазорати молияи Ҷумњурии Тоҷикистон назорати иҷрои 

фармоиши мазкурро таъмин карда, њар семоња ба Њукумати Ҷумњурии 

Тоҷикистон оид ба иҷрои талаботи он аз ҷониби вазорату идорањо 

њисобот пешнињод намояд. 
 
 
 
 

         Раиси  

Њукумати Ҷумњурии 

       Тоҷикистон                                                                     Эмомалї Рањмон 

 
 
 
 


