Тафсири муъҷаз
Шуруъ аз соли 2015 дар Тоҷикистон барномаи «Дастгирии идоракунии
молияи давлатӣ дар Тоҷикистон» татбиқ мешавад, ки он аз ҷониби Вазорати
рушди байналхалқии Британияи Кабир 1 (DFID) маблағгузорӣ мешавад. Дар
доираи як бахши барнома, ки ба фаъолгардонии иштироки шаҳрвандон дар
раванди буҷет ва бунёди иқтидори мувофиқ ва тавсиаи зарфияти ҷомеаи
шаҳрвандӣ дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ ва мониториниги
равандҳои буҷет нигаронида шудааст, аз ҷониби Институти «Ҷомеаи кушода»Бунёди мадад дар Тоҷикистон ва Маркази рушди байналмилалии назди
Донишгоҳи давлвтии Ню-Йорк се силсила тренингҳо оид ба равандҳои буҷет
ва адвоктсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати коршиносони маҳаллӣ ва
хориҷӣ таҳия ва гузаронида шуд. Ҳар як силсила аз чор модул борат буд ва
мавзуъҳои зеринро дар бар мегирифт:
Модули 1 – Асосҳои даври буҷетӣ, раванди буҷетӣ ва тақсимбандии
буҷет
Модули 2 – Нақши ҳокимиятҳои қонунгузор ва иҷроия дар коркард,
қабул ва назорат аз болои иҷроиши буҷет
Модули 3 – Истифодаи мониторинги буҷет ва равишҳои таҳлили буҷет
Модули 4 – Методҳои пешниҳоди тавсияҳои буҷетӣ ба намояндагони
ҳокимияти давлатӣ
Иловатан, ба хотири тарвиҷи донишҳои ҳосилнамудаи иштирокдорони
тренингҳо, баъди итмоми ҳар як силсила боз сетоӣ ТоТ гузаронида шуд , ки
таввасути онҳо иштирокчиён маълумоти васеъ ва дониши таҷрибавӣ барои
дар навбати худ гузаронидани чунин тренингҳо гирифтанд
Дар ин маҷмуа тамоми маводе пешниҳод мегардад, ки таҳия ва дар ҳамаи
чаҳор модули тренигҳо истифода шудааст(ки аз муаррифиҳои коршиносон
иборат аст) ва ҳамчунин як қатор мақолаҳои таҳлилӣ ва пайвандҳо(линкҳо) ба
сарчашмаҳо, ки дар ин робита истифода шудаанд. Ҳамчунин дар ин маҷмуаъ
ба шакли алоҳида тамоми корҳои амалӣ бо варақаҳои кориашон ва ҳамчунин
кейсҳо дохил шудаанд. Ин маҷмуа барои ҳамаи онҳое, ки хоҳиши омухтани
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равандҳои буҷет ва имконоти адвокатсияи дигаргуниҳои буҷетро аз ҷониби
ҷомеаи шаҳрвандӣ доранд ва ҳамчуни барои онҳое, ки дигаронро дар ин
мавзуъ нияти омузонидан доранд, метавонад муфид бошад .Тамоми
мақолаҳои ин маҷмуа метавонанд ба як шарт нусхабардорӣ ё дар кор истифода
шаванд, яъне ишора ба маҷмуаи мазкур зарур аст
Тавфиқ!

