
Муқаддима

Ҳадафи ин шарҳи мухтасари буҷет аз арзёбии вазъи 
ҷории малағгузории давлатии хизматрасониҳои 
ВНМО дар Тоҷикистон барои давраи солҳои 2014 
то 2018 иборат аст. Дар шарҳи мазкур тамоюлҳо ва 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ таҳлил карда шуда, доир 
ба беҳтар сохтани сатҳи маблағгузории мубориза бо 
ВНМО ва ҷудо намудани захираҳои молиявӣ тавсияҳо 
дода шудаанд. 

Шарҳ ба таҳлили санадҳои буҷетӣ ва омори расмии 
давлатӣ барои давраи солҳои 2014 то 2018, аз ҷумла 
ба маблағҳои буҷетии тасдиқшуда бо маълумоти 
муфассал дар сатҳи муассиса дар солҳои 2016-2018, 
асос ёфтааст. Таҳлил бо баррасии санадҳои меъёрию 
ҳуқуқии марбут бо мубориза бо эпидемияи ВНМО дар 
кишвар пурра карда шудааст.

Маълумоти заминавӣ

Тоҷикистон кишвари дорои эпидемияи ҷамъшавандаи  
ВНМО ба ҳисоб меравад. Тибқи ҳисоботҳои 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
(ВТҲИА) дар соли 2017 шахсони бо ВНМО 
зиндагикунанда зиёда аз 16000 нафарро ташкил 
медод (UNDP, 2018). Ба санаи 1 январи соли 2019, 
48% шахсони бо ВНМО зиндагикунанда аз ташхис 
гузаштаанд(6903 нафар); 77% тахти табобати (ТЗРВ) 
зиддиретровирусӣ карор гирифтаанд ва 78% шахсони 
бо ВНМО зиндагикунанда  ва зери табобати (ТЗРВ) 
зиддиретровирусӣ карор гирифта бо паст намудани 
сатҳи вирус (4144 нафар) ба ба қайд гирифта шудаанд 
(PEPFAR, 2019). Минтақаҳои кишвар, ки дар онҳо 
миқдори баландтарини сироти ВНМО ҷой дорад, 
шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ (НТҶ), вилояти Суғд ва Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) мебошанд (UNDP, 
2018).

Ҳукумати Тоҷикистон тибқи нақшаҳои мавҷуд 
будаи соҳавӣ ва барномаҳои миллӣ мубориза бо 
ВНМО амали гардонида истодааст. Стратегия 

Нақши давлат дар маблағгузории 
хизматрасониҳои ВНМО дар Тоҷикистон 
Тамоюлҳои маблағгузорӣ ва маблағҳои ҷудошуда дар солҳои 
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Нуктаҳои асосӣ

Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон дар самти 
маблаггузории ВНМО/БПНМ ба комьёбиҳои 
назаррас ноил гаштааст. Маблағгузории 
барномаҳои ВНМО/БПНМ аз хисоби кумакҳои 
буруна то хол кисмати зиёди маблағгузори 
дар ин самтро ташкил медиҳад.Маблағгузори 
аз хисоби Шарикони Рушд сол ба сол кам 
гардида, эҳтимол аст дар даҳсолаи оянда ба 
охир бирасад.Чунин ҳолат заруриятро ба миён 
овардааст то Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон 
ва Шарикони Рушд чорахои зарури андешанд; 

• Дар соли молиявии 2018, хароҷоти умумии 
буҷет барои барномаҳои ВНМО 1,1 фоизи 
хароҷоти умумии давлат барои соҳаи 
тандурустиро ташкил медиҳад.

• Аз маблағи умумии буҷет барои ВНМО 
дар соли 2018, хароҷоти марбут ба музди 
меҳнат 80,8 фоизи буҷетро ташкил дода, 
барои дигар хароҷотҳо маблағи маҳдуд 
боқӣ мегузорад. 

• Саҳмгузорӣ аз манбаҳои берунӣ барои 
маблағгузории барномаи ВНМО зиёда 
аз 60 фоизи буҷети умумии солҳои 2018 
ва 2019-ро ташкил медиҳад. Масалан, 
маводхои дорувории зиддиретровирусӣ ба 
пурраги аз ҷониби Фонди Глобалӣ харидорӣ 
карда мешаванд.



миллии тандурустӣ барои солҳои 2010-
2020 ВНМО -ро ҳамчун самти афзалиятнок 
муайян намудааст, ки дар навбати худ  бо 
Стратегияи миёнмуҳлати рушд барои 
солҳои 2016-2020 ва Стратегияи миллии 
рушд барои солҳои 2016-2030 алоқамандии 
зич дорад.   Барномаи милии БПНМ барои 
солҳои 2017-2020 идомаи барномаи пешина 
барои солҳои 2011-2015 мебошад, ки соли 
2010 қабул шуда буд. Самтҳои афзалиятноки 
асосии ин барномаҳо чунин мебошанд: 
беҳтар намудани заминаи ҳуқуқӣ барои 
таъмин кардани сатҳи лозимии дастрасӣ ба 
пешгирӣ, табобат, нигоҳубин ва дастгирии 
гирифторони  ВНМО; барномаҳои пешгирӣ 
ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои ВНМО барои 
тамоми гурӯҳҳо; таблиғи табоати ЗРВ; дохил 
намудани хизматрасониҳои ВНМО/БПНМ 
ба сохтори КАТС; коҳиш додани табъиз; ва 
пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба 
шахсони бо ВНМО зиндагикунанда.

Соли 2019, ВТҲИА протоколҳои клиникиро 
оид ба табобати ВНМО-ро дар асоси 
дастуру тавсияҳои Созмони умумиҷаҳонии 
тандурустӣ (вобаста ба зарурат) дар самти 
“озмоиш ва табобат” таҳия ва тасдиқ намуд. 
Минбаъд тамоми ҳолатҳои муайяншудаи 
ВНМО бояд бо табобат фаро гирифта шаванд. 
Иловатан бар ин, дар якҷояги бо ташкилотҳои 
ғайридавлатӣ фаъолият баҳри муайан 
намудан ва бақайдгирии холатҳои бемории 
ВНМО ба роҳ монда шудааст. Вобаста ба ин, 
дар солҳои оянда, талаботи Тоҷикистон ба 
маблағгузорӣ ТЗРВ ва нигоҳубини беморон ба 
таври пуршиддат афзоиш хоҳад ёфт, дар ҳоле 
ки маблағгузории донорӣ босуръат коҳиш 
меёбад. 

Фонди Глобали ва ПЕПФАР  Ҳукумати 
Ҷумхурии Точикистонродар самти анҷом 
додани Арзёбии омодагӣ ба гузариш ва 
Нақшаи гузариш ва устуворӣ дар доираи 
омодагӣ ба коҳишёбии маблағгузории донорӣ 
кумак расонидаанд. Лоиҳаи нақшаи гузариш 
тавассути қадамҳои устувор ба Чумҳурии 
Тоҷикистон имконият фароҳам меорад то 
вобастагиро аз сарчашмаҳои берунӣ барои 
маблағгузории ВНМО кам кунад. Яке аз 
самтҳои калидии накшаи гузариш ин аз 
ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон 
муайан намудани масъулияти хоса барои 
татбиқ ва маблағгузории пурраи ВНМО 
дар чумҳурӣ мебошад. Хамчун қадами 

аввал, шарҳи мазкур, ки аз ҷониби лоиҳаи 
Хелс Полиси плюс(Health Policy Plus) таҳия 
гардидааст чиҳати  баррасӣ намудани вазъи 
ҷории маблағгузорӣ дар самти мубориза бо 
ВНМО  саҳм мегузорад. 

Маблағгузории ВНМО 

Фазои умумии иқтисодӣ дар солҳои 2015-
2018 пур аз душвориҳо буд, ки ин имконоти 
афзоиши маблағгузории буҷетии соҳаи 
тандурустӣ ва мушаххасан мубориза бо 
ВНМО -ро маҳдуд мегардонид. Дар соли 
молиявии 2018, хароҷоти умумии буҷет барои 
барномаҳои ВНМО 1,13 фоизи хароҷоти 
умумии давлат барои соҳаи тандурустиро 
ташкил дод. 

Маблағгузории давлатӣ барои мубориза 
бо ВНМО  дар кишвар аз ду сарчашма, 
мушаххасан буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ 
(вилоятхо ва шахру нохияхо), ки дар якҷоягӣ 
буҷети давлатиро ташкил мекунанд, ташаккул 
меёбад. Буҷети ҷумҳуриявӣ асосан Маркази 
ҷумҳуриявии ВНМО-ро маблағгузорӣ 
мекунад, ки 12.3% буҷети умумии ВНМО дар 
кишварро ташлил медихад. 

Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон Барномаи 
миллии ВНМО  ва хароҷотҳои вобаста ба 
онро аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ 
мекунад. Маблағгузорӣ асосан барои 
хароҷотҳоичорӣ, мушаххасан барои 
захираҳои инсонӣ, инфрасохтор, таъминоти 
доруворӣ барои сироятҳои оппортуникӣ, 

Маблағгузории бахши тандурустӣ

Мувофиқи маълумоти Маркази 
ҷумҳуриявии омори тиббӣ (ВТҲИА 
2018), хароҷоти умумӣ дар соҳаи 
тандурустӣ нисбат ба ММД-и кишвар 
дар соли 2017 6,8% -ро ташкил додааст. 
Ҳиссаи хароҷоти умумии давлатӣ 
барои тандурустӣ аз 25,5% дар соли 
2011 то 30,6% дар соли 2017 афзоиш 
ёфтааст. Дар айни замон, ҳиссаи 
маблағҳои аз манбаъҳои берунӣ 
воридшаванда аз 11,4% дар соли 2011 
то 5,4% дар соли 2017 дар хароҷоти 
умумии соҳаи тандурустӣ коҳиш ёфт.
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озмоишҳои ташхисӣ ва ғизо барои атфоли аз 
модарони гирифтори ВНМО таваллудёфта 
равона карда мешавад. Фонди Глобали ва 
ПЕПФАР  ҷиҳатҳои дигари барномаро, аз 
қабили таъминоти ТЗРВ, пешгирӣ, ташхис 
ва барномаҳо барои аҳолии осебпазирро, 
маблағгузорӣ мекунанд. Илова бар он, аз 
соли 2011 инҷониб, тибқи Қарори Ҳукумати 
ҶТ №232 (аз 3 майи соли 2010), давлат ба 
кудакони гирифтори ВНМО синнашон то 
16 сола ба андозаи 385 сомонӣ (40,8 доллари 
ИМА) кумакпулии моҳонаҷудо менамояд. 

Маблағ гузории давлатии барои мубориза 
бо ВНМО/БПНМ дар Тоҷикистон тадриҷан  
афзуда истодааст. Расми 1 нишон медиҳад, 
ки бо вуҷуди афзоиш ёфтани маблағгузории 
буҷети давлатӣ (буҷети ҷумҳуриявӣ ва 
маҳаллӣ дар якҷоягӣ)  аз соли 2015 то соли 

2019, ки ба 35.1 % афзудааст, то ба ин дам 
Фонди Глобали ва Нақшаи фаврии президент 
оид ба паст кардани ВНМО (ПЕПФАР)  зиёда 
аз нисфи маблағҳои барои амалигардонии  
барномаҳои мубориза бо ВНМО заруриро 
пешниҳод намуда истодаанд.  Ин аз он 
шаҳодат медиҳад, ки норасоии  маблағгузорӣ 
вуҷуд дорад. Хариди антиретровирусҳо 
дар кишвар айни замон аз ҷониби Хазинаи 
Глобалӣ пурра маблағгузорӣ гардида 
истодааст, аммо Ҳукумати Тоҷикистон 
ӯҳдадор шудааст, ки дар солҳои  оянда зиёда 
аз 78% антиретровирусро харидорӣ кунад 
(PEPFAR, 2019).

Дар расми 2 нишон дода шудааст, ки 
маблағҳои барои музди меҳнат ҷудошуда 
қисмати асосии тамоми буҷет мебошанд. Дар 
баъзе минтақаҳо, харочотҳо барои молҳо, аз 

Ҷадвали 1 Сарчашмаҳои хароҷоти ВНМО/БПНМ (буҷети давлатӣ) дар солҳои 
2015- 2019 (млн. сомонӣ)

 2015 2016 2017 2018 2019
Буҷети маҳаллии ВНМО 9,25 12,38 13,71 15,27 18,95

Буҷети ҷумҳуриявии ВНМО 1,01 1,12 1,72 2,23 2,65

Ҳамагӣ  ВНМО/БПНМ 10,26 113,50 15,43 17,50 21,60

Ҳамагӣ буҷети тандурустӣ 1,20 1 263,88 1 440,78 1 550,90  1 740,54

Ҳиссаи буҷети ВНМО/БПНМ дар буҷети 
умумии тандурустӣ (%)

0,85 1,16 1,07 1,13 1,24

Манбаъ: ВТҲИА&Маркази ВНМО, 2019

Расми 1 Сарчашмаҳои 
маблағгузории ВНМО дар солҳои 
2015 - 2019 

* Барои солҳои 2018-2019 мавчуд нест 
Манбаъ: Маълумот аз ВТҲИА, 2019; ЮСАИД, 2019; 
Дархости Тоҷикистон аз Фонди Глобали, 2017

Ташкилотҳои СММ ва дигарон* 

Ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Америка

Фонди Глобали

Буҷети давлатӣ (ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ)
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қабили маводҳои доруворӣ барои табобати 
сироятҳои оппортунистӣ, маводҳои ташхиси 
ва хароҷоти дигар ба монанди инфрасохтор ва 
маблағҳои иловагӣ афзоиш ёфтааст.Дар НТҶ, 
фоизи пардохти музди меҳнат аз 90,9% дар 
соли 2016 то 88,0% дар соли 2018 ба манфиати 
маводи дорувори ва маводҳои ташхиси 
кам шудааст. Дар вилояти Суғд тағирёбии 
бузургтаринро дар тақсимоти буҷа пеш аз ҳама 
аз ҳисоби хароҷоти инфрасохторӣ вобаста 
ба марказҳои навиВНМО дидан мумкин аст. 
Афзоиши хароҷоти дигар моддахои харочоти 
аз 8,8% дар соли 2016 то 13,5% дар соли 2017 ва 
10,7% дар соли 2018 ба кайд гирифта шудааст.  
Дар минтақаи Кӯлоб музди меҳнат аз 91,6% 
дар соли 2016 то 94,1% дар соли 2018 афзоиш 
ёфтааст. Хароҷот барои ташхиси сироятхои 
оппортунистикӣ ва ташхиси ВНМО ва дигар 
хароҷотҳо дар соли 2016 аз 2,6% ба 3,8% дар 
соли 2018 мутаносибан тағир ёфтааст. Дар 
маҷмӯъ, буҷаи минтакаи Кӯлоб барои ВНМО 
аз ҳисоби ташкил намудани  марказҳои нави 
ВНМО 51% дар давоми солҳои 2016 - 2018 
афзоиш ёфтааст. Хароҷот дар минтакаи 
Бохтар(собик Қӯрғонтеппа) нисбатан 
мӯътадил боқӣ монда, музди меҳнат байни 
солҳои 2016 - 2018 (86,2% то 88,1%) ва кам 
шудани хароҷоти дигар аз 12,5% то 10,5% ба 
кайд гирифта шудааст.

Дар Расми 3 тақсимоти маблағҳои ҷудошуда 
барои маводи дорувории чихати табобати 
сироятҳои оппортуникӣ ба сари ҳар як 
шахси бо ВНМО зиндагикунанда дар 

тамоми вилоятҳо дар солҳои 2016- 2018 
оварда шудааст. Шаҳри Душанбе минтақае 
мебошад, ки дар он дар солҳои 2016-2018 
барои маводи дорувории чихати табобати 
сироятҳои оппортуникӣ беш аз ҳама маблағ 
(1317 ва 890 сомонӣ мувофиқан) ҷудо карда 
шудааст, дар ҳоле ки ҳамаи минтақаҳои дигар 
тавонистаанд, ки ҳамагӣ аз панҷяк то сеяки он 
маблағро ҷудо намоянд. 

Хулосаҳо ва тавсияҳо

Дар доираи банақшагирӣ, ҲҶТ бо 
дастгирии Фонди Глобали Нақшаи 
гузариш ва устувориро (НГУ) ба сифати 
харитаи роҳ барои банақшагирии гузариш 
аз маблағгузории донорӣ таҳия намуд. 
Ин гузариш дар назди ҲҶТ ва донорҳо 
имкониятҳо ва душвориҳоро ба амал меорад 
ва шарикони рушд бояд чунин ҷиҳатҳоро 
баррасӣ намоянд: 

• ҲҶТ бояд хароҷоти тамоми барномаи 
ВНМО/БПНМ-ро арзёбӣ кунад, пешгӯиҳои 
буҷетиро дарк намояд ва барои пешниҳоди 
ТЗРВ ба шахсони эҳтиёҷдошта ба 
сафарбаркунии захираҳои дохилӣ оғоз 
намояд. Дар айни замон, ТЗРВ аз ҷониби 
Фонди Глобали дар хачми 100% таъмин ва 
маблағгузорӣ карда мешаванд. 

• Фазои молиявии маҳдуд (сарчашмаҳои 
эҳтимолии маблағгузорӣ) ба он ҳидоят 
мекунад, ки Ҳукумати Тоҷикистон бояд 
роҳҳои такмил додани самаранокии 
банақшагирӣ ва иҷрои буҷети соҳаи 
тандурустӣ ҷустуҷӯ кунад. Ба Ҳукумати 
Тоҷикистон лозим аст, ки маблағгузории 
ҷорӣ ба барномаи ВНМО/БПНМ-ро таҳлил 
карда, имконоти баланд бардошатни 
самаранокии низомро пайдо намояд.  
Масалан, ба самаранокӣ тавассути равона 
намудани таваҷҷуҳ ба маблағгузории 
сарикасӣ аз рӯи сатҳи пахншавии ВНМО 
дар вилояту шаҳрҳо ё дохил намудани 
ВНМО ба муассисаҳои мавҷуда(КАТС), 
ё хариди марказонидашудаи молҳо ва 
хизматрасониҳо вобаста ба ВНМО, ноил 
гаштан мумкин аст.

• ТҒД-ҳо дорои мавқеи беназир барои 
фаро гирифтани ин гурӯҳҳо ва пешниҳод 
намудани хизматрасонии пурарзиш 

Расми 3 Маблағгузории сарикасӣ 
ба доруҳои марбут бо ВНМО 
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тавассути  кумак дар муайян намудани 
шахсони бо ВНМО зиндагикунанда, ки 
дар бораи ҳолати худ хабар надоранд 
ва кумак расонидан ба онҳо барои 
фарогирии табобати шоиста, мебошанд. 
Чорабиниҳои мазкур айни ҳол аз ҷониби 
Фонди Глобали ва ПЕПФАР маблағгузорӣ 
мешаванд. Дар сурати муайан намудани 
арзишиБарномаи миллии ВНМО бояд 
нақши муҳими бастани шартномаҳои оиди 
хариди давлатии иҷтимоӣ бо ТҒД-ҳоро 
бахри таъмини хизматрасонии бардавом 
ба шахсони бо ВНМО зиндагикунанда ба 
инобат гирифта шавад. 

• Донорҳо бояд (1)дар бораи ҳамоҳангсозии 
дастгирии барномаи миллии БПНМ  
ва Нақшаи гузариш ва устувориро 
таҳти барраси қарор дода, (2)Ҳукумати 
Тоҷикистонро ба афзоиш додани хароҷоти 
марбут ба ВНМО ташвиқ намоянд ва (3)
устувории молиявиро дар давраи гузариш 
аз маблағгузории донорӣ ба маблағгузории 
давлатӣ таъмин намоянд. Донорҳо 
метавонанд дар самти пурзур намудани 
иқтидори соҳа дар самти тахлили бучет, 
муайан намудани арзиши барномаҳо ва 
пешгуихо нақши муҳим бозанд.
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Лоиҳаи Хелс Полиси Плюс (HP +) дар доираи  созишномаи панҷсола  аз ҷониби Оҷонсии 
ИМА оид ба рушди байналмиллалӣ  дар асоси Шартномаи № AID-OAA-A-15-00051 аз 28 
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