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Бо фармоиши вазири молияи
Љумњурии Тољикистон
аз «27» апрели соли 2021, №64
тасдиќ карда шудааст
Дастурамал
оид ба иҷрои даромад ва харољоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот
дар низоми хазинадорӣ
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дастурамал оид ба иҷрои даромад ва харољоти буҷети давлатӣ
ва таҳияи ҳисобот дар низоми хазинадорӣ (минбаъд-Дастурамал) дар
асоси Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хазинадорӣ» ва
бандњои 6 ва 12 Низомномаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 апрели соли 2015, №187
тасдиќ шудааст, бо мақсади ташкил ва батанзимдарории иҷрои даромад
ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар мақомоти хазинадорӣ
ва ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ таҳия гардидааст.
2. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода
мешаванд:
- иҷрои хазинавӣ – маҷмӯи чорабиниҳои равонашуда барои
ташкили равандҳо вобаста ба воридоти даромад ва хароҷоти маблағҳои
буҷети давлатӣ;
- меъёри хазинавӣ – ҳаҷми маблағҳои пулии дастрас барои
истифодабарандагони маблағҳои буҷетӣ, ки ҳангоми ба вуҷуд омадани
тафовути хазинавии буҷетҳои дахлдор аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ
муқаррар карда мешавад;
- воридоти хазинавӣ – амалиёт оид ба гузаронидани воситаҳои пулї
ба суратњисоби ягонаи хазинадорї;
- хароҷоти хазинавӣ – амалиёт оид ба гузаронидани воситаҳои
пулии ташкилоту муассисаҳо аз суратњисоби ягонаи хазинадорї барои
пардохти уҳдадориҳои онњо, ки бо тартиби муќарраршуда ќабул
гардида, аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ амалӣ карда мешавад;
- мубодилаи асъор – амалиёт оид ба иваз намудани як асъор ба
асъори дигар;
- таҳияи ҳисобот – марҳилаи анҷомёбии раванди бањисобгирї
буда, аз нишондиҳандаҳои ҷамъбастии хулосавї, ки дар охири давраи
њисоботдињї бо ёрии коркарди маълумоти баҳисобгирии ҷорӣ ба даст
оварда мешавад, иборат мебошад;
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- уҳдадории буҷетӣ – шакли муносибати молиявӣ байни мақомоти
хазинадорӣ ва ташкилоти буҷетӣ, ки масъулияти ҷонибҳоро оид ба
маблағгузории буҷети давлатӣ пешбинӣ менамояд;
- уҳдадории пулӣ - шакли муносибати молиявӣ байни ташкилоти
буҷетӣ ва субъекти хоҷагидор, ки масъулияти ташкилоти буҷетиро барои
гузаронидани ҳисобҳо бо молрасон ва пудратчиён ҳангоми расидани
муҳлат пардохт пешбинӣ менамояд;
- захирањои пулии хазинадорї – ташаккули захирањои пулї дар
давоми соли молиявї аз љониби маќомоти хазинадорї барои таъмини
сариваќтии маблаѓгузории чорабинињои муњим дар њолати иљро
нагардидани даромади буљет;
суратҳисобҳои
барномаҳои
сармоягузории
давлатӣ
суратҳисобҳои кушодашуда дар хазинадории марказӣ ва Бонки миллии
Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ барои амалиёт бо пули миллӣ ва асъор
хориҷӣ;
- суратҳисобҳои муваққатӣ – суратҳисобҳои хазинадорӣ дар
доираи суратҳисоби муросилотии хазинадорӣ ё ташкилоти қарзӣ барои
истифодаи муваққатӣ.
3. Ваколатҳои мақомоти хазинадорӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хазинадорӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
муқаррар карда мешавад.
2. СОХТОРИ ТАШКИЛӢ ВА ПРИНСИПҲОИ НИЗОМИ
ХАЗИНАДОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
4. Мақомоти
марказии
хазинадорӣ
фаъолияти
молиявии
давлатиро, ки дар ҷараёни он ҳамоҳангсозии идоракунии хазинавии
иҷрои буҷети давлатӣ, баҳисобгирӣ ва мониторинги уҳдадориҳои
шартномавии вазорату идораҳо ва ташкилотҳои аз ҳисоби буҷети
давлатӣ маблағгузоришаванда, таъмини пардохтпазирии буҷети
давлатӣ, хизматрасонии қарзи давлатӣ, векселҳои давлатӣ ва
пасандозҳои буҷети давлатӣ, идоракунии суратҳисобҳои хазинадорӣ,
ҷамъоварӣ ва истифодаи маблағҳои дар буҷети давлатӣ пешбинигардида
ва таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети давлатӣ ба вуҷуд меоянд, амалӣ
менамояд.
5. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ воҳиди сохтории мақомоти
маҳалии молия дар Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳои
Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ маҳсуб
меёбанд.
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6. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ ба Сарраёсати хазинадории
марказӣ ҳисоботдиҳанда буда, барои баҳисобгирии воридоти даромад ва
хароҷоти ба онҳо вобастабудаи буҷети давлатӣ, инчунин таҳияи
ҳисоботи буҷетӣ ва молиявӣ ҷавобгӯ мебошанд.
7. Низоми хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз принсипњои
иборат аст:
1) принсипи иҷрои буҷет тавассути мақомоти хазинадорӣ аз он
иборат мебошад, ки бањисобгирии даромад ва хароҷоти маблағҳои
буҷети давлатӣ тавассути низоми хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад;
2) принсипи суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ воридоти даромад ва
хароҷоти маблағҳои буҷети давлатӣ тавассути суратҳисобҳои
хазинадорӣ амалӣ гардонида мешавад;
3) принсипи ягонагии хазина гузаронидани ҳамаи даромади буҷети
сатҳҳои гуногун ба суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ ва тавассути он
амалӣ намудани хароҷоти пешбинигардида;
4) принсипи рӯйхати буҷетӣ
ҳуҷҷате, ки тафсили
нишондиҳандаҳои даромад ва хароҷоти буҷети тасдиқшударо бо дар
назар доштани қарзу грантҳои ҷалбшаванда дар бар мегирад;
5) принсипи иҷрои даромади буҷет шартҳои зеринро пешбинӣ
менамояд:
- ворид намудани даромади буҷети давлатӣ ба суратҳисоби ягонаи
хазинадорӣ;
- мувофиқи буҷети давлатии тасдиқгардида тақсим намудани
андозҳои танзимшаванда;
- баргардонидани маблағи барзиёд пардохтгардида, баҳисобгирии
даромад ва таҳияи ҳисобот оид ба даромад тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ;
6) принсипи иҷрои хароҷоти буҷет шартҳои зеринро пешбинӣ
менамояд:
- маблағгузорӣ мувофиқи буҷети давлатии тасдиқшуда;
- маблағгузорӣ аз буҷет дар асоси дурнамо ва банақшагирии
хазинавӣ;
- қабули уҳдадориҳои буҷетию пулӣ ва пардохти онҳо;
- хароҷоти буҷети давлатӣ аз суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ;
7) принсипи баҳисобгирии буҷетии иҷрои буҷет – даромад,
ќарзгирї, хароҷот ва дигар амалиёти бо раванди иҷрои буҷет алоқаманд,
ки дар баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибӣ ба инобат гирифта мешаванд.
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8. Сиёсати умумии баҳисобгирии иҷрои буҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун методологияи ягонаи пешбурди баҳисобгирии буҷет
ва муҳосибот тавассути Дастурамали мазкур ташаккул меёбад.
§1. Принсипҳо ва усулҳои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар
низоми хазинадорӣ
9. Пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ бояд дар сатҳи зарурӣ амалӣ
карда шавад ва риояи принсипҳои умумиқабулнамудаи муҳосибиро
таъмин намояд.
10. Гурӯҳбандии принсипҳои баҳисобгирии муҳосибӣ инњоро дар
бар мегирад:
1) њисобкунӣ яке аз принсипҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ба
ҳисоб меравад, ки дар заминаи он ҳисоботи молиявӣ таҳия карда
мешавад. Даромад ва хароҷот на дар давраи пардохти амалиёт, балки
бояд дар натиҷаи ба анҷом расидани амалиёти хоҷагидорӣ ба инобат
гирифта шавад. Яъне даромад ва хароҷоти пешбинишуда новобаста аз
воридот ва хароҷоти воқеии маблаѓњои пулї, дар ҳисоботи молиявӣ дарҷ
карда мешаванд. Усули хазинавӣ – тартиби баҳисобгирии даромад ва
хароҷот, ки тибќи он воситаҳои пулӣ пас аз даромади ҳақиқӣ ё харољоти
он аз суратњисоб ба њисоби даромад ва хароҷот гирифта мешавад.
Мақомоти хазинадорӣ метавонад баҳисобгирии муҳосибиро ҳам бо
усули ҳисобкунӣ ва ҳам бо усули хазинавӣ амалӣ намояд;
2) бефосилагӣ – принсипе, ки тибқи он ташкилот фаъолияти худро
давом медиҳад ва дар ояндаи наздик мақсади барҳамдиҳиро надорад;
3) возеҳӣ – дастрас будани маълумот ба истифодабарандагонро дар
назар дошта, шаклҳои амалиёти хоҷагидориро стандарткунонӣ
менамояд;
4) аҳамиятнокӣ – тасдиқи зарурияти баҳисобгирии маълумоти
муњим барои пурра қонеъ намудани талаботи истифодабарандагон дар
раванди қабули қарор, инчунин ҳангоми таҳлил ва баҳодиҳии рўйдодҳо
дар фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва хоҷагидорӣ;
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5) муҳиммият – дарҷ нагардидан ё пешниҳоди маълумоти нодуруст,
ки метавонад ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон таъсир
расонад. Принсипи мазкур арзиши маълумоти дар ҳисобот
дарҷгардидаро баён менамояд;
6) саҳеҳӣ – маълумоте, ки хатогии таъсирбахш ё носаҳеҳро дар бар
намегирад;
7) воқеъбинона ва холисона – амалиётҳои хоҷагидорӣ бояд дар
ҳисоботи молиявӣ дарҷ гарданд, дар ҳар як марҳилаи фаъолияти
хоҷагидорӣ ба қайд гирифта шаванд, инчунин бо ҳуҷҷат тасдиқ карда
шаванд;
8) бетарафӣ –уҳдадор менамояд, ки маълумоти ба ҳисоботи
молиявӣ воридкунанда холисона бошад, то ин ки тавсиф намудани
эътимоднокии маълумот имконпазир гардад;
9) мулоҳизакорӣ – ҳангоми қабули қарорҳое, ки зимни ҳисобкунӣ
дар шароити номуайянӣ заруранд, эҳтиёткориро пешбинӣ менамояд.
Ҳангоми истифода набурдани принсипи мазкур эҳтимолияти барзиёд
баҳогузорӣ намудани дароиҳо ва даромад ё кам баҳогузорӣ намудани
хароҷот ҷой дорад;
10) мукаммалӣ – мантиқан пурра ва кифоягии маълумоти
дарҷгардидаро муқаррар менамояд. Тибқи принсипи мазкур маълумот
ҳамон вақт саҳеҳ ба ҳисоб меравад, ки дар ҳаҷми пурра пешниҳод
гардида, хулосаи мантиқӣ дошта бошад;
11) ќиёспазирӣ – зарурияти стандартикунонии шаклҳои ҳисоботи
давраҳои гуногуни ҳисоботиро муқаррар менамояд. Принсипи мазкур
нишон медиҳад , ки ҳамон маълумоти бо як қатор давраҳои ҳисоботӣ
қиёс гардида, метавонад фоидаовар бошад. Барои ин зарур мебошад, ки
дар
ташкилот
сиёсати
ҳособдориро
ташкил
намуда,
ба
истифодабарандагон шинос намояд;
12) пайдарњамї – гузаштани маълумот аз як сол ба соли дигарро
пешбинӣ менамояд. Моҳияти принсипи мазкур аз нигоҳдории сиёсати
баҳисобгирӣ ҷиҳати гирифтани маълумоти кофӣ, ки тамоюли гуногуни
тағйиротҳоро намоиш медиҳад, иборат мебошад;
13) ченаки ягонаи пулӣ барои амалиётҳои хоҷагидорӣ – таҳлили
ҳисоботи молиявї ва батартибандозии амалњои бањодињиро дар
хазинадорї ва ташкилотњои буљетї осон менамояд.
11. Усули баҳисобгирии муҳосибӣ – ин қобилияти дарк ва дарҷ
намудани мавзўи баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад. Вазифаҳои
баҳисобгирии муҳосибӣ тавассути истифодаи тартибу усулҳои гуногун
ва маҷмўикунонии ин усулҳо ба амал бароварда мешавад.
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12. Ба тартибу усулҳои омӯзиш ва сабтнамоии маълумот дар
бораи объекти баҳисобгирии муҳосибӣ дохил мешаванд:
- мушоҳидаи
объекти
баҳисобгирӣ
–
ҳуҷҷатгузорӣ
ва
барӯихатгирӣ;
- бо ченаки пулӣ ифода намудани объекти баҳисобгирӣ – баҳодиҳӣ
ва нархгузорӣ;
- гурӯҳбандӣ ва нишон додани амалиётҳои хоҷагидорӣ - ҳисобҳо
ва сабти дукарата;
- маҷмӯинамоии маълумот аз натиҷаи амалиётҳои хоҷагидорӣ –
ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ.
§2. Муқаррарнамоии усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ

13. Ба муқаррарнамоии усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дохил
мешаванд:
- ҳуҷҷатгузорӣ – ҳамаи амалиётҳои хоҷагидории аз ҷониби
ташкилот гузаронидашаванда бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда ба расмият
дароварда шуда, коркард ва гардиши ҳуҷҷатҳои аввалияро то супоридан
ба бойгонӣ дар бар мегирад;
- барӯйхатгирӣ – воситаи назорат барои нигоҳдории молу мулки
ташкилот, санҷиши мутобиқатии мавҷудияти аслии молу мулк бо
маълумоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва бо пуррагӣ дарҷ намудан дар
баҳисобгирии уҳдадориҳо;
- баҳодиҳӣ – ифодаи пулии молу мулк, уҳдадориҳо ва дигар
амалҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ки тавассути ҷамъ намудани хароҷоти
аслӣ амалӣ карда мешавад;
- нархгузорӣ – ҳамчун асос барои муқаррар намудани арзиши
аслии воњиди маҳсулот (кор), инчунин барои муайян намудани харҷи
миёнаи истеҳсолот истифода гардида, хароҷоти мустақим ва
ғайримустақимро дар бар мегирад;
- ҳисобҳо – барои гурӯҳбандӣ ва баҳисобгирии амалиётҳои
хоҷагидории якхела пешбинӣ гардида, ба ҳар як намуди воситаҳои
хоҷагидорӣ ва манбаъҳои онҳо ҳисоби алоҳида кушода мешавад ва ин
њисобҳо мутобиқ ба тақсимоти тавозун ба фаъол ва ѓайрифаъол људо ва
тақсим мешаванд;
- сабти дукарата – усули бақайдгирии амалиётҳои хоҷагидорӣ дар
ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ буда, дар як вақт қайд намудани
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амалиёти хоҷагидориро дар дебети як ҳисоб ва кредити ҳисоби дигар дар
бар мегирад;
- ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ – усули ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандии
воситаҳои хоҷагидории ташкилот ва манбаъҳои онҳо дар вақти муайян
ва бо ифодаи пулӣ;
- ҳисоботи молиявї – маҷмӯи маълумоте, ки ҳолат ва натиҷаи
фаъолияти молиявии ташкилотҳоро дар асоси нишондиҳандаҳои
баҳисобгирии муҳосибӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ ё миллӣ дар
бар мегирад.
14. Баҳисобгирии муҳосибӣ мунтазам аз давраи ҳамчун шахси
ҳуқуқӣ ба қайд гирифтан то азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии ташкилот,
мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.
15. Ҳамаи амалиёти хоҷагидории аз ҷониби ташкилот
гузаронидашаванда бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, ки барои баҳисобгирӣ
ҳамчун ҳуҷҷатҳои аввалия маҳсуб меёбанд, ба расмият дароварда
мешаванд.
16. Ташкилоти буҷетӣ баҳисобгирии молу мулк, уҳдадориҳо ва
амалиётҳои хоҷагидориро бо роҳи сабти дукарата дар ҳамбастагии
ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибии ба нақшаи ҳисобҳо воридгардида ба
роҳ мемонад.
17. Нишондиҳандаҳои баҳисобгирии таҳлилӣ (аналитикӣ) бояд
бо гардиш ва бақияи баҳисобгирии синтетикӣ ба ҳолати санаи якуми ҳар
моҳ мутобиқ бошад.
18. Дар баҳисобгирии муҳосибии ташкилоти буҷетӣ хароҷотҳои
ҷорї барои истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор, хизматрасониҳо ва хароҷоти
бо сармоягузории сармоявӣ ва молиявӣ алоқаманд дар алоҳидагӣ
њисобот бурда мешавад.
19. Ҳамаи амалиётҳои хоҷагидорӣ ва натиҷаи барӯихатгирӣ бояд
дар ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ сари вақт қайд гарданд.
20. Ҳисоботи молиявии ташкилоти буҷетӣ қисмати хотимавии
раванди баҳисобгирии муњосибӣ мебошад. Дар он ҳолати молиявию
молу мулкии ташкилоти буҷетӣ ва натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ дар
давраи ҳисоботӣ (моҳона, семоҳа, солона) бо тартиби зиёдшавї нишон
дода мешавад.
21. Маблағҳои нақдие, ки аз ҳисоби хизматрасониҳо ба хазинаи
ташкилот ворид мегарданд, бояд дар охири рӯзи бонкӣ ба суратҳисоби
дахлдори хазинадорӣ гузаронида шаванд.
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22. Ташкилотњои буљетї метавонанд њар моњ бе пешнињоди
мактуби дархостї барои харољоти њољагидорї маблаѓњои наќдиро дар
њаљми на зиёда аз 1000 сомонї гиранд. Маблағҳои нақдии ташкилоти
буҷетӣ, ки тавассути низоми хазинадорӣ гирифта шудааст, аз лаҳзаи
қабул метавонанд то 3 рӯзи корӣ хароҷот карда шаванд. Дар ҳолати
пурра хароҷот нагардидан бақияи маблағ ба суратҳисоби хазинадорӣ
баргардонида шуда, дар сметаи даромад ва харољоти ташкилоти буҷетӣ
ба ҳисоб гирифта мешавад.
3. АМАЛИЁТИ СУРАТҲИСОБИ ЯГОНАИ ХАЗИНАДОРӢ

23. Суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ суратҳисобҳои буҷетҳои
ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, суратҳисобҳои маблағҳои махсуси буҷетҳои
ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, суратҳисобҳои мақсадноки буҷети ҷумҳуриявӣ,
инчунин суратҳисобҳои дигарро, ки дар дохили ин суратҳисоби
муросилотӣ кушода мешаванд, дар бар мегирад, аз ҷумла:
- суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ;
- суратҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ;
- суратҳисобҳои маҳаллии хазинадорӣ;
- суратҳисоби хазинадории маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ ;
- суратҳисобҳои махсуси хазинадории маҳаллӣ;
- суратҳисобҳои мақсадноки буҷети ҷумҳуриявӣ;
- суратҳисобҳои андозҳои танзимшаванда;
- суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ;
- суратҳисобҳои буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ;
- суратҳисобҳои барномаҳои сармоягузорї;
- суратҳисобҳои муваққатӣ.
§1. Кушодан, азнавбарасмиятдарорӣ ва бастани суратҳисобҳо
24. Ташаббускорони кушодан, азнавбарасмиятдарорӣ ва бастани
суратҳисобҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тақсимкунандагони
асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетӣ, лоиҳаҳои
сармоягузорӣ ва институтсионалии ба рӯйхати барномаҳои давлатии
сармоягузорӣ дохилбуда, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Фондњои мақсадноки давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва дигар
иштирокчиёни раванди буҷет ба ҳисоб мераванд.
25. Мақомоти марказии хазинадорӣ
мавриди кушодани
суратҳисоб гурӯҳбандии зеринро истифода менамояд:
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Ҳисоби
тавозунӣ

Рамзи
асъор

Калиди
санҷиш

Намуди
ҳисоб

Минтақа

Ноҳия

Рақами
тартибӣ

Номгӯи ҳисобҳо
Суратҳисобҳои буҷети
ҷумҳуриявӣ

100
20204

972

к

110

х

хх

ххххх

20204

972

к

120

х

хх

ххххх

20204

972

к

130

х

хх

ххххх

20204

972

к

150

х

хх

ххххх

20204

972

к

160

х

хх

ххххх

20204

972

к

170

х

хх

ххххх

Суратҳисобҳои буҷетии
буҷети ҷумҳуриявӣ
Суратҳисобҳои махсуси
буҷети ҷумҳуриявӣ
Суратҳисобҳои буҷети
ҷумҳуриявӣ барои
маблағҳои номуайян
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
буҷети ҷумҳуриявӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои қарзии буҷети
ҷумҳуриявӣ
Дигар суратҳисобҳо
Суратҳисобҳои буҷети
маҳаллӣ

200
20204

972

к

210

х

хх

ххххх

20204

972

к

220

х

хх

ххххх

20204

972

к

230

х

хх

ххххх

20204

972

к

250

х

хх

ххххх

20204

972

к

260

х

хх

ххххх

300
20204

972

к

310

х

хх

ххххх

20204

972

к

320

х

хх

ххххх

20204

972

к

330

х

хх

ххххх

20204

972

к

340

х

хх

ххххх

20204

972

к

350

х

хх

ххххх

Суратҳисобҳои буҷетии
буҷети маҳаллӣ
Суратҳисобҳои махсуси
буҷети маҳаллӣ
Суратҳисобҳои буҷети
маҳаллӣ барои маблағҳои
номуайян
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
буҷети маҳаллӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои қарзии буҷети
маҳаллӣ
Суратҳисобҳои фондҳои
мақсадноки давлатӣ
Суратҳисобҳои
мақомоти марказии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
Суратҳисобҳои
мақомоти ҳудудии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
Суратҳисобҳои
кредитории фондҳои
мақсадноки давлатӣ
барои маблағҳои
номуайян
Суратҳисобҳои
дебетории фондҳои
мақсадноки давлатӣ
барои маблағҳои
номуайян
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
мақомоти марказии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
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20204

972

к

360

х

хх

ххххх

Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
мақомоти ҳудудии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
Суратҳисобҳо бо асъори
хориҷӣ

400
20204

972

к

410

х

хх

ххххх

20204

972

к

420

х

хх

ххххх

20204

972

к

430

х

хх

ххххх

20204

972

к

440

х

хх

ххххх

20204

972

к

450

х

хх

ххххх

20204

972

к

460

х

хх

ххххх

500
20204

972

к

510

х

хх

ххххх

20204

972

к

520

х

хх

ххххх

20204

972

к

530

х

хх

ххххх

20204

972

к

540

х

хх

ххххх

20204

972

к

550

х

хх

ххххх

600
20204

972

к

610

х

хх

ххххх

20204

972

к

620

х

хх

ххххх

20204

972

к

630

х

хх

ххххх

20204

972

к

640

х

хх

ххххх

Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
буҷети ҷумҳуриявӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои қарзии буҷети
ҷумҳуриявӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
буҷети маҳаллӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои қарзии буҷети
маҳаллӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
мақомоти марказии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантии
мақомоти ҳудудии
фондҳои мақсадноки
давлатӣ
Дигар суратҳисобҳо
Дигар даромадҳои
гуногун
Дигар хароҷотҳои
гуногун
Фоида аз дигар амалиёт
Захираи тибқи қонун
муқарраршуда
Суратҳисобҳои то
муайянсозӣ
Суратҳисобҳои берун аз
тавозун
Суратҳисобҳои
воситаҳои хусусигардонӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои грантӣ
Суратҳисобҳои
маблағҳои қарзӣ
Суратҳисобҳои дигар

26. Мақомоти марказии хазинадорӣ кушодан ва бастани
суратҳисобро дар асоси дархости ташаббускор бо фармоиши вазири
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.
27. Мақомоти марказии хазинадорӣ метавонад суратҳисобҳои
қаблан кушодашударо, ки бақияи сифрӣ доранд, мувофиқи дархости
11

ташаббускор ва дар асоси фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз нав ба расмият дарорад.
28. Мақомоти марказии хазинадорӣ дар ҳолати зерин метавонад
суратҳисобҳоро бандад:
- бо аризаи ташаббускор оид ба бастани суратҳисоб ва дар асоси
фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мављуд набудани маблаѓ дар суратњисоб дар давоми як сол баъди
амалиёти охирони воситањои пулї;
- ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунгузорӣ.

§2. Амалиёти суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ
29. Баҳисобгирии амалиёти воридот ва пардохти хазинавӣ аз рӯи
ҳар як суратҳисоби хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.
30. Амалиёти суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ бо воситаи низоми
байнибонкӣ ҳисоббаробаркунӣ тавассути ҳуҷҷати пардохтии электронӣ
амалӣ мегардад.
31. Суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ аз ҷониби мақомоти
марказии хазинадорӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти қарзӣ кушода
мешаванд. Суратҳисобҳои асъорӣ барои мақомоти марказї ва мањаллии
ҳокимияти давлатӣ бо мувофиқаи мақомоти марказии хазинадорӣ
кушода мешаванд.
32. Ҳамаи амалиёти молиявӣ оид ба даромад ва хароҷоти
буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тавассути суратҳисоби ягонаи
хазинадорӣ амалї карда мешавад. Мақомоти идоракунии фондҳои
мақсадноки давлатӣ метавонанд аз хизматрасонии бонкии мақомоти
хазинадорӣ истифода намоянд.
33. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои давлатӣ ва дигар
субъектони фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳиссаи моликияти давлатиро
доранд, метавонанд аз хизматрасонии бонкии мақомоти хазинадорӣ
истифода намоянд. Зимни гузариш ба хизматрасонии бонкии мақомоти
хазинадорӣ, байни тарафҳо шартнома бо нишон додани мавзӯъ, ҳуқуқҳо,
уҳдадориҳо ва дигар шартҳои зарур баста мешавад.
§3. Идоракунии воситаҳои пулӣ
34. Идоракунии воситаҳои пулӣ бо роҳи таҳияи дурнамои
даромаду хароҷот ҷиҳати таъмини ҳаҷми кофии воситаҳои пулӣ барои
қонеъ намудани талаботи гирандагони маблағи буҷетӣ амалӣ карда
мешавад.
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35. Иштирокчиёни раванди дурнамо ва банақшагирии хазинавӣ
барои буҷети ҷумҳуриявӣ инҳоянд:
- маъмурони даромад;
- тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони
маблағҳои буҷетӣ;
- воҳидҳои сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- хазинадории марказї.
36. Иштирокчиёни раванди дурнамо ва банақшагирии хазинавӣ
барои буҷети маҳаллӣ инҳо мебошанд:
- маъмурони даромад;
- тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи
буҷетӣ;
- мақомоти маҳаллии хазинадорӣ.
37. Дурнамои хазинавии буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дар
асоси маълумоти аз ҷониби иштирокчиёни раванди дурнамо таҳия карда
мешавад.
38. Иштирокчиёни раванди дурнамо барои сари вақт пешниҳод
намудани маълумот масъул мебошанд.
39. Дурнамои даромад ва банақшагирии хароҷоти хазинавӣ
равандҳои баҳисобгирии муҳосибӣ маҳсуб наёфта, барои ҷамъоварии
маълумот аз маъмурони даромад ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ
ҷиҳати муқаррар намудани фарқияти муваққатии хазинавӣ ва бақияи
озоди маблағҳои буҷетӣ истифода бурда мешаванд, давра ба давра нав
гардида, аз ҷониби мақомоти санҷишию назоратӣ ва аудиторӣ мавриди
санҷиш қарор дода намешаванд.

§4. Ташаккули нақшаи хазинавӣ
40. Нақшаи хазинавӣ барои соли молиявӣ дар асоси рӯйхати
буҷетӣ бо тақсимоти моҳона таҳия карда мешавад.
41. Дар муддати 30 рӯзи тақвимии пас аз тасдиқ гардидани
буҷети давлатӣ барои соли молиявии навбатӣ, сохторҳои дахлдори
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси маълумоти аз ҷониби
маъмурони
даромад
ва
гирандагони
маблағҳои
буҷетӣ
пешниҳодгардида, рӯйхати буҷетиро таҳия менамоянд.
42. Дар мавриди аз ҷониби маъмурони даромад ва гирандагони
маблағи буҷетӣ дар муддати 30 рӯзи тақвимии пас аз тасдиқ гардидани
буҷети давлатӣ барои соли молиявии навбатӣ, пешниҳод нагардидани
рӯйхати моҳонаи даромад ва рўйхати семоҳаи хароҷот, Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсимоти даромади моҳона ва семоҳаро
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мувофиқи қисматҳои дахлдори гурӯҳбандии буҷетӣ, мустақилона амалӣ
менамояд. Тақсимот ба таври автоматӣ тавассути алгоритмҳои дахлдори
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дар асоси маълумоти
нишондиҳандаҳои
миёнавазни
воситаҳои
пулии
даромад ва
хароҷотгардидаи на кам аз се соли гузашта, ба роҳ монда мешавад. Дар
њолати то аввали соли нави молиявї ќабул нагардидани буљет, сохтори
зертобеи дахлдори Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки барои
тањияи буљет масъул аст, дар асоси маълумоти соли гузашта дар низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатї рўйхати буљетии семоњаи
якумро тањия менамояд, ки дар асоси он вазорату идорањо наќшаи
хазинавї тартиб медињанд.
43. Маблағгузории ташкилоти буҷетӣ дар доираи меъёри
муқаррарнамудаи нақшаи хазинавӣ амалӣ карда мешавад.
44. Маъмурони даромад ва гирандагони маблағи буҷетӣ
маълумот оид ба рӯйхати даромади моҳона ва семоҳаро аз низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрас менамоянд.
Намунаи нақшаи хазинаӣ дар НИИМД:
сомонӣ

Декабр

Ноябр

Октябр

Ҳамагӣ

Семоҳаи 4
Сентябр

Август

Июл

Ҳамагӣ

Семоҳаи 3
Июн

Май

Апрел

Семоҳаи 2
Ҳамагӣ

Март

Феврал

Гурўҳбандии
буҷет

Ҳамагӣ
Январ

Семоҳаи 1

Ҳамагӣ
(солона)

.........
.........
Ҳамагӣ

§5. Тағйироти нақшаи хазинавии моҳона оид ба даромад
45. Маъмурони даромад дар мавриди зарурат барои ворид
намудани тағйирот ба рӯйхати буҷетӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал дархости расмиро ирсол
менамоянд. Воҳиди сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал дархости мазкурро мавриди
баррасӣ қарор медиҳад. Дар ҳолати ќабули ќарори манфї, воҳиди
сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти
молия дар маҳал маъмурони даромадро бо нишон додани сабаби
раднамої хабардор менамояд. Дар ҳолати қабул намудани қарори
мусбат воҳиди сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё мақомоти молия дар маҳал лоињаи фармоиши дахлдори
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вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё лоињаи ќарори маљлиси вакилони
халќи дахлдорро
омода намуда, пас аз баимзорасонї тағйироти
дахлдорро ба рўйхати буљетии даромад ворид менамояд. Ҳангоми ворид
намудани тағйирот байни сарчашмањои даромад, даромади аслии
баҳисобгирифташуда ба таври ҳатмӣ ба инобат гирифта мешавад.
Таѓйирот ба наќшаи хазинавии моњонаи даромад дар низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатї ба таври худкор амалї
мегардад.
46. Маъмурони даромад маълумот оид ба тағйироти
воридгардидаро аз низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ
дастрас менамоянд.
§6. Тағйироти нақшаи хазинавии моҳона оид ба хароҷот
47. Ворид намудани тағйирот ба нақшаи хароҷоти маблағи
буҷетӣ байни моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва байни
семоњањо, аз ҷониби сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии молия дар асоси дархости
тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи
буҷетӣ амалї карда мешавад. Дар асоси дархости қабулгардида ҷиҳати
ворид намудани тағйирот ба нақшаи хароҷоти маблағи буҷетӣ Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии молия қарори
дахлдор қабул менамояд. Дар ҳолати ќабули қарори манфї сохтори
дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти маҳаллии
молия тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи
буҷетиро бо нишон додани сабаби ќабул нагардидани дархост хабардор
менамояд. Дар ҳолати ќабули қарори мусбат сохтори дахлдори Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти он дар маҳал лоиҳаи
фармоиши дахлдори вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қарори
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро омода намуда, пас аз ба имзо
расидани фармоиш ба рӯйхати семоҳаи хароҷоти маблағи буҷетӣ байни
моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва семоҳаҳо тағийроти
дахлдорро ворид менамояд. Њангоми ворид намудани тағйирот байни
моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ хароҷоти амалигардидаи аслӣ
ба таври ҳатмӣ бояд ба инобат гирифта шавад. Дар мавриди ворид
намудани тағйирот ба рӯйхати буҷетии семоҳа, таѓйирот ба наќшаи
хазинавии моњонаи харољот дар низоми иттилоотии идоракунии молияи
давлатї ба таври худкор амалї мегардад.
48. Ташкилоти буҷетӣ њангоми зарурат метавонад ба мақомоти
хазинадорӣ таѓйирот ба нақшаи хазинавии моҳонаро дар доираи
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руйхати буҷетӣ пешниҳод намояд. Мақомоти хазинадорӣ тағйирот ба
нақшаи хазинавии моҳонаи ташкилоти буҷетиро баррасӣ ва қабул
менамояд.
49. Тағйироти
амалишударо
тақсимкунандагони
асосӣ,
тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ аз низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ дастрас менамоянд.
50. Ҳангоми дурнамои тафовути муваққатии хазинавӣ, мақомоти
хазинадорӣ метавонанд ба нақшаи хазинавии моҳонаи ташкилоти
буҷетӣ тағйирот ворид намуда, меъёри хазинавиро барои гирандагони
маблағҳои буҷетӣ муқаррар намояд. Мақомоти хазинадорӣ метавонад
ба нақшаи хазинавии моҳонаи хароҷоти маблағи буҷетӣ байни моҳҳои
семоҳа, ки он ба рӯйхати семоҳаҳои буҷетӣ таъсир намерасонад,
мустаќилона тағйирот ворид намояд.
§7. Нақшаи хазинавии маҷмӯӣ
51. Нақшаи хазинавии маҷмӯӣ оид ба даромад ва хароҷот дар
сатҳи буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ба истиснои маблағҳои махсус,
қарз ва грантҳо таҳия карда мешавад. Нақшаи хазинавии маҷмӯии
буҷети ҷумҳуриявӣ дар мақомоти марказии хазинадорӣ ва нақшаи
хазинавии маҷмӯии буҷети маҳаллӣ дар мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
таҳия карда мешавад. Нақшаи хазинавии маҷмӯӣ оид ба даромад ва
хароҷот аз рӯи қисматҳои гурӯҳбандии буҷетӣ, инчунин давравӣ (солона,
семоҳа, моҳона ва ғайра) вобаста ба талабот таҳия карда мешавад.
§8. Усулҳои дурнамои даромад

52. Дурнамоии даромад яке аз қисматҳои калидии низоми
идоракунии воситаҳои пулӣ маҳсуб ёфта, барои таъмин намудани
дастрасии доимии воситаҳои пулӣ барои пардохти пайваста, нигаронида
шудааст. Дурнамоии даромад барои ҳар як намуди воридот тавассути
таҳлили даромади солҳои пешин, дурнамои рушди иқтисодӣ ва ба ҳисоб
гирифтани омилҳои идоранашаванда муайян карда мешавад.
53. Усули мазкур бештар самаранок мебошад, агар њамчун
замина маълумоти молиявии воќеии се соли охир ба инобат гирифта
шавад. Дар баробари ин давраҳои бештари пешин, яъне зиёда аз се сол
низ метавонад истифода бурда шавад.
54. Дурнамои даромадҳо барои ҳар намуди воридот бо роҳи
муайян намудани тамоюл дар асоси маълумотҳои бисёрсола ва аниқшуда
бо дар назар доштани хусусияти омилҳои номунтазам, таҳия карда
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мешавад. Масалан, дар асоси ҳисоби тамоюли чандинсола барои ҳар як
моҳ метавонад усули зерин ташаккул дода шавад:
Рӯзҳои моҳ

Фоизи даромад

Дурнамои даромад бо
тартиби зиёдшавї

1

2%

20

..

..

10

12%

120

..

..

..

20

60%

600

..

..

..

31

100%

1000

* Дар давоми моњ дурнамои даромад метавонад таѓйир ёбад.

55. Дар мавриди зарурӣ, дар қисмати идоракунии воситаҳои
пулӣ дигар усулҳои пешгӯии даромад метавонад истифода гардад.
§9. Дурнамои хазинавӣ
56. Барои таҳияи дурнамои хазинавии даромад ва хароҷот аз
ҷониби мақомоти хазинадорӣ амалиётҳои зерин анҷом дода мешаванд:
1) тањияи дурнамои даромади буҷети дахлдор;
2) таҳлили ҷараёни маблағҳо, аз љумла муќоисаи дурнамои воридот
бо наќшаи хазинавии буҷети дахлдор барои муайян намудани маблағ ва
даврањои тафовути муваққатии хазинавӣ ё зиёдомади буҷети дахлдор.
57. Маъмурони даромад маълумоти дурнамои худро тавассути
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ пешниҳод менамоянд.
58. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани тафовути муваққатии хазинавӣ
дар буҷети дахлдор воситаҳои гуногуни бартарафсозии он истифода
мешавад, аз ҷумла:
- қарзи бевоситаи бонкӣ, аз ҷумла дар шакли овердрафт. Шартҳо
ва њаљми чунин қарз метавонад пешакӣ мувофиқа карда шавад.
- ќарзгирї дар музоядаи қарзӣ;
- баровариши векселҳои хазинадорӣ;
- амалиёти асъории РЕПО (намуди додугирифте, ки ҳангоми он
қоғазҳои қиматнок фурӯхта мешаванд ва мутаносибан шартномаҳо оид
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ба баргашта харидани онҳо тибқи арзиши пешакӣ муайяншуда баста
мешаванд);
- истифодаи воситаҳои молиявии дар суратҳисоби ягонаи
хазинадорї ҷамъгардида;
- танҳо маблағгузорӣ намудани моддаҳои ҳимояшавандаи
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- маблағгузорӣ бо дар назар доштани афзалиятнокии хароҷот;
- бевосита ислоҳ намудани нақшаи хазинавии моҳона ба самти
камшавӣ;
- муқаррар намудани меъёри хазинавї барои гирандагони
маблағҳои буҷетӣ.
59. Дар њолати ба вуљуд омадани тафовути хазинавї, маќомоти
хазинадорї њамчунин метавонанд аз дигар олотњои молиявии дар
Љумњурии Тољикистон дастрас истифода намоянд. Истифодаи бозорњои
молиявии байналмилалї бо мувофиќаи Њукумати Љумњурии Тољикистон
амалї карда мешавад.
60. Дар ҳолати пайдо гардидани барзиёдии хазинавӣ дар буҷети
дахлдор воситаҳои гуногун оид ба ҷойгир намудани маблағҳои озод дар
бозорҳои молиявии миллӣ ва байналмилалӣ метавонанд истифода бурда
шаванд, аз ҷумла:
- ҷойгир намудан дар музоядаи қарзӣ;
- ҷойгир намудан дар майдонҳои молиявии байналмилалӣ бо
мувофиќаи Њукумати Љумњурии Тољикистон;
- дигар воситаҳо.
§10 Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот
61. Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот барои дувоздаҳ моҳ
таҳия карда мешавад. Мақомоти хазинадорӣ дар охири ҳар моҳ
дурнамои маҷмӯи оид ба даромад ва харољоти буљетњои дахлдорро бо
нишон додани норасоӣ ё барзиёдии маблағ ва пешнињодњо оид ба ворид
намудани таѓйирот ба наќшаи хазинавии даромад ва харољот таҳия
менамояд.
62. Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот барои буҷети
ҷумҳуриявӣ аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ ва барои буҷети
маҳаллӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ таҳия карда
мешавад.
63. Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот нишондиҳандаҳои
асосии зеринро дар бар мегирад:
1) дурнамои даромад ба буҷет, аз ҷумла:
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- даромадҳои андозию ғайриандозӣ;
- воридоти бебозгашт;
- даромад аз рӯи манбаъҳои маблағгузории касри буҷет;
2) дурнамои пардохтњо аз буҷет, аз ҷумла:
- хароҷоти буҷет;
- пардохтҳо аз рӯи манбаъҳои маблағгузории касри буҷет;
3) дурнамои бақияи суратҳисобҳои буҷетӣ дар аввали давраи
дурнамо;
4) дурнамои бақияи суратҳисобҳои буҷетӣ дар охири давраи
дурнамо;
5) захираҳои пулии хазинадорї;
6) маблағҳои қарзӣ;
7) дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ.
64. Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот аз рӯи қисматҳои
гуногуни гурӯҳбандии буҷетӣ таҳия карда мешаванд.
65. Дурнамои маҷмӯии даромад ва харољот метавонад бо наќшаи
хазинавї ва рўйхати буљетї мувофиќат накунад.
66. Дар ҳолати пайдо гардидани тафовути муваққатии хазинавӣ
дар раванди таҳияи дурнамои даромад ва хароҷот, мақомоти хазинадорӣ
ҳуқуқ дорад, ки меъёри хазинавиро барои муассисаҳои буҷетӣ муқаррар
намояд. Меъёри маблағгузорӣ то давраи мавҷуд будани тафовути
муваққатии хазинавӣ амал менамояд.
67. Ташкилоти буҷетӣ дар доираи меъёри хазинавии
муқарраргардида пардохтҳои худро вобаста ба афзалиятнокии онҳо
муайян менамояд.
68. Дар ҳолати пайдо гардидани тафовути муваққатии хазинавии
назаррас дар раванди таҳияи дурнамои даромад ва хароҷот, ки ҳатто бо
муқаррар гардидани меъёри хазинавї маблағгузории хароҷоти
аввалиндараҷа ғайриимкон мегардад, масъалаҳои танзими ҳолати
мазкур аз ҷониби гурўњи корї оид ба масъалањои пардохтпазирӣ
баррасӣ гардида, қарори дахлдори протоколӣ қабул карда мешавад.

§11. Категорияҳои маблағгузорӣ
69. Мақомоти хазинадорӣ вобаста ба сатҳи аҳамиятнокии
пардохт се категорияи асосӣ ва як категорияи махсусро истифода
менамояд.
70. Категорияи якум – пардохти таъхирнопазир – ба категорияи
мазкур пардохте, ки қатъиян дар муҳлати муқарраргардида бояд иҷро
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гарданд, аз ҷумла пардохти уҳдадориҳо оид ба қарзи дохилӣ ва берунаи
давлатӣ, лоиҳаҳо ва чорабиниҳои махсус, дохил мешаванд.
71. Категорияи дуюм – пардохти таъсирбахш (ҳассос) - ба
категорияи мазкур пардохте, ки таъҷилан, аммо на дар муҳлати
муқарраргардида бояд иҷро гарданд, дохил мешаванд. Муҳлати иҷро
вобаста ба муҳиммияти пардохт метавонад тағйир ёбад.
72. Категорияи сеюм - дигар пардохтҳои боќимондаи ба
категорияњои якум ва дуюм шомилнабуда.
73. Категорияи махсус - ба категорияи мазкур пардохтњое, ки аз
њисоби захираҳои пулии хазинадорї амалӣ карда мешаванд, дохил
мебошанд.
74. Мониторинги иҷрои нақшаи хазинавии маҷмӯӣ оид ба
ҷамъоварии даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷетӣ бо роҳи анљом
додани таҳлили муқоисавии маълумот оид ба даромади нақшавию воќеї
ва пардохтҳои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ амалї карда мешавад.
§12. Гурўњи корї оид ба масъалањои пардохтпазирї

75. Гурўњи корї оид ба масъалањои пардохтпазирї (минбаъд
гурўњи корї) бо фармоиши вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис
дода шуда, ба роҳбари Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад. Гурўњи корї
метавонад дар љаласањои худ намояндагони сохторњои дахлдори
давлатї, Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои ќарзии давлатиро
даъват намояд.
76. Гурўњи корї метавонад доимӣ ва ё аз рӯи зарурат марҳилави
даъват карда шавад.
77. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ва
қабули қарор маводи заруриро омода намуда, ба гурўњи корї пешниҳод
менамояд.
78. Гурўњи корї оид ба таъмини пардохтпазирї масъалаҳои
пӯшонидани тафовути муваққатии хазинавӣ ва ҷойгирнамоии маблағҳои
озоди буҷети ҷумҳуриявиро баррасӣ менамояд.
79. Вазифаҳои гурўњи корї:
1) баррасии дурнамои даромад ва хароҷот барои давраи оянда;
2) муносибгардонии даромад ва хароҷот барои давраи оянда
ҳангоми тафовути хазинавии пешбинишаванда;
3) ќабули қарор оид ба масъалаҳои баррасишуда;
4) ташаккули рӯйхати бонкҳо ва додани тавсия оид ба ҷойгир
намудани маблағҳои озод.
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4. ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ
§1. Амалиёт оид ба даромади буҷети давлатӣ
80. Даромади буҷети давлатӣ аз манбаъҳои андозию
ғайриандозӣ, грантҳо, маблағҷудокуниҳои бебозгашт ва дигар
манбаъҳои даромад, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
намудааст, иборат мебошад.
81. Даромади буҷети давлатӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ ва
фондҳои мақсадноки давлатӣ ба ҳисоб (тибќи замимаи 1) гирифта
мешаванд.
§2. Амалиёт оид ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ
82. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ аз манбаъҳои андозию
ғайриандозӣ, грантҳо ва дигар маблағҷудокуниҳои бебозгашт иборат
мебошад. Номгӯи даромадњои андозї, ғайриандозӣ ва воридот аз
ҳисоби манбаъҳои ғайрибуҷетӣ дар асоси муќаррароти кодексњои андоз
ва гумруки Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет”, “Дар бораи молияи
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ќонуни Љумњурии Тољикистон дар
бораи буҷети давлатї Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор,
гурўњбандии даромад ва харољоти буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
муқаррар карда мешаванд.
83. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ба суратҳисобҳои буҷети
ҷумҳуриявии бо пули миллӣ ворид мешаванд. Ҳиссаҷудокунӣ аз
андозҳои танзимшаванда ба буҷети ҷумҳуриявӣ дар реҷаи автоматикӣ
тавассути суратҳисобҳои танзимкунанда амалӣ карда мешавад.
84. Тақсимоти андозҳои танзимшаванда байни буҷетҳои
ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тибқи ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор
муқаррар карда мешавад.
85. Мақомоти марказии хазинадорӣ метавонанд барои
тақсимоти автоматикии андозҳои танзимшаванда байни буҷетҳои
ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ суратҳисобҳоро бо пули миллӣ кушояд.
86. Маъмурони даромад уҳдадоранд воридоти андозҳои
танзимшавандаро бо пули миллӣ ба суратҳисобҳои дахлдори
танзимкунандаи хазинадорӣ пурра таъмин намоянд.
87. Ба суратҳисобҳои ҷумҳуриявии суратҳисоби ягонаи
хазинадорӣ воситаҳои пулӣ ҳамарӯза бо пули миллӣ бо реҷаи он-лайн
тавассути низоми пардохтии Бонки миллии Тоҷикистон бо дар назар
доштани маълумот оид ба ҳар як бонк, намуди пардохт ва суратҳисобҳои
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пардохткунандагон ворид мешаванд. Шакли беруннависии бонкӣ дар
замимаи 2 оварда шудааст.
88. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии ҳаррӯза оид ба даромад бо
пули миллӣ, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ворид мегардад,
баҳисобгирии ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад бо усули дастӣ ё автоматӣ
амалӣ карда мешавад.
89. Амалиётҳо оид ба воридоти даромад бо пули миллӣ ба буҷети
ҷумҳуриявӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз рӯи қисматҳои
гурӯҳбандии буҷетии зерин ба ҳисоб гирифта мешавад:
- рамзи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ;
- рамзи маъмурони даромад;
- категорияи пардохткунандагон;
- сатҳи буҷетҳо;
- ҳудуд;
- дигар қисматҳои зарурӣ.
90. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо пули миллӣ аз ҷониби
пардохткунандагон барои ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо
нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад,
намуди андоз мувофиқи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар
нишонаҳо омода карда мешаванд. Дар мавриди зарурӣ мақомоти
хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва
дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгирии даромадро метавонад
осон намояд, истифода барад.
91. Пардохти андоз ва дигар даромадҳои нақдӣ бо пули миллӣ аз
ҷониби пардохткунандагон тавассути Бонки давлатии амонатгузории
«Амонатбонк», терминалҳои пардохтӣ ё дигар низоми интиқоли маблағ
амалӣ карда мешавад.
92. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба
суратҳисобҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, ки ба даромади буҷет тааллуқ
надоранд, маблағҳои мазкур ҳамчун маблағҳои номуайян эътироф
гардида, дар буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва
минбаъд дар асоси дархост баргардонида мешаванд.
93. Баргардондани маблаѓи барзиёд ё сањван ба буљет
воридшудаи даромад ё њисоб намудани он барои пӯшондани ќарз дар
назди буҷети ҷумҳуриявӣ аз рўи рамзњои гурўњбандии буљетї аз љониби
маќомоти хазинадорї дар асоси хулосаи маъмурони даромади буљет
анљом дода мешавад.
94. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба
суратҳисобҳои хазинадории буҷети ҷумҳуриявӣ, ки ба даромади сатҳи
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дигари буҷет дахл дорад, воситаҳои пулӣ мувофиқи гурӯҳбандии буҷетӣ
дар буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳисоб гирифта шуда, минбаъд ба
суратҳисобҳои буҷетҳои дахлдор интиқол дода шуда, мутаносибан аз
воридоти воқеии даромади буљети љумњуриявї кам карда мешаванд.
95. Мақомоти хазинадорӣ оид ба маблағҳои ба буҷети
ҷумҳуриявӣ воридгардида, ҳар семоҳа бо маъмурони даромад санадҳои
муқоисавӣ тартиб медиҳанд.
96. Амалиёти баҳисобгирии даромад ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз
ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар давоми рӯзи кории пас аз
рӯзи қабули ҳуҷҷатҳои пардохтии аз Бонки миллии Тоҷикистон
воридгардида ба роҳ монда мешавад.
97. Бо мақсади мониторинги воридшавии даромад ҳисоботи
зерин таҳия карда мешаванд:
- ҳисоботи фаврӣ – ҳисоботи ҳарҳафтаина ва ҳармоҳа бо тартиби
зиёдшавӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ – ҳисоботи семоҳа бо тартиби зиёдшавӣ ва
солона оид ба иҷрои даромади буҷети ҷумҳуриявӣ бо пули миллӣ.
98. Ҳамаи даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори хориҷӣ ба
суратҳисобҳои асъории мақомоти марказии хазинадорӣ барои буҷети
ҷумҳуриявӣ ворид гардида, дар ҳисобот бо пули миллӣ дарҷ карда
мешаванд.
99. Воситаҳои пулӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои сафоратхонаҳо ва
намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, инчунин дигар
пардохтҳо бо асъори хориҷӣ ба суратҳисобҳои дахлдори асъории
мақомоти марказии хазинадорӣ ворид карда шуда, метавонанд барои
хароҷоти буҷети ҷумҳриявӣ бо асъор истифода бурда шаванд.
100. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо асъори хориҷӣ аз
ҷониби пардохткунандагон ба ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо
нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад,
намуди андоз мувофиқи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар
нишонаҳо омода карда мешаванд. Дар мавриди зарурӣ мақомоти
хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва
дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгирии даромадро осон
менамояд, истифода барад.
101. Дар мавриди баҳисобгирии даромади буҷети ҷумҳуриявӣ бо
асъори хориҷӣ, қурби сомонӣ нисбат ба асъори хориҷӣ, ки Бонки
миллии Тоҷикистон дар рӯзи воридшавии даромад муқаррар намудааст,
истифода бурда мешавад.
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102. Амалиёт оид ба воридоти даромад бо пули миллӣ ва хориҷӣ
ба буҷети ҷумҳуриявӣ мутобиқи ба нақшаи ягонаи ҳисобҳо ба ҳисоб
гирифта мешавад.
Намунаи мукотиботи аввалиндараҷа:
Рамзи
Эзоҳ
буҷет
1.11.210
2.23.110
111
Мукотиботи муҳосибӣ
Ҳисобҳои гурӯҳи 2.23.1** ҳисобҳои муваққатӣ буда, пас аз коркарди ҳуҷҷатҳои
пардохтӣ бояд маҳкам карда шаванд.
Дт

Кт

ГБ

103. Аз натиҷаи коркарди ҳуҷҷатҳои пулӣ дар хазинадорӣ,
мақомоти марказии хазинадорӣ оид ба маблағҳои воридгардида
мукотиботи дуюминдараҷаро мегузаронад.
Намунаи мукотиботи дуюминдараҷа:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

Вобаста аз намуди
111
Мукотиботи муҳосибӣ
даромад
Ҳисобҳои дахлдори нақшаи ягонаи ҳисобҳо аз рӯи дебет ва кредит, рамзҳои
буҷет ва рамзҳои гурӯҳбандии буҷетӣ вобаста ба даромад, асъор ва намуди амалиёт аз
ҷониби мақомоти хазинадорӣ муқаррар карда мешавад.
2.23.110

4*

§3. Амалиёт оид ба даромади буҷети маҳаллӣ
104. Даромади буҷети маҳаллӣ аз воридоти андозию ғайриандозӣ,
грантҳо, инчунин пардохтҳои бебозгашт иборат мебошад. Номгўи
даромадҳои андозию ғайриандозӣ ва воридот аз манбаъҳои
ғайрибуҷетиро кодексњои андозу гумруки Љумњурии Тољикистон, ќонуни
Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти маҳаллии
ҳокимияти давлатї”, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи дигар пардохтњои
њатмї ба буљет”, гурўњбандии даромад ва харољоти буљети Љумњурии
Тољикистон ва дигар санадҳои меъёрии њуќуќии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян менамоянд.
105. Даромади буҷетњои маҳаллӣ бо пули миллӣ ба суратҳисобҳои
дахлдори хазинадории буҷетњои маҳаллӣ ворид карда мешаванд.
106. Тақсимоти воќеии андозҳои танзимшаванда байни буљети
љумњуриявї ва буҷетњои маҳаллӣ мувофиқи ќонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
соли молиявии дахлдор тавассути суратҳисобҳои танзимкунанда дар
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реҷаи автоматикии низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба
роҳ монда мешавад.
107. Тақсимоти андозҳои танзимшавандаи ба буҷетҳои маҳаллии
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе
воридгардида тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи буљети
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли молиявии дахлдор ва
ќарорњои маҷлиси вакилони халқии вилоят, шаҳр ва ноњия амалӣ карда
мешавад.
108. Дар асоси дархости мақомоти молия дар маҳал мақомоти
марказии хазинадорӣ метавонад суратҳисобҳоро бо пули миллӣ барои
тақсимоти автоматии андозҳои танзимшавандаи байни буҷети вилоятҳо
ва шаҳру ноҳияҳо кушояд. Дар ин маврид њиссаҷудокунӣ аз андозҳои
танзимшаванда
байни
сатњњои
буљетњои
мањаллї
тавассути
суратҳисобҳои танзимкунанда дар реҷаи автоматикии низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ба роҳ монда мешавад.
109. Маъмурони даромад уҳдадоранд воридоти андозҳои
танзимшавандаро бо пули миллӣ ба суратҳисобҳои дахлдори
танзимкунандаи хазинадорӣ пурра таъмин намоянд.
110. Ба суратҳисобҳои маҳаллии хазинадорӣ воситаҳои пулӣ ҳар
рӯз бо пули миллӣ тавассути низоми пардохтии Бонки миллии
Тоҷикистон ворид мешаванд.
111. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии ҳаррӯза оид ба даромад бо
пули миллӣ, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
мегардад, коркарди дахлдори ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз ҷониби
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ бо усули дастӣ ё автоматӣ амалӣ карда
мешавад.
112. Амалиётҳо оид ба воридоти даромад бо пули миллӣ ба буҷети
маҳаллӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтии даромад аз рӯи қисматҳои
гурӯҳбандии буҷетии зерин ба ҳисоб гирифта мешавад:
- рамзҳои гурӯҳбандии даромади буҷетӣ;
- рамзҳои маъмурони даромад;
- категорияҳои пардохткунандагон;
- сатҳи буҷетҳо;
- ҳудуд;
- дигар қисматҳои зарурӣ.
113. Ҳуҷҷатҳои пардохтӣ оид ба даромад бо пули миллӣ аз ҷониби
пардохткунандагон барои ҳар як намуди даромад дар алоҳидагӣ бо
нишон додани маълумоти пардохткунанда, бонк, маъмури даромад,
намуди андоз мувофиқи гурӯҳбандии даромади буҷетӣ, маблағ ва дигар
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маълумоти ҳатмӣ омода карда мешавад. Дар мавриди зарурӣ мақомоти
хазинадорӣ метавонад роҳҳои гуногуни пардохт аз рӯи намуди андоз ва
дигар даромадҳоро, ки раванди баҳисобгири даромадро метавонад осон
намояд, истифода барад.
114. Пардохти андоз ва дигар даромадҳои нақдӣ бо пули миллӣ аз
ҷониби пардохткунандагон тавассути Бонки давлатии амонатгузории
«Амонатбонк», терминалҳои пардохтӣ ё дигар низоми интиқоли маблағ
амалӣ карда мешавад.
115. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба
суратҳисобҳои хазинадории буҷети маҳаллӣ, ки ба даромади буҷет
тааллуќ надоранд, маблағҳои мазкур ҳамчун маблағҳои номуайян
эътироф гардида, дар буҷети мањаллї ба ҳисоб гирифта намешаванд ва
минбаъд дар асоси дархост баргардонида мешаванд.
116. Баргардондани маблаѓи барзиёд ё сањван ба буљети мањаллї
воридшудаи даромад ё њисоб намудани он барои пӯшондани ќарз дар
назди буҷети мањаллӣ аз рўи рамзњои гурўњбандии буљетї аз љониби
маќомоти мањаллии хазинадорї дар асоси хулосаи маъмурони даромади
буљет анљом дода мешавад.
117. Дар мавриди ворид гардидани воситаҳои пулӣ ба
суратҳисобҳои хазинадории буҷети маҳаллӣ, ки ба даромади сатҳи
дигари буҷет дахл дорад, воситаҳои пулӣ тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ дар
буҷети мањаллї ба ҳисоб гирифта шуда, минбаъд ба суратҳисобҳои
буҷетҳои дахлдор интиқол дода шуда, мутаносибан аз воридоти воқеии
даромади буљети мањаллї кам карда мешаванд.
118. Мақомоти мањаллии хазинадорӣ оид ба маблағҳои ба буҷети
мањаллӣ воридгардида, ҳар семоҳа бо маъмурони даромад санадҳои
муқоисавӣ тартиб медиҳанд.
119. Амалиёт оид ба воридшавии даромад ба буҷети маҳаллӣ аз
ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар давоми рӯзи кории пас аз
рӯзи қабули ҳуҷҷатҳои пардохтии аз Бонки миллии Тоҷикистон
воридгардида ба роҳ монда мешавад.
120. Бо мақсади мониторинги воридшавии даромад ҳисоботи
зерин таҳия карда мешаванд:
- ҳисоботи фаврӣ - ҳисоботи ҳарҳафтаина ва ҳармоҳа бо тартиби
зиёдшавӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ - ҳисоботи семоҳа ва солона бо тартиби
зиёдшавӣ.
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121. Амалиёт оид ба воридоти даромад бо пули миллӣ ва хориҷӣ
ба буҷети мањаллї мутобиқи нақшаи ягонаи ҳисобҳо ба ҳисоб гирифта
мешавад.
122. Ҳангоми ворид гардидани маблағ мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро мегузаронад.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ:
Рамзи
Эзоҳ
буҷет
1.11.220
2.23.130
121
Мукотиботи муњосибї
Ҳисобҳои гурӯҳи 2.23.1** ҳисобҳои муваққатӣ буда, пас аз коркарди ҳуҷҷатҳои
пардохтӣ бояд маҳкам карда шаванд.
Дт

Кт

ГБ

123. Ҳангоми эътироф намудани даромад мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро мегузаронад.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

Вобаста аз намуди
121
Мукотиботи муњосибї
даромад
Ҳисобҳои дахлдори нақшаи ягонаи ҳисобҳо аз рўи дебет ва кредит, рамзҳои
буҷет ва рамзњои гурӯҳбандии буҷетӣ вобаста ба даромад, асъор ва намуди амалиёт аз
ҷониби мақомоти хазинадорӣ муқаррар карда мешавад.
*нишон медиҳад, ки ҳар як ҳисоби нақшаи ягонаи ҳисобҳо дар доираи гурӯҳи
муайяншуда(масалан 4 –даромад) ё зергурӯҳро дар бар мегирад.
2.23.130

4*

§4. Амалиёт оид ба даромади маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ
124. Ташаккул, истифода, баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳии даромаду
хароҷоти маблағҳои махсус мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ
монда мешавад.
125. Даромади маблағҳои махсус ба суратҳисоби ташкилотҳои
буҷетӣ дар давоми рӯзи кории баъд аз рӯзи воридоти он ба њисоб
гирифта мешаванд.
126. Ҳангоми ворид гардидани маблағҳои махсус ба суратҳисоби
ташкилотҳои буҷетӣ бо пули миллӣ, мақомоти хазинадорӣ мукотиботи
муҳосибии дахлдорро амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба ворид гардидани маблағҳои
махсуси ташкилоти буҷетӣ:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ
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1.11.*

2.*

112/122

Мукотиботи муҳосибӣ дар
мавриди ворид гардидани
маблағҳои махсус ба суратҳисоби
ягонаи хазинадорӣ

127. Ҳангоми эътироф намудани воридоти маблағҳои махсус
ташкилоти буҷетӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро мегузаронад.
Намунаи мукотибот оид ба эътироф гардидани даромади маблағҳои
махсуси ташкилотҳои буҷетӣ:
Дт

Кт

2.*

2.11*

1.11.*

4*

ГБ

* вобаста аз
гурӯҳбандии
маблағҳои
воридгардида

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112/122

Мукотиботи муҳосибии
хазинадорӣ

112/122

Мукотиботи ташкилоти
буҷетӣ оид ба эътирофи
даромади маблағҳои махсус

128. Ҳангоми ворид гардидани маблағҳои махсус бо асъори
хориҷӣ мақомоти хазинадорӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро амалӣ
менамояд.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба ворид гардидани маблағҳои
махсуси ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ:
Дт
1.11.3*

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112/122

2.*

Дар мавриди ворид гардидани маблаи
махсус ба суратҳисоби хазинадорӣ –
мукотиботи муҳосибии хазинадорӣ

129. Ҳангоми эътироф намудани даромади маблағҳои махсус бо
асъори хориҷӣ, ташкилоти буҷетӣ мукотиботи муҳосибии дахлдорро
амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба эътироф намудани даромади
маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ бо асъори хориҷӣ:
Дт

Кт

2.*

2.11.*

1.11.35*

4.*

ГБ

* вобаста аз
гурӯҳбандии
маблағҳои
воридгардида

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112/122

Мукотиботи муҳосибии
хазинадорӣ

112/122

Мукотиботи муҳосибии
ташкилоти буҷетӣ

130. Баргардонидани маблаѓњои сањван воридгардида аз
суратҳисобҳои ташкилоти буҷетӣ аз ҷониби мақомоти хазинадорӣ бо
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пешниҳоди супоришномаи пулии ташкилоти буҷетӣ ба роҳ монда
мешавад.
131. Њиссаҷудокуниҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус ба буҷетҳои
дахлдор ва фондҳо бо ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор муқаррар
карда мешавад. Маќомоти хазинадорї ва ташкилотњои буљетї њангоми
зарурат метавонанд оид ба маблаѓгњои ба буљетњои дахлдор воридшуда
санади муќоисавї тартиб дињанд.
§5. Амалиёт оид ба хароҷоти буҷети давлатӣ
132. Асос барои хароҷоти буҷети давлатӣ ќонуни Љумњурии
Тољикистон дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои
соли молиявии дахлдор маҳсуб ёфта, буҷетҳои ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва
фондҳои мақсадноки давлатиро дар бар мегирад. Инчунин барои
хароҷот амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќарору
фармоишњои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќарорњои Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќарору
фармоишњои мақомоти иљроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва
ќарорњои маҷлиси вакилони халқии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо асос
мебошанд.
133. Иҷрои буҷети давлатӣ тавассути низоми хазинадорӣ танҳо
барои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ба роҳ монда мешавад. Иҷрои
буҷети фонди мақсадноки давлатӣ тавассути бонкҳои давлатӣ амалӣ
мегардад. Дар мавриди гузаронидани фонди мақсадноки давлатӣ ба
хизматрасонии хазинавӣ дар низоми иттилоотии идоракунии молияи
давлатӣ, иҷрои буҷети фонди мақсадноки давлатӣ тавассути низоми
хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.
134. Маблағҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ қисмати ҳаҷми умумии
буҷети давлатӣ маҳсуб ёфта, иҷрои онҳо тавассути низоми хазинадорӣ
ба роҳ монда мешавад.
135. Қарзу кумакҳои беподошу бебозгаште (грант), ки барои
барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ҷалб мегарданд, қисмати ҳаҷми
умумии буҷети давлатӣ маҳсуб меёбанд, аммо иҷрои онҳо дар асоси
созишномаҳои молиявии байни донорон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон
басташуда ба роҳ монда мешавад.
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§6. Усулҳои маблағгузорӣ
136. Ҳангоми амалӣ намудани пардохт аз буҷет, мақомоти
хазинадорӣ метавонанд усулҳои зерини маблағгузориро истифода
намоянд:
- усули якум - назорати пешакии маблағгузорӣ. Ҳангоми
истифодаи усули мазкур мақомоти хазинадорӣ нақшаи хазинавии
моҳонаи хароҷоти маблағҳои буҷетиро таҳия менамоянд. Аз рӯи њама
намуди хароҷоти ба нақшаи хазинавии моҳонаи хароҷоти маблағҳои
буҷетӣ асосёфта, гирандагони маблағҳои буҷетӣ барои назорати пешакӣ
бояд ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои аввалияи зарурии аслиро
пешниҳод намоянд;
- усули дуюм - маблағгузории омехта. Ҳангоми истифодаи усули
мазкур аз рўи намуди пардохтҳои муайяннамудаи мақомоти хазинадорӣ,
гирандагони маблағи буҷетӣ тавассути низоми иттилоотии идоракунии
молияи давлатӣ пардохтҳои заруриро мустақилона амалӣ менамоянд.
Аз рўи дигар намуди хароҷоти муайяннамудаи мақомоти хазинадорӣ
гирандагони маблағи буҷетӣ барои назорати пешакӣ ба мақомоти
хазинадорӣ њамаи ҳуҷҷатҳои аслии аввалияи заруриро пешниҳод
менамоянд;
- усули сеюм - маблағгузории мустақилона. Ҳангоми истифодаи
усули мазкур гирандагони маблағи буҷетӣ пардохтњоро тавассути
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ
менамоянд.
137. Дар мавриди истифодаи усулҳои якум ва дуюми маблағгузорӣ
мақомоти хазинадорӣ маблағгузориро дар асоси фармоиш амалӣ
менамоянд (тибќи замимаи 3).
§7. Бақайдгирӣ ва пешниҳоди дастрасӣ ба гирандаи маблағи буҷетӣ
138. Ташкилоти буҷетӣ ҷиҳати гузаронидани амалиёти молиявї
тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатї ба мақомоти
хазинадорӣ шаклҳои намунаи имзо, муҳр, дастрасӣ барои шахсони
масъулро (роҳбар, сармуҳосиб ё дигар шахсони масъул) пешниҳод
менамояд. Пас аз тасдиқ гардидани шаклњои дастрасї аз ҷониби
мақомоти хазинадорӣ, ташкилоти буҷетӣ барои гирифтани дастрасӣ ба
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ њуљљатњои заруриро ба
сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
таъмини бехатарии иттилоотӣ масъул мебошад, пешниҳод менамояд.
Ташкилотњои буљетї њангоми таѓйироти кадрї уњдадоранд амалиёти
молиявиро фавран ќатъ намуда, маќомоти хазинадориро барои мањкам
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намудани дастрасї хабардор намоянд, љињати гирифтани дастрасї
шакли нави намунаи имзо ва дастрасиро барои кормандони
навтаъиншуда пешнињод намоянд. Дар њолати вуљуд надоштани
таѓйироти кадрї ва мављуд намубани таѓйирот дар шакли намунаи
имзоњо, шакли нави намунаи имзоњо ва дастрасӣ ба низоми иттилоотии
идоракунии молияи давлатї ќаблан пешнињодшуда дар солњои
минбаъдаи молиявї низ амал менамоянд. Дар ҳолати соќитшавї ё
иловашавии ҳатто як имзо, варақаи нави намунаи имзои ҳамаи шахсони
ҳуқуқии имзои якум ва дуюмдошта пешниҳод карда мешавад. Дар
баробари ин барои шахсони аз намунаи имзоњо соќитшуда дастрасї ба
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатї мањкам карда шуда,
барои шахсони иловашуда ба низоми иттилоотии идоракунии молияи
давлатї дастрасї пешнињод карда мешавад. Дар ҳолати аз нав
номгузорӣ шудани ташкилоти буљетї ё таѓйир додани муњр, шаклњои
намунаи имзоњо ва дастрасии нав пешнињод карда мешаванд.
139. Ташкилоти буҷетӣ ҳуқуқ дорад, ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ
оид ба гирифтани дастрасро мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон тариқи электронӣ пешниҳод намояд.
§8. Маблағгузорӣ тавассути мақомоти хазинадорӣ
140. Иҷрои хароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ аз ҷониби
мақомоти хазинадорӣ амалӣ карда мешавад.
141. Барои ҳар як ташкилоти буҷетӣ дар низоми иттилоотии
идоракунии молияи давлатӣ сметаи даромад ва хароҷот мављуд аст, ки
дар он ҳаҷми маблағи моддањои њарољотии солона ва семоҳа дарљ
гардида, хароҷоти анҷомдодашуда аз рӯи маблағгузории воќеї ба њисоб
гирифта мешавад.
142. Мақомоти идоракунандаи фонди мақсадноки давлатӣ низ
метавонанд хизматрасонии хазинавии иҷрои буҷети худро тавассути
низоми хазинадорӣ ба роҳ монанд.
143. Ташкилотҳои
буҷетӣ
уҳдадоранд,
ки
ҳуҷҷатҳои
тасдиќкунандаи маблаѓгузориро дар ҳомили коғазӣ ё электронӣ сари
ваќт ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод намоянд, маблағҳои буҷетиро
мутобиқи мақсадњои муқарраргардида самаранок истифода баранд.
Баррасї ва пардохти њуљљатњои пулии ташкилотњои буљетї дар муњлати
на зиёда аз 15 рўзи таќвимї амалї карда мешавад.
144. Бо дар назар доштани имкониятҳои модули низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ ташкилоти буҷетӣ метавонад
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ҳамаи амалиёт ё қисме аз амалиёти хароҷотиро дар низоми иттилоотии
идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалӣ намояд.
§9. Амалиёт оид ба пардохти музди меҳнат ва пардохтҳои ба он
баробаркардашуда
145. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фаъолияти хоҷагидорӣиқтисодии худ музди меҳнат ва пардохтҳои дигари ба он
баробаркардашудаи (мукофотпулӣ, ҳаққи қалам ва ғайра) кормандони
асосӣ ва ҳайати техникӣ, нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ ва идрорпулии
донишҷӯёнро пардохт менамояд. Музди меҳнат метавонад дар шакли
пулӣ ё натуралӣ пардохт карда шавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми
пардохти музди меҳнат ва пардохтҳои дигари ба он баробаркардашуда,
пардохт оид ба суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, суғуртаи саломатӣ,
кумакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд,
ҷубронпулӣ барои дафн ва дигар пардохтҳоро метавонад аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ намояд. Хароҷоти дар
банди мазкур овардашуда мувофиқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ба
роҳ монда мешавад.
146. Барои падохти музди меҳнати кормандон, ҳайати техникӣ ва
кормандони кирояи (кормандони дар басти воњидњои кории ташкилоти
буљетї шомилнабуда, балки дар асоси созишномаи мењнатї
чалбгардида. Мавриди љалби мутахассисон бо шартнома ё созишнома,
пардохти музди мењнати онњо аз дигар моддањои дахлдори гурўњбандии
иќтисодии буљетї амалї карда мешавад) ташкилоти буҷетӣ, сармуҳосиб
дар асоси варақаи бақайдгирии вақти корӣ ва дигар ҳуҷҷати дахлдор
варақаи пардохти музди меҳнатро омода менамояд.
147. Њангоми таҳияи варақаи пардохти музди меҳнат ташкилоти
буҷетӣ ҳисоби зарурии пардохти музди меҳнат ва дигар ҳисаҷудокуниҳо
ба буҷетро амалї менамояд.
148. Пас аз ҳисоби музди меҳнат ва пардохти дигари ба он
баробаркардашуда ташкилоти буҷетӣ супоришномаҳои пулиро тањия
намуда, пардохтро амалӣ менамояд.
149. Ҳангоми ҳисоб намудани музди меҳнат ва пардохти дигари ба
он
баробаркардашуда,
ҳиссаҷудокунӣ
ба
буҷет
ва
дигар
њиссаљудокунињо, инчунин амалӣ намудани хароҷоти аслии бо
беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро амалӣ менамояд:
1) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз буҷети
ҷумҳуриявӣ:
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Дт
5*
2.11.961
5*
1.11.253
2*
2.11.971

Кт
2.11.961
1.11.210
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

ГБ
*
*

Рамзи буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнати буҷети
маҳаллӣ:
Дт
5*
2.11.963
5*
1.11.254
2*
2.11.972

Кт
2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

ГБ
*
*

Рамзи буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5*
2*

2*
1.11.251

ГБ

Рамзи буҷет
112

*

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотибот оид ба пардохти музди меҳнат аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5*
2*

2*
1.11.252

ГБ

Рамзи буҷет
122

*

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

5) Намунаи мукотибот оид ба пардохти нафақа ва идрорпулӣ аз
буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5*
2.11.961
5*
1.11.253
2*
2.11.971

Кт
2.11.961
1.11.210
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

ГБ
*
*

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

6) Намунаи мукотибот оид ба пардохти нафақа ва идрорпулӣ аз
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буҷети маҳаллӣ:
Дт
5*
2.11.963
5*
1.11.254
2*
2.11.972

Кт
2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

ГБ
*
*

Рамзи буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

§10. Хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ
150. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти
хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, барои хариди захираҳои моддию молӣ ва
воситаҳои асосӣ мувофиқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ метавонад
хароҷоти зеринро ба роҳ монад:
- молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ;
- молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ;
- масолеҳи масрафӣ;
- инвентари мулоим ва либоси расмӣ;
- хўрокворӣ;
- доруворӣ, воситаҳои басту банд;
- молҳои техникии таъйиноти низомӣ;
- маводи сўхт ва равғанҳои молиданӣ (бензин, сўзишвории дизелӣ,
солярка, керосин, мазут, равғани автомобил);
- хароҷоти намояндагӣ;
- тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва
хариди туҳфаҳо;
- хариди таҷҳизоти нақлиётӣ;
- хариди дигар мошин ва таҷҳизот;
- мебел, ашёи идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва
хоҷагидорӣ;
- ҷамъоварии осори санъати тасвирнокӣ, нигораҳои осорхона ва
ғайра;
- таъминоти барномавии компютерҳо;
- фонди китобхона;
- захираҳои стратегӣ;
- дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ;
- хариди дороиҳои ғайримоддии ғайриистеҳсолӣ;
- ободонии замин.
151. Ба мавод ва қисмҳои эҳтиётӣ маводи арзишдоре, ки дар
раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти буҷетӣ як
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маротиба истифода мегарданд, инчунин новобаста аз арзиши он дар
давраи на зиёда аз 12 моҳ истифода мегарданд, ё ин ки маводе, ки дар
давраи зиёда аз 12 моҳ истифода гардида, ба воситаҳои асосӣ шомил
нестанд, дохил мешаванд. Ба захираҳои моддӣ дохил мебошанд:
- молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ;
- молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ, аз ҷумла маводи шустушӯй,
масолеҳи сохтмонӣ ва ғайра;
- масолеҳи масрафӣ;
- инвентари мулоим ва либоси расмӣ;
- хўрокворӣ;
- доруворӣ, воситаҳои басту банд;
- молҳои техникии таъйиноти низомӣ;
- маводи сўхт ва равғанҳои молиданӣ (бензин, сўзишвории дизелӣ,
солярка, керосин, мазут, равғани автомобил);
- хароҷоти намояндагӣ;
- тайёр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва
хариди туҳфаҳо;
- ободонии замин;
- дигар захираҳо ва мавод.
152. Ба воситаҳои асосӣ объектҳои молие, ки дар раванди
фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти буҷетӣ ҳангоми иҷрои кор
ва хизматрасонӣ ё эњтиёљоти идоракунии ташкилоти буҷетӣ новобаста аз
арзиши объекти воситаи асосӣ, ки муҳлати муфиди истифодабариашон
зиёда аз 12 моҳро ташкил медиҳад, дохил мешаванд. Ба воситаҳои асосӣ
инҳо дохиланд:
- биноҳои истиқоматӣ;
- биноҳои ғайриистиқоматӣ;
- иншоот;
- мошинҳо ва таҷҳизот;
- таҷҳизоти нақлиётӣ;
- мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва
хоҷагидорӣ;
- таъминоти барномавӣ;
- фонди китобхонавӣ, ҷамъоварии осори санъати тасвирнокӣ,
нигораҳои осорхона ва ғайра;
- сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо;
- маснуоти заргарӣ;
- захираҳои стратегӣ;
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- дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда;
- ободонии замин (дороиҳои ба воситаҳои асосӣ дохилбуда);
- дигар захираҳои моддии воситаҳои гардишӣ.
153. Дороиҳои моддӣ нишонаҳои фарқияти зеринро доранд:
- сохтори моддию молӣ;
- тасаввуроти худӣ;
- бо нишондиҳандаи шуморавии мустақим ченшаванда, ки дорои
бузургии (андозаи) нињоӣ мебошад;
- ба ҳисоб рафтани объекти моликияташ мусодирашаванда,
метавонад аз як субъект (соҳибмулк) ба дигар гузарад;
- арзиши худӣ;
- пардохтпазирии нисбатан баланд;
- ба хӯрдашавии физикӣ мубталошаванда.
154. Дороиҳои ғайримоддӣ нишонаҳои фарқкунандаи зеринро
доранд:
- мавҷуд набудани сохтори моддию – молӣ (љисмонї);
- имконияти ҳаммонанди (ҷудо кардан, таќсим кардан) аз дигар
молу мулк;
- истифода намудан дар истеҳсоли маҳсулот, ҳангоми иҷрои кор,
хизматрасонӣ ё дар эњтиёљоти идоракунии ташкилоти буҷетӣ;
- ба муҳлати дароз истифода намудан, яъне муҳлати давомнокии
муфиди истифодабарӣ зиёда аз 12 моҳ ё давраи муќаррарии амалиётӣ
агар аз 12 моҳ зиёд бошад;
бозфурӯшии минбаъдаи молу мулки мазкур пешнињод
намегардад;
- мавҷудияти ҳуҷҷатҳои ба расмият дароварда шуда, ки мавҷуд
будани дорої ва ҳуқуқи истисноии ташкилоти буҷетӣ оид ба натиҷаи
фаъолияти зеҳниро (иҷозатнома, шаҳодатнома, ҳуҷҷатҳои муҳофизатӣ,
шартномаи гирифтани иҷозатнома, нишонаи молӣ ва ғайра) тасдиқ
менамояд.

§11. Раванди бастани шартнома (созишнома) оид ба хариди
захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ
155. Барои муқаррар намудани арзиши захираҳои моддию молӣ ва
воситаҳои асосии харидоришаванда ташкилоти буҷетӣ таҳлили
нархњоро гузаронида, арзиши тахмини онро муайян менамояд.
156. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби молрасон ва бастани
шартнома оид ба харидории захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ
дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз
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њади муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд
набошад.
157. Барои харидорӣ намудани захираҳои моддию молӣ ва
воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ бояд шартномаи дахлдор ба имзо
расонад.
158. Дар шартномаи бо резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
хириди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ басташуда, арзиш ва
маблағи умумии шартнома бо пули миллӣ муқаррар карда мешавад.
Муќаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастани
шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад.

§12. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ
тавассути озмун ва бе озмун
159. Маблағгузорӣ харидории захираҳои моддию молӣ ё
воситаҳои асосӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура, санади
қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ба роҳ монда мешавад.
160. Барои маблағгузории хариди захираҳои моддию молӣ ва
воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва
нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура,
санади қабул, борхат, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои
тасдиќкунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон,
пешниҳод менамояд.
161. Назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетии
мақомоти зертобеъ, ҳангоми хариди захираҳои моддию молӣ ва
воситаҳои асосӣ, аз ҷониби тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ ё
тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ мутобиқи талаботи қонунгузорӣ,
амалӣ карда мешавад.
162. Дар мавриди аз љониби молтаъминкунандагон пудратчиён
иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома,
ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидан ё ќисман баргардонидани
маблағҳои қаблан пардохташуда чораандешӣ менамояд. Дар мавриди
баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд,
маблағи мазкур ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот
баргардонида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ
дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба
буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани
маблағҳои махсус новобаста аз соли баргардонидашуда, маблағҳои
махсуси мазкур ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешаванд.
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163. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти хариди захираҳои
моддию молӣ ва воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§13. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ бо
пешпардохт
164. Барои амалӣ намудани пешпардохт барои хариди захираҳои
моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ, ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои
қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисобфактура ва супоришномаҳои пулиро барои пешпардохт ба суратҳисоби
молрасон пешниҳод менамояд.
165. Мақомоти хазинадорӣ мутобиќатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо бо шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
166. Молрасон пас аз гирифтани маблағи пешпардохт захираҳои
моддию молӣ, воситаҳои асосӣ ва корҳои дар шартнома
пешбинигардидаро ба фармоишгар мерасонад. Дар асоси иҷро
гардидани шартҳои шартнома молрасон ба фармоишгар ҳуҷҷатҳои
дахлдоро пешниҳод менамояд.
167. Ташкилоти буҷетӣ барои пардохти маблағи асосии шартнома
баъд аз қабули захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, хароҷоти
пешбинишударо ба ҷадвали пардохт ва нақшаи хароҷотии моҳонаи
дахлдор ворид менамоянд ва ҳисоб-фактураҳо, санади қабул, борхат,
дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулӣ барои
интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасонро ба мақомоти хазинадорӣ
пешниҳод менамояд.
168. Мақомоти хазинадорӣ мутобиќатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо бо шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
169. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохт барои хариди
захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии
хазинадорӣ тасдиқгардида, бањисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ
менамояд.
1) Намунаи мукотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома
барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби
маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.961

*

Рамзи
буҷет
111

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба
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2.11.961
1.11.253

1.11.210
2.11.971

111
111

1.15.100

1.11.253

111

молрасон пешпардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ воридоти
маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба
молрасонро дарљ менамояд

2) Намунаи мукотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома
барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби
маблағҳои буҷети маҳаллӣ:
Дт
5*
2.11.962
1.11.254
1.15.100

Кт
2.11.962
1.11.220
2.11.972

Рамзи
буҷет
121
121
121

ГБ
*

1.11.254

121

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба
молрасон пешпардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ воридоти
маблағи буҷетӣ ва пешпардохт ба
молрасонро дарљ менамояд

3) Намунаи мукотибот оид ба пешпардохт мувофиқи шартнома
барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз ҳисоби
маблағҳои махсус:
Дт
2.11.962

Кт
1.11.231

1.15.100

1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет

*

112
112

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ маблағро ба
молрасон пешпардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ маблағи
пешпардохт ба молрасонро дарљ
менамояд

4) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи
шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз
ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
111

Дт
5*

Кт
2.11.961

2.11.961

1.11.210

111

1.11.253
1.31. *, 1.41.
*
2.11.100

2.11.971

111

2.11.100

111

2.15.100

111

2.11.110

1.11.253

111

2.11.971

3.10.110

111

*

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон
маблаѓи асосиро пардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ воридоти
маблағи буҷетӣ ва пардохт ба
молрасонро дарљ менамояд ва
пешпардохти қаблан пардохтшударо
маҳкам менамояд
Мукотиботи ташкилоти буҷетӣ бо
хариди воситаҳои асосӣ алоқаманд
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5) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи
шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз
ҳисоби буҷети маҳаллӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
121

Дт
5*

Кт
2.11.962

2.11.962

1.11.220

121

1.11.254
1.31. *, 1.41. *
2.11.110

2.11.972
2.11.110
2.15.100

121
121
121

2.11.110

1.11.254

121

2.11.972

3.10.110

121

*

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон
маблаѓи асосиро пардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ пардохти
маблаѓи асосї ба молрасонро дарљ
менамояд ва пешпардохти қаблан
пардохтшударо маҳкам менамояд
Мукотиботи ташкилоти буҷетӣ
бо хариди воситаҳои асосӣ
алоқаманд

6) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи асосӣ мувофиқи
шартнома барои хариди захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ аз
ҳисоби маблағҳои махсус:
Дт
2.11.962

Кт
1.11.231

ГБ
*

Рамзи
буҷет
112

1.31. *, 1.41. *
2.11.110

2.11.110
1.15.100

112
112

2.11.110

1.11.251

112

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба молрасон
маблаѓи асосиро пардохт менамояд
Ташкилоти буҷетӣ пардохти
маблаѓи асосї ба молрасонро дарљ
менамояд ва пешпардохти қаблан
пардохтшударо маҳкам менамояд

7) Намунаи мукотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию
молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ харидорӣ
гардидааст:
Дт
5*

Кт
1.31. *

2.11.971

4*

ГБ

Рамзи
буҷет
111
111

Эзоҳ
Ташкилоти буҷетӣ гардиши
захираҳои моддию молӣ ва эътирофи
даромадро дарљ менамояд

8) Намунаи мукотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию
молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ харидорӣ
гардидааст:
Дт
5*

Кт
1.31. *

2.11.972

4*

ГБ

Рамзи
буҷет
121
121

Эзоҳ
Ташкилоти буҷетӣ гардиши
захираҳои моддию молӣ ва эътирофи
даромадро дарљ менамояд
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9) Намунаи мукотибот оид ба истифода додани захираҳои моддию
молӣ аз анбор, ки аз ҳисоби маблағҳои махсус харидорӣ гардидааст:
Дт

Кт

5*

1.31. *

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112

Ташкилоти буҷетӣ гардиши
захираҳои моддию молӣ ва эътирофи
даромадро дарљ менамояд

§14. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ бо
пардохти фосилавӣ
170. Расонидани захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ
метавонад тибќи шартњои шартнома ба якчанд марҳила тақсим гардида,
вобаста ба он пардохтњо бо дар назар доштани пешпардохт фосилавӣ
анљом дода шаванд. Пешпардохт ва пардохти марҳилавӣ метавонанд
фоизи муайяни маблағи шартномаро ташкил намоянд.
171. Молрасон захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосиро
(иҷрои корҳои дигаре, дар шартнома оварда шудааст) мувофиқи
шартнома марҳила ба марҳила таъмин менамояд.
172. Аз рўи ҳар як марҳилаи таъминот ташкилоти буҷетӣ
захираҳои моддию молӣ, воситаҳои асосӣ ва иҷрои корҳои дигареро, ки
дар шартнома оварда шудааст, қабул менамоянд. Бо анҷом ёфтани ҳар
як марҳила бояд ҳуҷҷатҳои зарурӣ (борхат, санади қабули захираҳои
моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ғайра) ба имзо
расонида шаванд.
173. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти марҳилавї
ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии
моҳона ба мақомоти хазинадорӣ борхат, санади қабули захираҳои
моддию молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор, дигар ҳуҷҷатҳои
тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.
174. Мақомоти
хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои
пардохтии
пешниҳодшударо ба мутобиқатии шартҳои шартнома санҷида, интиқоли
маблағро амалӣ менамояд.
175. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти воќеї барои хариди
захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии
хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ
менамояд.
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§15. Харидории захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосӣ оид ба
пардохти захираҳои моддию молӣ пас аз қабули он
176. Тибќи шартҳои шартнома пардохт метавонад баъд аз
расонидан ва қабул намудани захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои
асосӣ амалӣ карда шавад.
177. Молрасон захираҳои моддию молӣ ва воситаҳои асосиро
(иҷрои дигар корҳое, ки дар шартнома оварда шудааст) мувофиқи
шартнома таъмин ва ташкилоти буҷетӣ қабул намуда, аз ҷониби
тарафҳо ҳуҷҷатҳои дахлдор (борхат, санади қабули захираҳои моддию
молӣ ва воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ғайра) ба имзо расонида
мешавад.
178. Барои маблағгузорӣ намудани хариди захираҳои моддию
молӣ ё воситаҳои асосӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои
қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда (борхат, санади қабули захираҳои моддию
молӣ ё воситаҳои асосӣ, санади иҷрои кор ва ѓайра) ва супоришномаҳои
пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод
менамояд.
179. Мақомоти
хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои
пардохтии
пешниҳодшударо ба мутобиқатии шартҳои шартнома санҷида, интиқоли
маблағро амалӣ менамояд.
180. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти маблағ барои хариди
захираҳои моддию молӣ ё воситаҳои асосии бо беруннависи бонкии
хазинадорӣ тасдиқгардида, ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ
менамояд.
§16. Хароҷот барои таъмири ҷорӣ
181. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фаъолияти хоҷагидорӣиқтисодии худ метавонад таъмири бинову иншоот, роҳ, воситаҳои
нақлиёт, таҷҳизоти вазнин, мебел ва таҷҳизоти идоравӣ, дигар
хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷориро амалӣ намояд.
182. Пардохтҳои бо таъмири ҷорӣ алоқаманд метавонад аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант ба роҳ монда шавад.
183. Ташкилоти буҷетӣ фармоишгари таъмири ҷорӣ маҳсуб
гардида, иҷрокунандаи таъмири ҷорӣ метавонад шахсони ҳуқуқӣ ё воќеї
бошад.
184. Барои муайян намудани арзиши таъмири ҷорї ташкилоти
буљетї харҷнома таҳия менамояд. Намуд ва ҳаҷми корҳои таъмирӣ
тибқи санади нуқсонӣ муайян карда мешавад. Барои анљом додани
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таъмири љорї ташкилоти буҷетӣ бояд бо пудратчї шартномаи
дахлдорро ба имзо расонад.
185. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби иҷрокунанда ва бастани
шартнома оид ба гузаронидани таъмири ҷорӣ дар асоси озмун ба роҳ
монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз меъёри
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.
186. Дар шартномаи таъмири ҷорие, ки резидентони Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ менамоянд, арзиш ва маблағи умумии шартнома бо
сомонӣ муқаррар карда мешавад. Муќаррар намудани арзиш бо асъори
хориҷӣ дар ҳолати бастани шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии
Тоҷикистон мумкин мегардад.
187. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисобфактура, санади қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда амалї
карда мешавад.
188. Барои маблағгузории таъмири ҷорӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи
уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти
хазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат, супоришномаҳои пулӣ
ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби иҷрокунанда пешниҳод менамояд.
189. Дар мавриди аз љониби иљрокунандагон/пудратчиён иҷро
накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани таъмири ҷорӣ, ташкилоти
буљетї оид ба баргардонидан ё ќисман баргардонидани маблағҳои
қаблан
пардохташуда
чораандешӣ
менамояд.
Дар
мавриди
баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд,
маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва
хароҷоти
ташкилот
баргардонида
мешавад.
Дар
мавриди
баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз
соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад.
Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус новобаста аз соли
баргардонидашуда, маблағҳои махсуси мазкур ба ташкилоти буҷетӣ
гузаронида мешавад.
190. Пардохти маблағи таъмири ҷорӣ тавассути мақомоти
хазинадорӣ амалї карда мешавад.
191. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти маблағ барои амалӣ
намудани таъмири ҷории бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалї мемонад.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи
таъмири ҷорӣ аз ҳисоби буҷетӣ ҷумҳуриявӣ:
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Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.961

*

2.11.961

1.11.210

5*
(1* - дар ҳолате, ки
қисми пардохт
арзиши дороиҳоро зиёд
намояд)
1.11.253
2*

2.11.971

2*

Рамзи
буҷет
111
111

*

2.11.971
1.11.253
4.18.310
(3.31*- дар
ҳолате, ки қисми
пардохт арзиши
дороиҳоро зиёд
намояд)

Эзоҳ
Мукотиботи
муњосибии
мақомоти
марказии
хазинадорӣ

111
111
111

Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти
буҷетӣ

111

2) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз
ҳисоби буҷетӣ маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.963

*

2.11.963

1.11.220

5*
(1* - дар ҳолате, ки
қисми пардохт арзиши
дороиҳоро зиёд намояд)
1.11.254
2*

2.11.972

2*

Рамзи
буҷет
121
121

*

2.11.972
1.11.254
4.18.310
(3.31*- дар
ҳолате, ки қисми
пардохт арзиши
дороиҳоро зиёд
намояд)

121

Эзоҳ
Мукотиботи
муњисибии
мақомоти мањаллии
хазинадорӣ
Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

121
121

121

Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи
таъмири ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷетӣ ҷумҳуриявӣ:
Дт

2.11.962

Кт

1.11.231

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112

Мукотиботи
муњосибии
мақомоти
марказии
хазинадорӣ
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5*
(1* - дар ҳолате, ки
қисми пардохт арзиши
дороиҳоро зиёд намояд)

2*

2*

1.11.251

*

Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти
буҷетӣ
Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти
буҷетӣ

112

112

4) Намунаи мукотибот оид ба пардохти маблағи таъмири ҷорӣ аз
ҳисоби маблағҳои махсуси буҷетӣ маҳаллӣ:
Дт

2.11.964
5*
(1* - дар ҳолате, ки
қисми пардохт арзиши
дороиҳоро зиёд намояд)
2*

Кт

ГБ

1.11.241

2*
1.11.252

*

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

122

Мукотиботи
муњосибии
мақомоти
марказии
хазинадорӣ

122
122

Мукотиботи
муњосибии
ташкилоти
буҷетӣ

§17. Харидории кор ва хизматрасонӣ
192. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти
хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, метавонад хароҷотро барои хариди кор ва
хизматрасониҳои зерин амалӣ намояд:
- пардохти хизмати мутахассисоне, ки барои иҷрои кор ва
хизматрасонӣ ҷалб гардидаанд;
- хизматрасониҳои бо кори табъу нашр алоқаманд, нашри эълон
ва маълумоти дигар дар воситаҳои ахбори омма;
- хизматрасониҳои бо насби воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот
алоқаманд;
- хизматрасониҳои коммуналӣ (қувваи барқ, газ, гармидиҳӣ,
партовбарӣ, об, низоми мустақили гармидиҳӣ);
- хизмати алоқа;
- пайвастнамоии воситаҳои алоқа;
- хизмати почта;
- дигар хизматрасониҳо.
§18. Раванди бастани шартнома (созишнома) барои харидории кор
ва хизматрасонӣ
193. Харидори кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ маҳсуб
гардида, таъминкунандаи кору хизматрасонӣ метавонад шахси ҳуқуқӣ ё
воќеї бошад.
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194. Барои муайян намудани арзиши кору хизматрасонии
харидоришаванда ташкилоти буҷетӣ таҳлили нарх ва арзиши тахмини
онро муайян менамояд.
195. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби молрасон ва бастани
шартнома оид ба харидории кору хизматрасонӣ дар асоси озмун ба роҳ
монда мешавад, ба истинои ҳолате, ки маблағ аз меъёри
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд набошад.
196. Харидорӣ намудани кору хизматрасонӣ тавассути шартнома
амалї карда мешавад. Дар шартномаи хариди кору хизматрасонии бо
резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда, арзиш ва маблағ умумии
шартнома бо пули миллӣ муқаррар карда мешавад. Муќаррар намудани
арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастани шартнома бо
ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад.

§19. Пардохт оид ба кору хизматрасонӣ тавассути озмун ва бе озмун
197. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи басташуда, ҳисобфактура, санади қабул, борхат ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ба роҳ
монда мешавад.
198. Барои маблағгузории кору хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ
тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба
мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади қабул, борхат,
супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаро барои
интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.
199. Дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро
накардани шартҳои шартнома, ташкилоти буљетї оид ба
баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ
чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли
молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда
ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад.
Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии
минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети дахлдор
гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои махсус
новобаста
аз
соли
баргардонидашуда,
маблағҳои
махсуси
баргардонидашуда ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.
200. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии
бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
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§20. Хариди кору хизматрасонӣ бо пешпардохт
201. Барои амалї намудани пешпардохт ҷиҳати хариди кору
хизматрасонӣ ташкилоти буҷетӣ хароҷоти пешбинигардидаро ба
љадвали пардохт ва нақшаи хазинавии моҳона ворид намуда, ҳисобфактура ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби молрасон ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод менамояд.
202. Пас аз гирифтани маблағи пешпардохт иљрокунанда иљрои
кор ё хизматрасониро амалї намуда ба фармоишгар пешнињод менамояд
(санади қабули хизматрасонї санади иҷрои кор ва ғайра).
203. Баъд аз қабули кору хизматрасониҳо барои пардохти маблағи
асосии шартнома ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва
нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактураҳо,
санади қабули кору хизматрасонї ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва
супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби
иљрокунанда пешниҳод менамояд.
204. Мақомоти
хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои
пардохтии
пешниҳодшударо ба мутобиқатии шартҳои шартнома санҷида, интиқоли
маблағро амалӣ менамояд.
205. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии
бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пешпардохт мувофиқи
шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
111

Дт
5*

Кт
2.11.961

2.11.961

1.11.210

111

1.11.253

2.11.972

111

1.15.100

1.11.253

111

*

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба
иљрокунанда пешпардохт
менамояд
Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пешпардохт
ба иљрокунанро дарљ менамояд

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пешпардохт мувофиқи
шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
121

Дт
5*

Кт
2.11.962

2.11.962

1.11.220

121

1.11.254

2.11.972

121

1.15.100

1.11.254

121

*

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба
иљрокунанда пешпардохт
менамояд
Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пешпардохт
ба иљрокунанро дарљ менамояд
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3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пешпардохт мувофиқи
шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

1.15.100

1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет

*

112

112

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ ба
иљрокунанда пешпардохт
менамояд
Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пешпардохт
ба иљрокунанро дарљ менамояд

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи асосӣ
мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети
ҷумҳуриявӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
111

Дт
5*

Кт
2.11.961

2.11.961

1.11.210

111

1.11.253
5*
2.11.110

2.11.971
2.11.110
1.15.110

111
111
111

2.11.110

1.11.253

111

*

Эзоҳ
Маќомоти хазинадорї маблағи
асосии
хизматрасониро
ба
иљрокунанда пардохт менамояд
Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пардохт ба
иљрокунандаро дарљ менамояд
ва
пешпардохти
қаблан
пардохтшударо
маҳкам
менамояд.

5) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи асосӣ
мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети
маҳаллӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет
121

Дт
5*

Кт
2.11.962

2.11.962

1.11.220

121

1.11.254
5*
1.11.110

2.11.972
1.11.110
2.15.100

121
121
121

2.11.110

1.11.254

121

*

Эзоҳ
Маќомоти хазинадорї маблағи
асосии хизматрасониро ба
иљрокунанда пардохт менамояд
Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пардохт ба
иљрокунандаро дарљ менамояд
ва пешпардохти қаблан
пардохтшударо маҳкам
менамояд

6) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи асосӣ
мувофиқи шартнома барои хизматрасониҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус:
Дт
2.11.962

Кт
1.11.231

ГБ
*

Рамзи
буҷет
112

Эзоҳ
Маќомоти хазинадорї маблағи
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асосии хизматрасониро ба
иљрокунанда пардохт менамояд
қаблан пардохтшударо маҳкам
менамояд.
5*
2.11.110

2.11.110
1.15.100

112
112

2.11.110

1.11.251

112

Ташкилоти буљетї воридоти
маблағи буҷетӣ ва пардохт ба
иљрокунандаро дарљ менамояд
ва пешпардохти қаблан
пардохтшударо маҳкам
менамояд.

§21. Хариди кору хизматрасонӣ бо пардохти фосилавӣ
206. Тибќи шартњои шартнома иҷрои кор ва пешниҳоди
хизматрасонӣ метавонад ба якчанд марҳила тақсим гардида, вобаста ба
он пардохтњо бо дар назар доштани пешпардохти фосилавӣ анљом дода
шавад. Пешпардохт ва пардохти фосилавӣ метавонанд фоизи муайяни
маблағи шартномаро ташкил диҳад.
207. Мувофиқи шартнома иљрокунанда иҷрои кор ва пешниҳоди
хизматрасониро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд.
208. Аз рўи ҳар як марҳилаи иҷро ташкилоти буҷетӣ кору
хизматрасониро қабул менамоянд. Бо анҷом ёфтани ҳар як марҳила бояд
ҳуҷҷатҳои зарурӣ (санади иљрои кор, санади ќабули хизматрасонї ва
ғайра) ба имзо расонида шаванд.
209. Барои анљом додани пардохти марҳилавї ташкилоти буҷетӣ
тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба
мақомоти хазинадорӣ санади иљрои корњо, санади ќабули хизматрасонї
ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои
интиқоли маблағ ба суратҳисоби иљрокунанда пешниҳод менамояд.
Мақомоти
хазинадорӣ
мутобиқатии
ҳуҷҷатҳои
пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
210. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти иҷрои кор ва
пешниҳоди хизматрасонии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§22. Хариди кору хизматрасонӣ бо пардохт пас аз иҷрои кор ва
пешниҳоди хизматрасонӣ
211. Мувофиќи шартњои шартнома пардохт метавонад, баъд аз
расонидан ва қабул намудани иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ
амалӣ карда шавад.
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212. Молрасон иҷрои кор ва пешниҳоди хизматрасониро
мувофиқи шартнома ба роҳ мемонад.
213. Тибқи иҷрои аслии кор ва пешниҳоди хизматрасонӣ,
ташкилоти буҷетӣ кору хизматрасониро қабул менамоянд. Бо анҷом
ёфтани кору хизматрасонӣ бояд ҳуҷҷатҳои зарурӣ (санади иҷрои кор,
санади қабули хизматрасонӣ ва ғайра) ба имзо расонида шаванд.
214. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти кору хизматрасонӣ
ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии
моҳона ба мақомоти хазинадорӣ борхат, санади иҷрои кор, санади
қабули хизматрасонӣ, супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои
ҳамроҳикунандаро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби молрасон
пешниҳод менамояд.
215. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
216. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кору хизматрасонии
бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§23. Пардохти хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқа
217. Маблаѓгузории ташкилоти буҷетӣ барои хизматрасонии
коммуналӣ ва хизмати алоқа дар асоси шартнома амалӣ карда мешавад.
218. Молрасон хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати алоқаро
мувофиқи шартнома амалӣ менамояд.
219. Пардохти маблағи хизматрасонии коммуналӣ ва хизмати
алоқа дар давоми соли молиявӣ хусусияти доимӣ дорад, яъне пардохт
моҳона ё якчанд маротиба дар як моҳ, амалї карда мешавад. Тарофа ва
муҳлати гузаронидани маблағ дар шартнома муқаррар карда мешавад.
220. Барои маблағгузорӣ намудани пардохти хизматрасонии
коммуналӣ ва хизмати алоқа ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои
қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ санади
иҷрои кор, санади қабули хизматрасонӣ, дигар ҳуҷҷатҳои
ҳамроҳикунанда ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби молрасон пешниҳод менамояд.
221. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
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222. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти хизматрасонии
коммуналӣ ва хизмати алоқаи бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§24. Дигар хароҷоти ҷорӣ
223. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти
хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, мувофиқи дастурамали Гурӯҳбандии
иқтисодии буҷетӣ метавонад хароҷоти зеринро ба роҳ монад:
1) дигар хароҷоти ҷорї ба ғайр аз таъмир. Ба дигар хароҷоти ҷорї,
ба ғайр аз таъмир дохил мешаванд:
- хароҷот вобаста ба омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон.
Фармоишгари омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандон ташкилоти буҷетӣ
маҳсуб меёбад. Иҷрокунандаи омӯзиш ва азнавомӯзиши кормандони
фармоишгар метавонад шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ маҳсуб ёбад. Омӯзиш ва
азнавомӯзиши кормандони ташкилоти буҷетӣ тавассути бастани
шартнома гузаронида мешавад. Дар шартномаи омӯзиш ва
азнавомӯзиши кормандон, ки аз ҷониби резидентони Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, нарх ва маблағи умумӣ бо сомонӣ
муқаррар карда мешавад. Муқаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ
дар њолати бастани шартнома бо ғайрирезидентони Ҷумҳурии
Тоҷикистон мумкин мегардад. Маблағгузорӣ дар асоси шартномаи
басташуда, ҳисоб-фактура ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ба роҳ
монда мешавад. Барои маблағгузорӣ намудани омӯзиш ва азнавомӯзиши
кормандон ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи
хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, дигар
ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулӣ барои интиқоли
маблағ ба суратҳисоби молрасонро пешниҳод менамояд. Дар мавриди
иҷро накардан ё дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома,
Ташкилоти буҷетӣ оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан
пардоташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди
баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд,
маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи ягонаи даромад ва
хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани
маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ,
маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди
баргардонидани
маблағҳои
махсус
новобаста
аз
соли
баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.
Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти бо беруннависи бонкии
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хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ
менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши
кормандон аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5.12.420
2.11.961
5.12.420
1.11.253
2*
2.11.971

Кт
2.11.961
1.11.210
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

ГБ
22142
22142

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши
кормандон аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:
Дт
5.12.420
2.11.963
5.12.420
1.11.254
2*
2.11.972

Кт
2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

ГБ
22142
22142

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши
кормандон аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.12.420
2*

2*
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

22142

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба омӯзиш ва азнавомӯзиши
кормандон аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.12.420
2*

2*
1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

22142

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

- хароҷот барои пардохти андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии бо
дороиҳо алоқаманд. Ташкилоти буҷетӣ барои дороињои худ мувофиқи
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Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андози дахлдорро пардохт
менамояд. Ташкилоти буҷетӣ маблағгузории пардохти андоз ва
пардохти дигари ҳатмӣ ба буҷетро, ки бо нақлиёт ва дигар дороиҳо
алоқаманд мебошанд, тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи
хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва
супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба буҷети дахлдор
пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти андози бо
беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва
муҳосибиро амалї менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти андоз аз њисоби
буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.22.530
2.11.961
5.22.530
1.11.253
2.11.690
2.11.971

2.11.961
1.11.210
2.11.690
2.11.971
1.11.253
4.18.310

22148
22148

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти андоз аз њисоби
буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.22.530
2.11.963
5.22.530
1.11.254
2.11.690
2.11.972

2.11.963
1.11.220
2.11.690
2.11.972
1.11.254
4.18.310

22148
22148

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти андоз аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.22.530
2.11.690

2.11.690
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

22148

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти андоз аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи

Эзоҳ
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буҷет
2.11.964

1.11.241

5.22.530
2.11.690

2.11.690
1.11.252

122
22148

122
122

Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

- хароҷоти комиссияи бонкӣ. Харољоти комиссияи бонкї аз њисоби
маблаѓњои буљетї, махсус, грант ва қарз пардохт карда мешавад.
Ташкилоти буҷетӣ барои пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳои
ба он баробаркардашуда бо ташкилоти қарзӣ оид ба хизматрасонии
кортҳои бонкии кормандони худ шартнома ба имзо мерасонад. Ҳаққи
хизматрасонии бонкӣ метавонад аз ҳисоби моддаи харољотии музди
мењнат ё дигар моддаи гурўњбандии иќтисодии буљет амалӣ карда шавад.
Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди пардохти алоҳидаи комиссияи бонкӣ дар
баробари пардохти музди меҳнат ва дигар пардохтҳои ба он
баробаркардашуда ба корти бонкии кормандони худ, супоришномаи
пулии алоҳида оид ба интиқоли пардохти ҳаққи комиссияи бонкиро ба
ташкилоти қарзӣ омода менамояд. Маблағгузории комиссияи бонкӣ дар
асоси шартномаи басташуда ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда амалӣ
карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ пардохти комиссияи бонкиро тибқи
уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти
хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулиро барои
амалӣ намудани интиқоли маблағ ба ташкилоти қарзии дохлдор
пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти комиссияи
бонкии
бо
беруннависи
бонкии
хазинадорӣ
тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалї менамояд. Бонки миллии
Тоҷикистон ҳисоббаробаркунињои суратҳисобҳои асъории хазинадориро
амалӣ намуда, аз рўи ҳисобҳои гузаронидашуда аз суратҳисобҳои
хазинадорӣ комиссияи бонкӣ ситонида мешавад. Бонки миллии
Тоҷикистон дар асоси комиссияи бонкии ситонидашуда, хароҷоти
мазкурро ба беруннависи суратҳисобҳои асъории хазинадорӣ дохил
менамояд. Мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси хароҷоти ҳаққи
комиссияи бонкии бо беруннависи бонкии Бонки миллии Тоҷикистон
тасдиқгардида, ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти хизматрасонии
бонк аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.12.820
2.11.961

2.11.961
1.11.210

22147

Рамзи
буҷет
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
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5.12.820
1.11.253
2*
2.11.971

2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

2147

111
111
111
111

Мукотиботи муҳосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти хизматрасонии
бонк аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.12.820
2.11.963
5.12.820
1.11.254
2*
2.11.972

2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

22147
22147

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти хизматрасонии
бонк аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.12.820
2*

2*
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

22147

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти хизматрасонии
бонк аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.12.820
2*

2*
1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

22147

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

5) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти хизматрасонии
бонкии Бонки миллии Тоҷикистон:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

5.12.820

1.11.310

111

22147

Мукотиботи мақомоти
марказии хазинадорӣ

- хароҷоти пардохти иҷоравӣ. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ
намудани фаъолияти хоҷидорӣ-иқтисодии худ метавонад бино, нақлиёт,
таҷҳизот ва ғайраро ба иҷора гирад. Ташкилоти буҷетӣ барои
барасмиятдарории иҷора бояд шартномаи дахлдорро мувофиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонад. Дар шартномаи
иҷораи моликият дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағ ва арзиши
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умумии шартнома бо пули миллӣ муқаррар карда мешавад. Муќаррар
намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати иҷораи молу мулк берун
аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин мегардад. Маблағгузорӣ дар
асоси шартномаи басташуда оид ба иҷора, ҳисоб-фактураҳо ва дигар
ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда амалӣ карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ
маблағгузории пардохти иҷораро тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва
нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактураҳо,
ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулиро пешниҳод
менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи
зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, оид ба баргардонидани
маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ бояд чораандешӣ
намояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки
пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи
ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар
мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъда,
маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди
баргардонидани
маблағҳои
махсус
новобаста
аз
соли
баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.
Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти амалигардида беруннависи
бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро
амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби
буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.12.410
2.11.961
5.12.410
1.11.253
2.11.910
2.11.971

2.11.961
1.11.210
2.11.910
2.11.971
1.11.253
4.18.310

22141
22141

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби
буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.12.410
2.11.963
5.12.410
1.11.254
2.11.910
2.11.972

2.11.963
1.11.220
2.11.910
2.11.972
1.11.254
4.18.310

22141
22141

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
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3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.12.410
2.11.972

2.11.972
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

22141

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти иҷора аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.12.410
2.11.972

2.11.972
1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

22141

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) хароҷоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони биманомаҳо
вогузоршуда. Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани
амалиёти хароҷоти нигоҳдорандаи полиси суғуртавӣ, амалиёт мувофиқи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
3) хароҷоти рента– хароҷоте, ки дар натиҷаи шартномаи иҷораи
замин, захираҳои табиӣ ва дигар дороиҳои табиӣ ба вуҷуд меояд. Рента
ба соҳибмулки дороӣ дар давоми муҳлати амали шартнома ҳисоб карда
мешавад. Дар ҳолати ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёти
рентавӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида
мешавад;
4) хароҷот оид ба суғуртаи бинову таҷҳизот- суғуртанамоӣ ҳимояи
молумулки ташкилоти буҷетиро вобаста ба сар задани рӯйдодҳои
гуногуни (рӯйдодҳои суғуртавӣ) муқаррарнамудаи шартномаи суғуртавӣ
ё қонунгузорӣ дар бар мегирад. Суғурта метавонад ҳатмӣ ё ихтиёрӣ
бошад. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти
хоҷагидорӣ-иқтисодии худ бино ва таҷҳизотро, тибќи қонунгузории
Љумњурии Тољикистон оид ба суғуртаи ҳатмӣ, суғурта менамояд. Барои
суғуртанамоии ихтиёрии бинову таҷҳизот ташкилоти буҷетӣ бо
ширкатњои дахлдори суѓуртавї шартнома мебандад. Дар шартномаи
суғуртаи бинову таҷҳизот бо резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон, маблағ
ва арзиши умумии шартнома бо сомонӣ муқаррар карда мешавад.
Муќаррар намудани арзиш бо асъори хориҷӣ дар ҳолати бастани
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шартнома бо ширкатҳои хориҷӣ мумкин мегардад. Пардохт дар асоси
шартномаи басташуда, ҳисоб-фактура ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда
ба роҳ монда мешавад. Барои маблағгузории пардохти суғуртаи ҳатмӣ ё
ихтиёрӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи
хазинавии
моҳона
ба
мақомоти
хазинадорӣ
ҳисоб-фактура,
супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳ тасдиќкунандаро пешниҳод
менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди иҷро накардан ё дар сатҳи
зарурӣ иҷро нагардидани талаботи шартнома, оид ба баргардонидани
маблағҳои қаблан пардохтшуда ё қисми маблағ бояд чораандешӣ
намояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки
пардохт гардида буд, маблағи буҷетии баргардонидашуда ба сметаи
ягонаи даромад ва хароҷоти ташкилот гузаронида мешавад. Дар
мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъда,
маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди
баргардонидани
маблағҳои
махсус
новобаста
аз
соли
баргардонидашуда, маблағҳо ба ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад.
Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти суғуртаи ҳатмӣ ё ихтиёрии бо
беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгириибуҷетӣ ва
муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти суғуртаи бинову
таҷҳизот аз буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5.22.610
(620)
2.11.961
5.22.610
(620)
1.11.253
2.12.190
2.11.971

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

2.11.961

27311(2)

111

1.11.210
2.12.190

111
27311(2)

2.11.971
1.11.253
4.18.310

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ

111
111
111
111

Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти суғуртаи бинову
таҷҳизот аз буҷети маҳаллӣ:
Дт
5.22.610
(620)
2.11.963
5.22.610
(620)
1.11.254

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

2.11.963

27311(2)

121

1.11.220
2.12.190
2.11.972

121
27311(2)

121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ
58

2.12.190
2.11.972

1.11.254
4.18.310

121
121

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти суғуртаи бинову
таҷҳизот аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.22.610
(620)
2.12.190

2.12.190

ГБ

27311(2
)

1.11.251

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

112

Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ

112
112

Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти суғуртаи бинову
таҷҳизот аз ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.22.610
(620)
2.12.190

2.12.190
1.11.252

ГБ

27311(2)

Рамзи
буҷет

Эзоҳ

122

Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ

122
122

Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

5) дигар хароҷоти бо моликият алоқаманд, ба ғайр аз фоиз.
Хароҷоти бо моликият алоқаманд хароҷотеро дар бар мегирад, ки аз
ҷониби воҳиди бахши идоракунии давлатӣ ба соҳиби дороии молиявӣ ё
дороии моддии ѓайриистеҳсолї барои истифода бурдан пардохт карда
мешавад, истифода менамояд. Яке аз намуди хароҷоти бо моликият
алоқаманд фоиз мебошад. Хароҷоти бо моликият алоқаманд, ба ғайр аз
фоиз метавонад шакли суди сањмия, ҳиссаҷудокунӣ аз даромади
квазикорхонаҳо, хароҷоти марбут ба моликияти ба уҳдаи дорандагони
биманомаҳо вогузоршударо қабул намояд. Суди сањмия ва
ҳиссаҷудокунӣ аз даромади квазикорхонаҳо танҳо ба корхонаҳои
давлатӣ (ташкилот) тааллуқ дорад;
6) хароҷоти марбут ба пардохти ҷаримаву фоизҳо. Дар ташкилоти
буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодӣ
метавонад зарурати пардохти ҷаримањо ва пеняњо, ки дар натиҷаи дар
сатҳи зарурӣ иҷро нагардидани уҳдадориҳо ба вуҷуд ояд. Барои
маблағгузории пардохти ҷарима ва пеняњо ташкилоти буҷетӣ тибқи
уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба мақомоти
хазинадорӣ супоришномаҳои пулӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаро
барои интиқоли маблағ пешниҳод менамояд. Ташкилоти буҷетӣ дар
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асоси пардохти ҷарима ва пеняҳои бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба пардохти ҷаримаву
фоизҳо аз буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5.22.300
2.11.961
5.22.300
1.11.253
2*
2.11.971

Кт
2.11.961
1.11.210
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

ГБ
27251
27251

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба пардохти андоз аз
буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.22.300
2.11.963
5.22.300
1.11.254
2*
2.11.972

2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

27251
27251

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба пардохти андоз аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.22.300
2*

2*
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

27251

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба пардохти андоз аз ҳисоби
маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.22.300
2*

2*
1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

27251

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

7) трансфертҳо ба ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва трансфертҳои дигар.
Трансфертҳои ҷорӣ – ин трансфертҳои пулӣ дар шакли аъзоҳақќӣ, обуна
ва хайрияи ихтиёрӣ новобаста аз доимӣ ё муваққатӣ пардохт гардидани
он мебошанд. Трансфертҳои мазкур барои пӯшонидани хароҷоти
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истеҳсолии ташкилоти ғайритиҷоратие, ки хоҷагидории хусусиро
хизматрасонӣ менамоянд ё пешниҳоди маблағе, ки аз ҳисоби он
трансфертҳо дар шакли ҷубронпулии ёрии иҷтимоӣ барои хоҷагидории
хусусї дода мешавад, пешбинӣ гардидааст. Дар ҳолати ба миён омадани
зарурати гузаронидани трансферти ташкилоти ғайритиҷоратӣ, амалиёт
мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
8) њиссаҷудокунӣ аз даромади маблағҳои махсус. Њиссаљудокунии
фоизњо аз даромади маблаѓњои махсус ба буљети дахдор ва суратњисоби
махсуси захирањои иловагии молиявї барои маблаѓгузории сохтмони
иншооти муњими давлатї бо ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор
муайян карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ ҳисоби зарурӣ оид ба муайян
намудани маблағи ҳиссаҷудокунӣ аз даромади маблағҳои махсуси худ ба
буҷети дахлдор ва суратњисоби махсуси захирањои иловагии молиявї
барои сохтмони иншооти муҳими давлатиро ба таври доимӣ амалӣ
менамояд. Ташкилоти буҷетӣ барои амалӣ намудани маблағгузорӣ оид
ба пардохти ҳиссаҷудокунӣ ба мақомоти хазинадорӣ супоришномаҳои
пулиро барои интиқоли маблағ пешниҳод менамояд. Мақомоти
хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо
санҷида, маблағро ба буҷети дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои
иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими
давлатӣ интиқол медиҳад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси интиқоли
ҳиссаҷудокунии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағ ба буҷети
дахлдор ва суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои
маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.22.920

1.11.251

ГБ
*

Рамзи
буҷет
112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибии
ташкилоти буҷетӣ

-ташкилотњои буљетї дар асоси воридоти маблағи ҳиссаҷудокунӣ
ба буҷети дахлдор ё суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ
барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ мукотиботи
дахлдори аввалиндараҷаро ба роҳ мемонанд.
Намунаи мукотиботи муњосибии аввалиндараҷа:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ
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1.11.421

115

2.11.999

Мукотиботи муњосибӣ

-њангоми коркарди ҳуҷҷатҳои пардохтӣ дар мақомоти хазинадорӣ
оид ба воридшавии маблағҳо мукотиботи дахлдори дуюминдараҷаи
муҳосибӣ гузаронида мешавад. Маблағҳое, ки ба суратҳисоби махсуси
захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти
муҳими давлатӣ ворид мешаванд, дар ҳисоботи буҷет инъикос намеёбад.
Намунаи мукотиботи муњосибии дуюмдараҷа:
Дт

Кт

2.11.999

3.50.110

ГБ

Рамзи
буҷет
115

Эзоҳ

Мукотиботи муњосибӣ

9) трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба муассисаҳои молиявии
давлатӣ.Трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба муассисаҳои молиявии
давлатӣ бо мақсади маблағгузорӣ ҷиҳати ҷамъоварии сармояи онҳо, дар
шакли ҷуброни зарари ба сармояи ғайримолиявӣ расонидашуда ё барои
пӯшонидани амалиёти калони касри дар ду ва зиёда сол ҷамъгардида,
амалї мешавад. Дар мавриди ба миён омадани зарурати маблағгузории
трансфертҳо ба ташкилоти ғайритиҷоратӣ, маблағгузорӣ мувофиқи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад;
10) хароҷоти дигар.Ташкилоти буҷетӣ тибќи санадњои меъёрии
њуќуќї метавонанд дигар хароҷоти дар параграфи 24 Дастурамали
мазкур дарљнагардидаро амалӣ намояд.
§25. Хароҷоти сафари хизматӣ
224. Хароҷоти сафари хизмати ин хароҷоти пулие, ки ба корманд
барои ќарор доштан дар сафари хизматї пардохта мешавад. Ташкилоти
буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии худ,
пардохти хароҷоти сафари хизматиро бо пули миллӣ ва хориҷӣ амалӣ
менамояд. Хароҷоти дар параграфи 25 овардашуда метавонад аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда шавад.
225. Ташкилоти буҷетие, ки корманди худро берун аз ҳудуди
ташкилот ба кор сафарбар менамояд, уҳдадор аст, ки хароҷоти марбут
ба сафари хизматиро мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
корманд пардохт намояд.
226. Барои пардохти хароҷоти сафари хизматӣ бо пули нақд
Ташкилоти буҷетӣ дар асоси маблағҳои буҷетии тасдиқгардида ҳангоми
сафарбар намудани корманд ба сафари хизматӣ дар дохили ҷумҳурӣ,
ҳисоби сафархарҷиро бо пули миллӣ ба роҳ мемонад. Пас аз амалӣ
намуди ҳисоби маблағи сафархарҷӣ ташкилоти буҷетӣ тибқи
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уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи хазинавии моҳона ба маќомоти
хазинадорї ҳуҷҷатҳои пардохтро оид ба интиқоли маблағ пешниҳод
менамояд. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми пардохти харољоти сафари
хизиматии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағ бо пули
миллӣ ба бонк:
Дт

Кт

ГБ

5.12.450
2.11.961

2.11.961
1.11.210

22145

1.11.253

2.11.971

Рамзи
буҷет
111
111
111

Эзоҳ
Мақомоти хазинадорӣ воситаи пулиро
интиқол медиҳад
Дарҷ намудани воридоти воситаи пулӣ аз
ҷониби ташкилоти буҷетӣ

- пас аз интиқоли маблағ бо пули миллӣ ба ташкилоти қарзӣ,
ташкилоти буҷетӣ маблағи нақдиро гирифта, ба хазинаи ташкилот
ворид намуда, мукотиботи дахлдорро ба роҳ мемонад.
2) Намунаи мукотиботи муњосибии даромад намудани маблағ бо
пули миллӣ ба хазина:
Дт

Кт

1.11.110

1.11.253

ГБ

Рамзи
буҷет
111

Эзоҳ
Ворид намудани воситаи пулӣ ба хазина

- дар асоси ҳуҷҷатҳои рухсатӣ ба сафари хизматӣ ба корманд
маблағи нақдии таҳтиҳисобӣ пардохта мешавад. Пас аз пардохти
маблағи таҳтиҳисобӣ ташкилоти буҷетӣ мукотиботи дахлдорро амалӣ
менамояд.
3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти маблағи
таҳтиҳисобӣ:
Дт

Кт

1.14.610

1.11.110

ГБ

Рамзи
буҷет
111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибии ташкилоти буҷетӣ

- бо анҷом ёфтани сафари хизматӣ корманди сафарбаршуда
ҳисоботи пешпардохтро пешниҳод менамояд. Дар асоси ҳисоботи
пешниҳодшуда ташкилоти буҷетӣ мукотиботи дахлдорро амалӣ
менамояд.
4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба маҳкам намудани
ҳисоботи пешпардохт ва хориҷ намудани маблағи таҳтиҳисобӣ:
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Дт

Кт

5.12.450
2.11.971

1.14.610
4.18.310

Рамзи
буҷет
111
111

ГБ

Эзоҳ
Маҳкам намудани маблағи буҷетӣ

227. Барои интиқол додани маблағи сафархарҷӣ ба корти бонкии
корманд ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадориҳои қабулшуда ва нақшаи
хазинавии моҳона ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтиро
пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо санҷида, маблағро ба корти бонкии корманди
ташкилоти буҷетӣ интиқол медиҳад:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағ ба корти
бонкии шахси таҳтиҳисобӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.12.450

2.11.961

22145

2.11.961
2.11.962
1.11.253
1.14.610
1.14.610

1.11.210
1.11.231
2.11.971
1.11.253
1.11.251

22145

Рамзи
буҷет
111
111
112
111
111
112

Эзоҳ
Интиқол додани воситаи пулӣ аз
ҷониби мақомоти хазинадорӣ
Дарҷ намудани воридоти маблағи
буҷетӣ ва интиқол додани он ба
корти бонкии корманд аз ҷониби
ташкилоти буҷетӣ

- баъди анҷом ёфтани сафари хизматӣ, корманди сафарбаршуда ба
муҳосиботи ташкилоти буҷетӣ ҳисобот пешниҳод менамояд. Дар асоси
ҳисоботи пешниҳодгардида ташкилоти буҷетӣ воситаҳои пулиро соқит
менамояд.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба соқит намудани маблағи
таҳтиҳисоботӣ:
Дт

Кт

5.12.450
2.11.971

1.14.610
4.18.310

ГБ

Рамзи
буҷет
111/112
111

Эзоҳ
Маҳкам намудани амалиёт

- дар мавриди зарурати пардохт намудани сафархарҷӣ бо асъори
хориҷӣ мубодила тибқи параграфи 37 Дастурамали мазкур ба роҳ монда
мешавад. Ташкилоти буҷетӣ пас аз мубодила дар асоси ҳуҷҷатҳои
дахлдор асъори хориҷиро аз бонк гирифта, ба хазинаи ташкилоти буҷетӣ
ворид менамояд ва баъдан ба шахсони сафарбаршаванда медиҳад. Барои
гирифтани маблағи сафархарҷӣ фармоиш, фармон, қарори (фармоиши)
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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳисоби хароҷоти сафархарҷӣ ба
супоришномаи пулӣ замима карда мешаванд.Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми
пардохти
сафархарҷии
бо
беруннависи
бонкии
хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§26. Пардохти фоиз, субсидия ва грант
228. Пардохти фоиз, субсидия ва грант метавонад аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалї карда шавад. Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти давлатӣ ва ташкилоти буҷетӣ дар
доираи маблағҳои банақшагирифтаи буҷетӣ хароҷоти зеринро
метавонанд амалӣ намоянд:
- пардохти фоиз оид ба қоғазҳои қиматнок ба ғайрирезидент, ба
ғайр аз саҳмия. Уҳдадориҳо оид ба пардохти фоиз дар натиҷаи қарз
гирифтани воҳиди идоракунии бахши давлатӣ аз ғайрирезидент ба вуҷуд
меояд. Фоиз хароҷоти воҳиди идоракунии бахши давлатӣ (дебетор)
барои истифодаи маблағи ќарзи асосии аз ҷониби кредитор
пешниҳодгардида маҳсуб меёбад. Ғайрирезиденти воситаҳои қарзиро
пешниҳодкунанда метавонад ташкилоти молиявии байналмилалӣ,
ҳукумати хориҷӣ ва дигар ташкилоти байналмилалӣ бошад. Њамасола
дар буҷет пардохти маблағи фоизи қарзи асосии беруна пешбинӣ
мегардад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул мебошад, ҷадвали пардохти
фоизи қарзро таҳия менамояд. Тибқи ҷадвали пардохт супоришномаҳои
пулии асъориро омода ва ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод
менамояд (дар мавриди гузаштани низоми хазинадорӣ ба низоми
байналмилалии SWIFT, супоришномаҳои пулии асъорӣ ба Бонки
миллии Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои қарзӣ тариқи электронӣ
интиқол дода мешаванд). Бонки миллии Тоҷикистон пас аз интиқоли
маблағ ба мақомоти марказии хазинадорӣ, беруннависи суратҳисобҳои
хазинадориро равона менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтории Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ
масъул аст, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст,
дар асоси беруннависи бонкї мукотиботи муњосибї анљом дода,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти фоизи қарзи беруна
аз њисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5.14. *

Кт
2.12.530

ГБ
*

Рамзи буҷет
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ
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2.12.530

1.11.310

111

- пардохти фоиз ба резидентон (муассисаҳои молиявӣ), ғайр аз
идоракунии бахши давлатӣ. Уҳдадорӣ оид ба пардохти фоизњо дар
натиҷаи қарз гирифтани воҳиди идоракунии бахши давлатӣ аз резидент
ба вуҷуд меояд. Фоиз - хароҷоти воҳиди бахши идоракунии давлатӣ
(дебетор) барои истифодаи маблағи асосии қарзи асосии аз ҷониби
кредитор пешниҳодгардида маҳсуб меёбад. Њамасола дар буҷет пардохти
фоизи қарзи асосии дохилї пешбинӣ карда мешавад. Воҳиди сохтории
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи
давлатӣ масъул мебошад, тибқи ҷадвали пардохт мустақилона пардохти
фоизи қарзи асосии дохилиро тавассути низоми иттилоотии идоракунии
молияи давлатӣ амалї менамояд. Воҳиди сохтории Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул
мебошад, дар асоси пардохти фоизи қарзи дохилии бо беруннависи
бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро
амалӣ менамояд;
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба пардохти фоизи қарзи дохилӣ
аз њисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.14.0*

2.11.530

*

2.11.530

1.11.210

Рамзи
буҷет
111

111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибӣ

- пардохти фоиз ба воҳиди идоракунии давлатӣ аз рӯи қоғазҳои
қиматнок, ба ғайр аз саҳмия. Уҳдадорӣ оид ба пардохти фоиз дар
натиҷаи қарз гирифтани як воҳиди бахши идоракунии давлатӣ аз воҳиди
дигари бахши идоракунии давлатӣ ба вуҷуд меояд. Дар ҳолати ба миён
омадани зарурати гузаронидани амалиёти хароҷоти пардохти фоиз
байни воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
- пардохти субсидия ба иттиҳодияҳои молиявӣ ва ғайримолиявии
давлатӣ (ташкилоти идоравӣ, иттиҳодияҳои молиявии давлатӣ, дигар
иттиҳодияҳои ғайримолиявии давлатӣ). Њамасола барои пардохти
субсидия ба ташкилотњои љамъиятї, корхонаҳои афзалиятноки бахши
давлатӣ, маблағгузории татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои давлатӣ,
инчунин пӯшонидани зарари корхонаҳо ва муассисањои муҳими
иҷтимоӣ, аз љумла фарњангї, нашриётї ва варзишї маблағҳои буҷетӣ
пешбинӣ мегардад. Субсидия инчунин метавонад дар асоси супориш ё
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қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда шавад.
Ташкилоти буҷетӣ барои амалӣ намудани маблағгузорӣ тибқи
уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли субсидия
ба суратҳисоби гиранда пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд. Назорати мувофиқатии хароҷоти субсидия аз ҷониби
тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ ва ташкилоти буҷетие, ки
барои пардохти субсидия масъул аст, ба роҳ монда мешавад. Ташкилоти
буҷетӣ дар асоси пардохти субсидияи бо беруннависи бонкии
хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ
менамояд;
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли субсидия аз
њисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.15.0*
2.11.963
5.15.0*
1.11.253
2*
2.11.971

2.11.963
1.11.210
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

*(241)
*(241)

Рамзи
буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии ташкилоти
буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли субсидия аз
њисоби буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

ГБ

5.15.0*
2.11.963
5.15.0*
1.11.254
2*
2.11.972

2.11.963
1.11.220
2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

*(241)
*(241)

Рамзи
буҷет
121
121
121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии ташкилоти
буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли субсидия аз
ҳисоби маблағҳои махсус:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5.15.0*
2*

2*
1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

*(241)

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии ташкилоти
буҷетӣ
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4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли субсидия аз
ҳисоби маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.15.0*
2*

2*
1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

*(241)

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии ташкилоти
буҷетӣ

- пардохти субсидия ба иттиҳодияҳои хусусӣ (иттиҳодияҳои
молиявӣ ва ғайримолиявии хусусӣ). Ба гурӯҳи корхонаҳои хусусии
молиявӣ ва ғайримолиявии миллӣ ҳамаи корхонаҳои молиявӣ ва
ғайримолиявӣ-резидентон ва квазикорхонаҳо дохил мешаванд. Вазифаи
асосии корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии болозикр – бозори
истеҳсоли молҳо, хизматрасонии молиявӣ ва ғайримолиявӣ бо мақсади
ба даст овардани фоида ё дигар даромади молиявӣ барои соҳибмулк
мебошад. Дар мавриди зарурати ба роҳ мондани амалиёти бо пардохти
субсидия ба корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии хусусӣ алоқаманд,
амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
- пардохти гранти ҷорӣ ва капиталӣ ба ҳукумати хориҷӣ.
Грантҳои ҷорӣ ба ҳукумати хориҷӣ грантҳое ба ҳисоб мераванд, ки бо
мақсади амалӣ намудани хароҷоти ҷорӣ ҷудо гардида, ба харидории
дороӣ алоқаманд намебошанд. Грантҳои капиталӣ ба давлатҳои хориҷӣ
гирифтани дороиҳо ба гирандаи грантро пешбинӣ намуда, метавонад аз
интиқоли воситаҳои пулӣ, ки гирандаи грант бояд барои хариди дороӣ
(ғайр аз захираи воситаҳои гардишии молӣ) истифода намояд, ё дар
таҳвили дороӣ (ғайр аз захираи воситаҳои гардишии молӣ ва воситаҳои
пулӣ) ё соқит намудани уҳдадориҳо бо розигии дебетору кредитор ва ба
уҳдаи худ гирифтани қарзи дигар воҳиди институтсионалӣ, иборат
мебошад. Дар мавриди зарурати ба роҳ мондани амалиёти марбут ба
пардохти грантҳои ҷорӣ ва капиталӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
- пардохти гранти ҷорӣ ба ташкилоти байналмилалї
(байнидавлатӣ). Маблағи пардохти аъзоҳаќқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
ташкилотҳои байналмилалї (байнидавлатӣ) дар асоси дархостњои
вазорату идорањои дахлдор ҳамасола дар буҷет пешбинӣ мегардад.
Баъди тасдиқ гардидани маблағгузории буҷети солона сохтори дахлдори
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки барои ташаккули буҷет
масъул мебошад, ҷадвали пардохти аъзоҳаққиҳоро таҳия намуда,
супоришномаҳои пулии асъориро омода ва ба Бонки миллии
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Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Пас аз интиқоли маблағ Бонки миллии
Тоҷикистон беруннависи суратҳисобҳои асъории хазинадориро, ба
мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба
сохтори дахлдори Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки барои
ташаккули буҷет масъул мебошад, пешнињод карда мешавад. Дар асоси
беруннависи қабулгардида сохтори дахлдори Вазорати молияи
Љумњурии Тољикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул мебошад,
мукотиботи дахлдорро анҷом дода, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро
амалӣ менамояд (дар мавриди гузариш ба усули маблағгузории
мустақилона, идоракунии пардохти аъзоҳаќқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ташкилотҳои байналмилалї
(байнидавлатӣ) аз ҷониби
Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетии дахлдор амалӣ карда
мешавад);
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти аъзоҳаќқӣ ба
ташкилотҳои байналмилалӣ (байнидавлатӣ):
Дт
5.16.211
2.11.961
5.16.211
1.11.253
2*
2.11.971

Кт
2.11.961
1.11.310
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

ГБ
22142
22142

Рамзи буҷет
111
111
111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибии
ташкилоти буҷетӣ

- пардохти гранти асосӣ ба мақомоти давлатии байналмилалӣ,
ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ. Грантҳои асосї ба
мақомоти давлатии байналњалќї, ташкилотҳои байнидавлатӣ ва
байналмилалӣ пешбинӣ менамояд, ки гирандаи грант дороиҳоро ба даст
меорад ё дороиҳо ба гирандаи грант дода мешавад ё аз гирандаи грант
уҳдадориҳо бо розигии мутақобила байни дебетор ва кредитор аз
эътибор соқит карда мешавад, ё ин ки қарзи гирандаи грант аз ҷониби
дигар воҳиди институтсионалӣ ба уҳда гирифта мешавад. Дар мавриди
зарурати ба роҳ мондани амалиёти бо пардохти грантҳои ҷорӣ ва
капиталӣ марбут ба мақомоти давлатии байналмилалї, ташкилотҳои
байнидавлатӣ ва байналмилалӣ, амалиёт мувофиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
- пардохти гранти ҷорӣ ба фондҳои мақсаднок (воситаҳои дар
шакли маблағи мақсаднок ба сатҳи гуногуни идоракунии давлатӣ
пардохтшаванда). Њамасола дар буҷет барои пардохти субвенсия ва
дотатсия ба шаҳру ноҳияҳо ва фондҳои мақсадноки давлатӣ маблаѓњо
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пешбинӣ мегардад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, тибқи уҳдадории
қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ҳуҷҷатҳои пардохтиро вобаста ба ҳар
як шаҳру ноҳия, инчунин фондҳои мақсадноки давлатӣ омода намуда,
пардохтро мустақилона тавассути низоми иттилоотии идоракунии
молияи давлатӣ анљом медињад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси
пардохти субвения ва дотатсияи бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд;
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли субвенсия:
Рамзи
Эзоҳ
буҷет
5.16.311
2.11.963
25141
111
Мукотиботи муњосибӣ
1.11.220
1.11.210
111
Мукотибот оид ба даромади аз ҳисоби субвенсияи гирифташуда, ҳангоми ворид
шудани маблағ ба суратҳисоби дахлдор дарҷ карда мешавад.
Дт

Кт

ГБ

- пардохти гранти ҷорӣ барои ҳисоби тарафайн (воситаҳои барои
ҳисоби
тарафайни
ба
сатҳи
гуногуни
идоракунии
давлатӣ
пардохтшаванда). Ҳисоббаробаркунӣ дар қисмати муносибати
байнибуҷетӣ дар ҳолати тақсимоти маъмурӣ-ҳудудӣ, маблағгузории
мақсадноки барномаҳои давлатӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ, тағйирёбии
ҳаҷми истеҳсолот (кору хизматрасонӣ), сатҳи нарх, меъёри андоз, базаи
андозбандӣ, тағйироти сохтории муассисаю ташкилоти буҷетӣ ва дигар
ҳолати пешбининамудаи қонунгузорӣ, метавонад ба вуҷуд ояд. Маблағи
ҳисоббаробаркунӣ аз ҷониби воҳиди сохтории Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул мебошад, муайян
кардашуда, баъдан ба саҳми мақомоти молия дар маҳал ё мақомоти
идоракунии фонди мақсадноки давлатӣ расонида мешавад. Зимни
таҳвили нишондиҳандаҳои нақшавӣ аз сатҳи гуногуни буҷет, ба
буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ аз рўи рамзҳои дахлдори гурӯҳбандии
буҷетї тағйирот ворид карда мешавад. Ҳисоббаробаркунӣ байни
буҷетҳо бояд то охири соли буҷетӣ иҷро гардад. Амалиёти
ҳисоббаробаркунӣ байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ танҳо дар
шакли пулӣ амалї карда мешавад, агар қонунгузорӣ ҳолати дигарро
пешбинӣ накарда бошад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, мақомоти молия дар
маҳал ё мақомоти идоракунии фонди мақсадноки давлатӣ дар мавриди
зарурати амалӣ намудани ҳисоббаробаркунӣ, ҳуҷҷатҳои дахлдорро ба
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расмият медароранд. Барои амалӣ намудани ҳисоббаробаркунӣ воҳиди
сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет
масъул аст ва мақомоти молия дар маҳал тибқи уҳдадории қабулгардида
ва нақшаи хазинавӣ интиқоли маблағро тавассути низоми иттилоотии
идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалї менамоянд;
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба даромад байни буљети
љумњуриявї ва буљетњои мањаллї аз рўи ҳисоббаробаркунињо ба фоидаи
буљети љумњуриявї:
Дт

Кт

ГБ

*4
1.11.220

2.11.963
1.11.210

*

1.11.220

*4

*

Рамзи
буҷет
111
111
121

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба даромад байни буљети
љумњуриявї ва буљетњои мањаллї аз рўи ҳисоббаробаркунињо ба фоидаи
буљети мањаллї:
Дт

Кт

ГБ

*4
2.11.963

1.11.220
*4

*

1.11.220

1.11.220

Рамзи
буҷет
121
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба даромад байни буҷетњои
маҳаллӣ вобаста ба ҳисоббаробаркунӣ:
Дт

Кт

ГБ

4*

1.11.220

*

Рамзи
буҷет
121

1.11.220

*4

*

111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибӣ оид ба
мақомоти маҳаллии хазинадории
интиқолдиҳанда

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба харољот байни буљети
љумњуриявї ва буљетњои мањаллї аз рўи ҳисоббаробаркунињо ба фоидаи
буљети љумњуриявї:
Дт

Кт

ГИБ

2.11.963
1.11.210

*5
1.11.220

*

*5

1.11.220

*

Рамзи
буҷет
111
111
121

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибӣ оид ба
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибӣ оид ба
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
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5) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба харољот байни буљети
љумњуриявї ва буљетњои мањаллї аз рўи ҳисоббаробаркунињо ба фоидаи
буљети мањаллї:
Рамзи
буҷет

Дт

Кт

ГИБ

1.11.220

*5

*

121

*5
1.11.220

2.11.963
1.11.210

*

111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибӣ оид ба
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи муҳосибӣ оид ба
мақомоти марказии хазинадорӣ

6) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба харољот байни буҷетњои
маҳаллӣ вобаста ба ҳисоббаробаркунӣ:
Дт

Кт

ГИБ

1.11.220
*5

*5
1.11.220

*
*

Рамзи
буҷет
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муҳосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ

- пардохти қарзҳои кутоҳмуҳлати байнибуҷетӣ барои пӯшонидани
фарқияти муваққатии хазинавӣ. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар доираи ваколатҳои худ ва дар мавриди зарурӣ метавонад қарзи
байнибуҷетиро барои пӯшонидани фарқияти муваққатии хазинавӣ, ки
моддаҳои гурӯҳбандии буҷетиро халалдор наменамояд, ҷудо намояд.
Қарзи байнибуҷетӣ метавонад ба муҳлати на зиёда аз як соли молиявӣ
дода шавад ва то анҷоми соли молиявӣ бояд баргардонида шавад.
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди зарурати ҷудо
намудани қарзҳои байнибуҷетӣ барои пӯшонидани тафовути муваққатии
хазинавии буҷети маҳаллӣ, қарор оид ба ҷудо намудани қарзро қабул
намуда, шартномаро, ки ҷонибҳо ба имзо мерасонанд, омода менамояд.
Барои интиқоли қарз воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул аст, ҳуҷҷатҳои пардохтиро
омода намуда, мустақилона интиқоли маблағро тавассути низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ амалї менамояд. Ҳамаи
амалиёт оид ба пардохт ва баргардонидани қарзҳои байнибуҷетӣ барои
пӯшонидани тафовути муваққатии хазинавӣ бояд аз ҷониби воҳиди
сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳисобгирии
муҳосибӣ ба инобат гирифта шуда, дар ҳисоботи молиявӣ дарҷ карда
шавад;
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли қарз ба
мақомоти маҳаллии хазинадорӣ:
Дт
1.14.300
1.11.220

Кт
1.11.*
2.11.930

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ
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2)Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба баргардонидани қарз ба
мақомоти марказии хазинадорӣ:
Дт
1.11.*
2.11.930

Кт
1.14.300
1.11.220

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

- пардохт ба дигар воҳиди идоракунии бахши давлатӣ (капиталӣ)
барои зиёд намудани сармояи оинномавӣ. Пардохтҳо ба корхонаҳои
молиявӣ ва ғайримолиявии давлатӣ бо мақсади зиёд намудани сармояи
онҳо (зиёдшавии сармояи оинномавӣ) ба хароҷоти асосї дохил мешавад.
Пардохти воситаҳои пулӣ ба корхонаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии
давлатӣ барои зиёд намудани сармояи онҳо (зиёдшавии сармояи
оинномавӣ) ҳамасола дар буҷет пешбинӣ мегардад. Воҳиди сохтории
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи буҷет масъул
аст, тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ интиқоли
маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ
мустақилона анљом дода, дар асоси беруннависи аз ҷониби мақомоти
хазинадорӣ пешниҳодгардида баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро
амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муҳосибӣ оид ба интиқоли воситаҳои пулӣ ба
корхонаҳои давлатии ва ғайримолиявӣ молиявӣ бо мақсади зиёд намудани
сармояи онҳо (зиёд намудани сармояи оинномавӣ):
Дт
5.16.323
2.11.965

Кт
2.11.965
1.11.210

ГБ
25161

Рамзи буҷет
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

§27. Хароҷот барои мақсадҳои асосї (трансфертњо)
229. Ташкилоти буҷетӣ ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти
хоҷагидорӣ-иқтисодии худ, тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ
метавонад хароҷоти маблағро барои мақсадҳои сармоявии зерин амалї
намояд:
- трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои давлатии
ғайримолиявї;
- трансфертҳои асосии дохилӣ ба муассисаҳои давлатии молиявї;
- трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии
ғайримолиявї;
- трансфертҳои сармоявии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявї.
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230. Маблағи пардохти трансфертњо ба иттиҳодияҳои молиявӣ ва
ғайримолиявии давлатӣ, корхонаҳои афзалиятноки бахши давлатӣ,
маблағгузории татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои давлатӣ, инчунин
пӯшонидани зарари корхонаҳои муҳими иҷтимоӣ ҳамасола дар буҷет
пешбинӣ мегардад. Трансфертњо метавонад дар асоси супориш ё қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда шавад. Пардохти
трансфертњо аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад.
231. Ташкилоти буҷетӣ мувофиқи уҳдадории қабулгардида ва
нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои дахлдорро барои
интиқоли трансферт пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, маблағро ба
суратҳисоби гиранда интиқол медиҳад.
232. Назорати мувофиқатии хароҷоти трансфертҳо аз ҷониби
тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ ва ташкилоти буҷетие, ки барои
пардохти трансферт масъул аст, ба роҳ монда мешавад.
233. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти трасферти бо
беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро ба роҳ мемонад.
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли трансфертњо:
Дт

Кт

ГБ

* (5.15.*)
2.11.990

2.11.990
1.11.210

*(241*)

Рамзи
буҷет
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

§28. Пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ
234. Тибқи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ пардохти
зерини кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ амалӣ карда мешавад:
- пардохти кумакпулии таъмини иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ва
натуравӣ;
- кумакпулӣ дар доираи ёрии иҷтимоӣ;
- ҷубронпулӣ ба аҳолӣ;
- ҷубронпулии яквақтаина дар доираи ёрии иҷтимоӣ;
- ҷубронпулӣ барои маводи хӯрока ва бар ивази дороиҳои молӣ;
- ҷубронпулии яквақтаина;
- дигар ҷубронпулӣ.
235. Кумакпулӣ дар шакли пардохти пулӣ мувофиқи қонунгузорӣ
ба шаҳрванд даврагї ё якмаротиба бо мақсади ҷуброни музди меҳнат ё
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расонидани ёрии иловагии молӣ, таъин карда мешавад. Қонунгузории
амалкунанда кумакпулиҳои зеринро пешбинӣ намудааст:
- кумакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ;
- кумакпулӣ барои њомиладорӣ ва таваллуд;
- кумакпулии яквақтаина ба заноне, ки дар марҳилаи аввали
ҳомиладорӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ба қайд гузошта шудаанд;
- кумакпулии яквақтаина ҳангоми таваллуди фарзанд;
- кумакпулии ҳармоҳа ҳангоми рухсатӣ барои нигоҳбинии кӯдак,
то давраи ба синни муайян расидан;
- кумакпулии ҳармоҳа барои кӯдак;
- кумакпулӣ оид ба бекорӣ;
- кумакпулиҳои дигари муқаррарнамудани қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
236. Ҷубронпулӣ яке аз намуди таъмини иҷтимоии шаҳрвандон ба
ҳисоб рафта, дар шакли пардохти пулӣ (яквақтаина ва давравӣ), ки
дорои хусусияти ҷуброн намудан дар ҳолатҳои пешбининамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, дода мешавад.
Қонунгузории амалкунанда ҷубронпулиҳои зеринро барои сатҳи
гуногуни аҳолӣ муқаррар намудааст:
- ба модарон (ё дигар хешовандоне, ки дар асл кӯдакро нигоҳубин
менамоянд);
- ба шахсони коршоями бекорбудае, ки шаҳрванди корношоямро
нигоҳубин менамоянд;
- барои табобат дар осоишгоҳу истироҳатгоҳ;
- ба аъзои оилаи хизматчиёни ҳарбии фавтида ва кормандони
мақомоти ҳокимияти иҷроия вобаста ба пардохти бинои истиқоматӣ,
хизматрасонии коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳо;
- муҳоҷирони (кӯчандагони) маҷбурӣ;
- хароҷоти хизматрасонии алоқа, қувваи барқ ва газ;
- ба гурӯҳи алоҳидаи маъюбон;
- ҷубронпулии ҳармоҳа барои иҷораи манзили зист ба хизматчиёни
ҳарбӣ, ки бо хоҳиши худ адои хизмати ҳарбӣ намуда, манзили зист
надоранд;
- пардохти ҷуброни зарар ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ дар натиҷаи
мусодира ва нобуд сохтани ҳайвонот ва маҳсулоти аз ҳайвон
тайёршудае, ки барои саломатии инсон ва ҳайвон зараровар аст;
- ҷубропулии иловагии суроғавӣ ба иштирокчиён ва маъюбони
Ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 барои хизматрасонии нақлиёт;
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- ҷубропулӣ барои истифодаи нақлиёти шахсӣ дар сафари хизматӣ;
- ҷубронпулиҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст.
237. Маблағи
пардохти
кумакпулӣ
ва
ҷубронпулӣ
ба
иштирокчиёни Ҷанги бузурги ватанӣ, иштирокчиёни садамаи неругоҳи
атомии Чернобил, шаҳрвандони зарардида аз офатҳои табиӣ,
муҳоҷирони (кӯчандагони) маҷбурӣ, бекорон ва сатҳи шаҳрвандони
дигар, ки мувофиқи қонунгузорӣ ба онҳо кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ
пешбинӣ гардидааст, ҳамасола дар буҷети давлатӣ пешбинӣ мегардад.
238. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси маълумоти аз ҷониби мақоми
ваколатдори
самти
пардохти
кумакпулӣ
ва
ҷубронпулӣ
пешниҳодгардида, ҷадвали пардохти кумакпулию ҷубронпулиро таҳия
менамояд.
239. Пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ тавассути
низоми бонкӣ, дар шакли ғайринақдӣ тариқи гузаронидани маблағ ба
корти бонкии гирандаи маблағ ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолати
мавҷуд набудани муассисаи бонкӣ ё банкомат пардохти кумакпулӣ ва
ҷубронпулии давлатӣ тавассути низоми бонкӣ ба таври нақдӣ ирсол
карда мешавад.
240. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо оид ба пардохти кумакпулӣ ва
ҷубронпулии давлатӣ мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.
241. Назорати саривақтӣ, суроғавӣ ва дурустии пардохти
кумакпулӣ ва ҷубронпулии давлатӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори
дахлдор амалӣ мегардад.
242. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
барои таҳияи буҷет масъул аст, хароҷоти пешбинигардидаро тибқи
уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро
тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона
амалї менамояд.
243. Мақоми ваколатдор дар мавриди ба вуҷуд омадани бақияи
кумакпулӣ ва ҷубронпулӣ, оид ба баргардонидани маблағҳои қаблан
пардохташуда ё қисми маблағ чораандешӣ менамояд. Дар мавриди
баргардонидани маблағ дар соли молиявие, ки пардохт гардида буд,
маблағи истифоданашуда ба сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти
ташкилоти буҷетӣ гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани
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маблағи буҷетӣ дар соли молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ,
маблағи мазкур ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад.
244. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
барои таҳияи буҷет масъул аст, дар асоси пардохти кумакпулӣ ва
ҷубронпулии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағи
пардохтҳои иҷтимоӣ ва ҷубронпулӣ аз буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ:
Дт
5*
5*

Кт
1.11.210
1.11.220

ГБ
*
*

Рамзи буҷет
111
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

245. Дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодии ташкилоти
буҷетӣ метавонад зарурати ба корманд пардохт намудани кумакпулӣ ё
ҷубронпулии гуногун ба миён ояд. Пардохти мазкур метавонад аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ ва махсус амалӣ карда шавад.
246. Ташкилоти буҷетӣ барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо оид ба
пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии кормандонашро мувофиқи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мемонад.
247. Ташкилоти буҷетӣ дар мавриди ба миён омадани зарурати
пардохти кумакпулӣ ва ҷубронпулии кормандон, тибқи уҳдадории
қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми
иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ мустақилона амалї менамояд.
248. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси пардохти кумакпулӣ ва
ҷубронпулии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли кумакпулӣ ё
ҷубронпулии корманди ташкилоти буҷетӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.961

*

2.11.961

1.11.210

5*
1.11.253
2*
2.11.971

2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

Рамзи
буҷет
111
111

*

111
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии
хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибї
ташкилоти буҷетӣ

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли кумакпулӣ ё
ҷубронпулии корманди ташкилоти буҷетӣ аз буҷети маҳаллӣ:
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Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.963

*

2.11.963

1.11.220

5*
1.11.254
2*
2.11.972

2*
2.11.972
1.11.254
4.18.310

Рамзи
буҷет
121
121

*

121
121
121
121

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибї
ташкилоти буҷетӣ

3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли кумакпулӣ ё
ҷубронпулии корманди ташкилоти буҷетӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси
буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

5*

2*

2*

1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112

*

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи
муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи
муњосибї ташкилоти
буҷетӣ

4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли кумакпулӣ ё
ҷубронпулии корманди ташкилоти буҷетӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси
буҷети маҳаллӣ:
Дт

Кт

2.11.964

1.11.241

5.15.0*

2*

2*

1.11.252

ГБ

Рамзи
буҷет
122

*

122
122

Эзоҳ
Мукотиботи
муњосибии мақомоти
маҳаллии хазинадорӣ
Мукотиботи
муњосибї ташкилоти
буҷетӣ

§29. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ
249. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ барои сохтани объекти
нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда
ва харидории бинову иншоот пешбинӣ карда мешавад.
250. Ташкилоти буҷетӣ дар раванди фаъолияти хоҷагидорӣиқтисодии худ тибқи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ хароҷоти
сармоягузориҳои асосии мутамаркази зеринро метавонад амалӣ намояд:
- сохтмони биноњои нави истиқоматӣ;
- таҷдид ва барқарорсозии биноњои истиқоматӣ;
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- харидории биноњои истиқоматӣ ва иншоот;
- сохтмони биноњои нави ғайриистиқоматӣ;
- таҷдид ва барқарорсозии биноњои ғайриистиқоматӣ;
- харидории биноњои ғайриистиқоматӣ ва иншоот;
- сохтмони дигар иншооти нав;
- таҷдид ва барқарорсозии дигар иншоот;
- харидории дигар биноњо ва иншоот.
251. Сармоягузориҳои асосии мутамарказ ҳамасола дар буҷети
давлатӣ пешбинӣ мегардад. Азхуднамоии сармоягузориҳои асосии
мутамарказ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад.
252. Ташкилоти буҷетӣ хароҷоти сармоягузориҳои асосии
мутамарказро дар асоси буҷети тасдиқшуда ва аниқшуда амалї
менамояд.
253. Хароҷоти сармоягузориҳои асосии мутамарказ метавонад аз
ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда мешавад.

§30. Раванди бастани шартнома оид ба сармоягузориҳои асосии
мутамарказ
254. Фармоишгар (харидор) барои ташаккули иншооти нави
фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда,
харидории бинову иншоот ва дигар дороиҳои сармоявии гардишӣ
метавонад сохтори махсусгардонидашудаи тақсимкунандаи асосии
маблағи буҷетӣ ё худи тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ бошад.
Пудратчӣ ё иҷрокунанда метавонад шахси ҳуқуқӣ ё шахси воқеӣ бошад.
255. Пеш аз оғози раванди сохтани объекти нави фондҳои асосӣ,
таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову
иншоот фармоишгар арзиши пешакиро муайян менамояд.
256. Фармоишгар барои сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ,
таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову
иншоот бояд шартномаи дахлдорро мувофиқи қонунгузорӣ ба имзо
расонад.
257. Мувофиқи қонунгузорӣ интихоби пудратчӣ ва бастани
шартнома
оид
ба
сармоягузорињои
асосии
гузошташудаи
марказонидашуда дар асоси озмун ба роҳ монда мешавад, ба истинои
ҳолате, ки маблағ аз меъёри муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон зиёд набошад.
258. Дар шартномаи сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ,
таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда, харидории бинову
иншооте, ки резидентони Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд,
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арзиш ва маблағи умумии шартнома бо пули миллӣ муқаррар карда
мешавад. Муқаррар намудани маблағ бо асъори хориҷӣ дар ҳолате
мумкин мегардад, агар бастани шартнома бо ғайрирезиденти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба миён ояд.
259. Фармоишгар барои риояи тартиби сохтмони объекти нави
фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда,
харидории
бинову
иншоот,
барасмиятдарории
уҳдадориҳои
шартномавӣ, асоснокии хароҷоти маблағҳои буҷетӣ барои пардохти
уҳдадориҳои пулии қабулгардида ва истифодаи мақсадноки он, инчунин
қабули сифати кор масъул мебошад.

§31. Маблағгузории сармоягузориҳои асосии мутамарказ
260. Маблағгузории сармоягузориҳои асосии марказонидашуда
дар асоси шартномаи басташуда, њисоб фактурањо, санадњои иҷрои кор
ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда ба роҳ монда мешавад.
Фармоишгар ҳангоми харидории бино ва иншоот ҳуҷҷати
тасдиқкунандаи гузариш ба ҳуқуқи соҳибмулкро мувофиқи қонунгузорӣ
ба расмият медарорад.
261. Барои маблағгузории асосии марказонидашуда фармоишгар
(харидор) тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба
мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура, санади иҷрои кор тибќи ҳуҷҷати
тасдиқкунандаи гузариш ба ҳуқуқи соҳибмулк, супоришномаҳои пулӣ ва
дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби пудратчӣ ё иҷрокунанда пешниҳод менамояд.
262. Фармоишгар (харидор) барои дурустӣ ва аслии ҳуҷҷатҳои ба
мақомоти хазинадорӣ пешниҳодшаванда, мутобиқатии таъиноти
хароҷот ва истифодаи мақсадноку самараноки маблағҳои буҷетӣ
ҷавобгар мебошанд.
263. Назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетии
фармоишгар (харидор), аз ҷониби тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда
ва гирандаи маблағи буҷетӣ амалӣ карда мешавад.
264. Фармоишгар (харидор) дар мавриди иҷро накардан ё дар
сатҳи зарурӣ иҷро накардани шартҳои шартнома, оид ба
баргардонидани маблағҳои қаблан пардохташуда ё қисми маблағ
чораандешӣ менамояд. Дар мавриди баргардонидани маблағ дар соли
молиявие, ки пардохт гардида буд, маблағи истифоданашуда ба сметаи
ягонаи даромад ва хароҷоти фармоишгар (харидор) баргардонида
мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағи буҷетӣ дар соли
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молиявии минбаъдаи пас аз соли молиявӣ, маблағи мазкур ба буҷети
дахлдор гузаронида мешавад. Дар мавриди баргардонидани маблағҳои
махсус
новобаста
аз
соли
баргардонидашуда,
маблағҳои
истифоданашуда ба фармоишгар (харидор) баргардонида мешавад.
265. Фармоишгар (харидор) дар асоси пардохти кору
хизматрасонии бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида,
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
§32. Пешпардохт ва пардохтњои мунтазам барои сармоягузориҳои
асосии мутамарказ
266. Барои маблағгузории сармоягузориҳои асосии мутамарказ
барои сохтмони объекти нави фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии
объектҳои амалкунанда ва харидории бинову иншоот фармоишгар
(харидор) тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба
мақомоти хазинадорӣ ҳисоб-фактура ва супоришномаҳои пулиро барои
интиқоли маблағ ба суратҳисоби пудратчӣ ё иҷрокунанда пешниҳод
менамояд.
267. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пешпардохт:
Рамзи
буҷет
111

Дт

Кт

ГБ

5.16.321

2.11.961

2.11.961

1.11.210

* (вобаста ба
категорияи объекти
сохташавандаи
воситаи асосӣ)

1.11.253

2.11.971

111

1.15.200

1.11.253

111

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ
ҳангоми гузаронидани
пешпардохт ба пудратчӣ

268. Пас аз гузариши ҳуқуқи моликият ва қабули иншоот
мутобиқи шартнома оид ба харидории бинову иншоот фармоишгар
(харидор) тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба
мақомоти хазинадорӣ њисоб фактура ва супоришномањои пулиро барои
интиќоли маблаѓ ба суратњисоби иҷрокунанда пешниҳод менамояд.
269. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
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Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти бунак барои хариди
бинову иншоот:
Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

5.16.321

2.11.961

* (вобаста ба
категорияи
хариди объекти
воситаи асосӣ)

111

2.11.961

1.11.210

Дт

1.11.253

Эзоҳ

Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ

111

2.11.971

111

Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ
ҳангоми интиқоли
пешпардохт ба
иҷрокунанда

270. Пудратчӣ мутобиқи шартнома оид ба сохтмони бинои нави
фондҳои асосӣ, таҷдид ва барқарорсозии объектҳои амалкунанда,
корҳои сохтмониро анљом дода, аз рафти корҳои иҷронамуда санади
иҷрои кор ва дигар ҳуҷҷати тасдиќкунандаро ба фармоишгар пешниҳод
менамояд.
271. Пас аз қабули санадҳои иҷрои кор барои амалї намудани
пардохти маблағи асосии шартнома фармоишгар тибқи уҳдадории
қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳисобфактура, санадҳои иҷрои кор, дигар ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва
супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба суратҳисоби
пудратчӣ пешниҳод менамояд.
272. Мақомоти хазинадорӣ мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии
пешниҳодшударо ба шартҳои шартнома санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд.
273. Дар асоси пардохти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ
тасдиқгардида, фармоишгар (харидор) баҳисобгирии буҷетӣ ва
муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба маҳкам намудани маблағи
пешпардохт ва қабули санади иҷрои кору хизматрасонии сармоягузорињои
асосии марказонидашуда:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

5.16.321

2.11.961

*

111

2.11.961

1.11.210

111

1.11.253

2.11.971

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
хазинадорӣ
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба гирифтани маблағ аз мақомоти
марказии хазинадорӣ
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1.46.*

2.11.110

111

2.11.110

1.15.200

111

2.11.110

1.11.253

111

Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба қабули кору хизматрасонии
пудратчӣ
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба пӯшонидани пешпардохт
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба пардохти кору хизматрасонии
сармоягузорињои асосии
марказонидашуда

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба қабули санади иҷрои кору
хизматрасонии сармояи гузошташудаи марказонидашуда:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

5.16.321

2.11.961

*

111

2.11.961

1.11.210

111

1.11.253

2.11.971

111

1.46.*

2.12.110

111

2.11.110

1.11.253

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
хазинадорӣ
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба гирифтани маблағ аз мақомоти
марказии хазинадорӣ
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба қабули кору хизматрасонии
пудратчӣ.
Амалиёти ташкилоти буҷетӣ оид
ба пардохти кору хизматрасонии
сармоягузорињои асосии
марказонидашуда

274. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ
ва ба истифода додани объект мукотиботи муњосибии дахлдор оид ба
тавозун ворид намудани объектро амалӣ менамояд.
Дт

Кт

ГБ

Рамзи
буҷет

1.41.1*
1.41.2*

1.46.*

111

2.11.971

3.10.130

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ оид ба
зиёдшавии дороӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ оид ба
зиёдшавии сармоя

§33. Пардохт барои хариди бинову иншоот пас аз барасмиятдарории
гузариши ҳуқуқи моликият
275. Тибќи шартҳои шартнома пардохт метавонад баъд аз
харидории бинову иншоот амалӣ карда шавад. Барасмиятдарории
гузариши ҳуқуқи моликият ва қабули бинову иншоот мувофиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Харидор
бинову иншоотро дар асоси барасмиятдарории гузариши ҳуқуқи
моликият қабул менамоянд.
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276. Барои амалӣ намудани маблағгузории бинову иншооти
харидоришаванда, ташкилоти буҷетӣ (харидор) тибқи уҳдадории
қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои
дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои интиқоли маблағ ба
суратҳисоби фурушанда пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ
мутобиқатии ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо ба шартҳои
шартнома санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд.
277. Харидор дар асоси пардохти харидории бинову иншооти бо
беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқгардида, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба харидории бино ва иншоот:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ

5.16.321

2.11.961

*

111

2.11.961
1.11.253

1.11.210
2.11.971

111
111

Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ

1.44. *
2.11.110

2.12.110

111
111
111

2.11.971

1.11.253
3.10.130

Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

§34. Харидорӣ ва пардохти бо дороиҳои дохилӣ ва беруна
алоқаманд
278. Хароҷоти дар параграфи мазкур овардашуда метавонад аз
ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз ва грант амалӣ карда мешавад.
279. Барои идоракунии тағйироти арзиши софи дороињои
дохиливу беруна ва уҳдадориҳо, тибқи моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии
буҷетӣ хароҷоти зерин амалӣ карда мешавад:
1) пардохт оид ба афзудани бақияи асъор ва пасандозҳои дохилию
беруна. Асъор аз пулҳои қоғазӣ ва тангаи дар гардишбуда, ки барои
амалӣ намудани пардохт васеъ истифода мегардад, иборат мебошад.
Пулҳои қоғазӣ ва танга аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бароварда
шуда, уҳдадориҳои воҳидӣ-эмитентиро дар худ инъикос менамояд. Пули
миллӣ дорои арзиши номиналии муайяншуда мебошад. Асъори ба
муомилот бароварданашуда ва дар захираи Бонки миллии Тоҷикистон
қарордошта, ҳамчун дороӣ ба ҳисоб намеравад. Тангаҳои тиллоӣ ва
хотиравии ба сифати маблаѓњои пулии ќонунї дар гардиш ќарор
надошта, њамчун дороии ғайримолиявӣ маҳсуб меёбад. Асъори хориҷӣ
ба пули миллї бо қурби дар санаи тавозуни дороӣ ва уҳдадориҳо
амалкунанда мубодила карда мешавад, гузаронида мешавад. Пасандозҳо
низ дороиҳои молиявиро таљассум менамоянд, ки арзиши номиналии
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муайяншуда дошта, барои амалӣ намудани пардохт истифода мешаванд.
Пасандозҳо воситаи ғункунӣ ба ҳисоб рафта, вобаста ба намуд
метавонад воситањои мустақими мубодила гардад ва ба дорандаи
пасандоз фоиз орад ё ба гирифтани хизматрасонии муайян ҳуқуқ пайдо
намояд. Дар мавриди зарурати амалӣ намудани амалиёти барои
афзудани бақияи асъору пасандоз алоқаманд, амалиёт мувофиқи
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад;
2) пардохт оид ба қарздиҳӣ ва харидории саҳмия. Пардохт барои
қарздиҳӣ ба воҳиди институтсионалии бахши давлатӣ, корхонаҳои
молиявӣ ва ғайримолиявӣ, гурезагон, муҳоҷирони маҷбурӣ ва дигар
категорияњо мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба роҳ монда мешавад. Як қатор барномаҳои давлатии қарзҳои
имтиёзнок амал мекунанд, ки барои дастгирии хизматчиёни давлатӣ ва
категорияи муайяни кормандони соҳаи буҷет равона карда шудааст.
Намудњои барномаҳои давлатии мақсаднок љињати гирифтани қарзи
имтиёзнок барои кормандони бахши буљетї бо дар назар доштани
фаъолияти касбї муқаррар карда мешавад. Қарзи имтиёзнок мувофиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда мешавад.
Мақомоти дахлдори давлатї ё ташкилоти буҷетӣ ҳуҷҷатҳои заруриро
мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
пешниҳоди қарз ба хизматчиёни давлатӣ ва категорияи муайяни
кормандони соҳаи буҷет омода менамояд. Назорати сари вақтӣ,
суроғавӣ ва дурустии интиқоли қарз аз ҷониби мақоми дахлдори
давлатї ё ташкилоти буҷетӣ амалӣ карда мешавад. Мақомоти дахлдори
давлатї ё ташкилоти буҷетӣ тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи
хазинавӣ
ба мақомоти хазинадорӣ ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва
супоришномаҳои пулиро пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ
дурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд. Баргардонидани қарзҳои имтиёзноки пештар додашуда
уҳдадориҳоро мањкам намуда, пардохти фоизи ҳисобшуда ҳамчун
даромад ба буҷети дахлдор гузаронида мешавад. Дар асоси пардохти
қарзи имтиёзноки бо беруннависи бонкии маќомоти хазинадорӣ
тасдиқгардида, мақомоти дахлдори давлатї ё ташкилоти буҷетӣ
баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағи қарзи
имтиёзӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт
5*

Кт
2.11.961

ГБ
*

Рамзи буҷет
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
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1.11.961

1.11.210

111

1.11.253
1.61.210

2.11.971
1.11.253

111
111

мақомоти марказии
хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

- ташкилоти буҷетӣ ҳангоми баргардонидани маблағи қарзи
қаблан додашуда, мукотиботи муњосибии маҳкамнамоии қарзи
додашуда бо пули миллӣ ва баргардонидани маблағ ба суратҳисоби
ягонаи хазинадориро ба роҳ мемонад.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба баргардонидани қарзи
қаблан додашуда:
Дт
1.11.253
2.11.971

Кт
1.61.210
1.11.253

1.11.210

4*

ГБ
*

Рамзи буҷет
111
111
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии
хазинадорӣ

- њангоми сармоягузории буҷетӣ ба ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, саҳмия ба
моликияти сармоягузор табдил намеёбад. Дар ин маврид ҳуқуқи
моликияти давлатӣ ба ҳиссаи ҳамарзиши сармояи оинномавӣ ва
моликияти ҷамъияти саҳҳомӣ ба вуљуд меояд, ки ба таври ҳатмӣ ба
сармоягузор ба маблағи ҳамарзиши сармоягузорӣ дода шудааст.
Идоракунии моликияти давлатиро мақоми ваколатдор амалӣ менамояд.
Сохтори дахлдори давлатӣ ҳуҷҷатҳои заруриро мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳмгузорӣ дар ҷамъияти
саҳҳомӣ бо роҳи харидории саҳмия омода менамояд. Интиқоли маблағи
хариди саҳмия тавассути низоми бонкӣ тариқи гузаронидани маблағ ба
суратҳисоби гиранда амалӣ карда мешавад. Назорати сари вақтӣ,
суроғавӣ ва дурустии сармоягузории маблаѓњои буљетӣ ба ҷамъияти
саҳҳомӣ бо роҳи харидории саҳмия, аз ҷониби мақоми дахлдори давлатї
амалӣ карда мешавад. Мақомоти ваколатдори дахлдор ё ташкилоти
буҷетӣ тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ ба мақомоти
хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои тасдиќкунанда ва супоришномаҳои пулиро
пешниҳод менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дурустии ҳуҷҷатҳои
пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро амалӣ менамояд. Фурӯши
саҳмия ҳамчун кам гардидани дороиҳои саҳмгузошта ва зиёдшавии
дороиҳои пулӣ ба расмият дароварда шуда, суди саҳмияи ҳисобшуда
ҳамчун даромад ба буҷети дахлдор пардохт карда мешавад. Дар асоси
пардохти барои харидории сањмияи бо беруннависи бонкии мақомоти
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хазинадорӣ тасдиқгардида, мақомоти ваколатдори дахлдор ё ташкилоти
буҷетӣ баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағ барои
харидории саҳмия аз њисоби буҷети ҷумҳуриявӣ:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

1.22.300

1.11.210

*

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии
хазинадорӣ

- мақоми ваколатдор ё ташкилоти буҷетӣ ҳангоми фурӯши саҳмия
мукотиботи муњосибиро оид ба баргардонидани маблағ ба суратҳисоби
ягонаи хазинадорї ба роҳ мемонад.
4) Намунаи мукотиботи муњосибии ҳангоми фурӯши саҳмия:
Дт

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

1.11.210

1.22.300

*

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии
хазинадорӣ

3) пардохт оид ба қарздиҳии беруна. Қарздиҳии беруна ба
мақомоти идоракунии давлатии кишварҳои хориҷа, ташкилоти
байналмилалї ва ташкилоти њукуматии байналмилалӣ мувофиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Қарзҳои
давлатие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷа, шахсони
ҳуқуқии онҳо ва ташкилоти байналмилалї пешниҳод менамояд, қарзҳое
ба ҳисоб мераванд, ки аз рўи онњо кишварҳои хориҷа, шахсони ҳуқуқии
онҳо ва ташкилоти байналмилалӣ дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон
уњдадор мегарданд. Қарзҳои давлатӣ дороиҳои давлатии берунаи
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамояд. Уҳдадориҳои қарзии
кишварҳои хориҷа дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарздории
кишварҳои хориҷа дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамояд.
Барномаи пешниҳоди қарзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби
маблағҳои буҷетӣ ба кишварҳои хориҷа, шахсони ҳуқуқии онҳо ва
ташкилоти байналмилалї, феҳристи қарзҳои барои соли молиявии
навбатӣ бо нишон додани мақсади пешниҳод, номгӯи гирандагон ва
ҳаҷми умумии қарзро дар бар мегирад;
4) пардохти қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия. Ба категорияи
қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмия, воситаҳои молиявии гардон, ки
уҳдадориҳои воҳидҳои институтсионалиро тасдиқ намуда, бо роҳи
пешниҳоди воситаҳои пулӣ, воситаҳои молиявӣ ё объекти арзиши
иқтисодидошта бояд ба танзим дароварда шаванд, дохил мешаванд. Бо
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қоғази қиматнок ҷадвали пардохти фоиз ва маблағи асосии қарз
муқаррар карда мешавад. Намунаи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз
саҳмия вексел, вомбарг, сертификати пасандозӣ, дастхати пасандозї,
вомбарги миёнамуҳлат ва дигар коѓазњои ќиматнок мебошанд. Векселҳо,
сертификатҳои пасандозӣ ва дигар қоғазҳои тиҷоратӣ ба нигоҳдорандаи
худ ҳуқуқи гирифтани маблағи муайяншударо дар муҳлати
муқарраргардида имкон медиҳад. Вомбаргҳо қоғазҳои қиматноки
дарозмуҳлат мебошад, ки гирифтани даромади пулӣ ё фоизњоро кафолат
медињанд. Дар мавриди ба миён омадани зарурати гузаронидани амалиёт
оид ба пӯшонидани қоғазҳои қиматнок ба ғайр аз саҳмия, амалиёт
мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад;
5) хароҷот барои пардохти қарз ва ссудаҳо. Дар буҷет ҳамасола
барои хизматрасонии қарзи дохилӣ маблағ пешбинӣ мегардад. Пас аз
тасдиқи маблағи буҷетии солона сохтори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буљет ё ќарзи давлатї масъул аст,
тақсимоти семоҳаи онро ба роҳ монда, ҷадвали пардохти қарз ва
ссудаҳои дохилиро таҳия менамояд. Сохтории дахлдори Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи уҳдадории қабулгардида ва нақшаи
хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми иттилоотии идоракунии
молияи давлатӣ мустақилона амалї менамояд. Дар асоси пардохти
маблағ барои пардохти қарз ва ссудаҳои дохилии бо беруннависи
бонкии
хазинадорӣ
тасдиқгардида, воҳиди сохтории дахлдори
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳисобгирии буҷетӣ ва
муҳосибиро амалӣ менамояд:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти қарзи дохилї аз
ҳисоби буҷети давлатӣ:
Дт
2.21.21*
2.21.3*

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

1.11.210

*

111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ

- њамасола дар буҷет пардохти қарз ва ссудаҳои дохилӣ метавонад
аз ҳисоби бақияи озоди (пасандоз) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
муайян карда шавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷет масъул аст, ҷадвали
пардохти қарзи дохилиро таҳия намуда, тибқи уҳдадории қабулгардида
ва нақшаи хазинавӣ пардохти маблағро тавассути низоми иттилоотии
идоракунии молияи давлатӣ мустақилона анҷом медиҳад. Дар асоси
пардохти бо беруннависи бонкии хазинадорӣ тасдиқ гардидааст, воҳиди
сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
88

банақшагирии буҷет масъул аст, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро
амалӣ менамояд.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти қарзи дохилї аз
ҳисоби амонатҳои ҳукумат:
Дт
2.21.21*
2.21.3*

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

1.11.210

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

6) пардохти уҳдадориҳои молиявии беруна. Ҳамасола дар буҷет
ҷиҳати хизматрасонии қарзи беруна маблағ пешбинӣ карда мешавад.
Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, ҷадвали пардохти уҳдадориҳои
молиявии берунаро таҳия намуда, тибқи уҳдадории қабулгардида ва
нақшаи хазинавӣ супоришномаи пулии асъориро омода ва ба Бонки
миллии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Пас аз интиқоли маблағ Бонки
миллии Тоҷикистон беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба
мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба
воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди
сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои идоракунии
қарзи давлатӣ масъул аст, дар асоси беруннависи бонкї мукотиботи
муҳосибӣ анљом дода, баҳисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалї
менамояд:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти қарзи беруна аз
ҳисоби буҷет:
Дт
2.12.220,
2.22.200

Кт

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ

1.11.310

*

111

Мукотиботи муњосибӣ

- пардохти қарзи беруна ҳамасола дар буҷет муқаррар гардида,
метавонад аз ҳисоби маблағҳои озоди (пасандозҳои) Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои)
ташкилоти молиявии байналмилалӣ, баргардонидани қарзи асосии
созишномаҳои зерқазӣ, фондҳои гуногун ва манбаъҳои дигар амалӣ
карда шавад. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ки барои идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, тибқи уҳдадории
қабулгардида ва нақшаи хазинавӣ супоришномаи пулии асъориро омода
ва ба Бонки миллии Тоҷикистон, ки интиқоли маблағро ба карздењон ба
роҳ мемонад, пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон пас аз
интиқоли маблағ беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба
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мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба
воҳиди сохтории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
идоракунии қарзи давлатӣ масъул аст, пешниҳод гардида, дар асоси он
мукотиботи дахлдори муҳосибӣ гузаронида шуда, баҳисобгирии буҷетӣ
ва муҳосибӣ ба роҳ монда мешавад.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба пардохти қарзи беруна аз
ҳисоби амонатҳои ҳукумат::
Дт
2.12.220,
2.22.200

Кт
1.11.310

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

§35. Маблағгузории лоиҳаҳо дар доираи барномаҳои давлатии
сармоягузорӣ
280. Барномаҳои давлатии сармоягузорӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ,
институтсионалӣ ва дигар лоиҳаҳоро, ки аз ҳисоби грантҳо, воситаҳои
қарзии институтҳои молиявии байналмилалӣ, инчунин дар шакли
маблаѓгузории муштарак (иштироки ҳиссавӣ) аз маблағҳои буҷети
давлатӣ маблаѓгузорї карда мешаванд, дар бар мегирад.
281. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад шаклњои
гуногуни маблағгузории лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, аз љумла
маблағгузорї аз њисоби буљети давлатӣ бо шарти ҷуброни минбаъдаи
онро истифода намояд. Тибќи шартҳои донорон метавонанд шаклњои
дигари маблаѓгузорї низ истифода бурда шавад.
282. Татбиќи лоиҳаҳои дар доираи барномаи давлатии
сармоягузорӣ бо усулњои гуногун метавонад амалӣ карда шавад, аз
ҷумла:
- дар мувофиқа бо донорон маркази махсуси амалишавии лоиҳаҳо
таъсис дода мешавад. Маркази мазкур шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб рафта
(дорои рақами мушаххаси андозсупоранда, суроғаи ҳуқуқӣ, басти вазифа
ва тавозун мебошад), ҳамчун гирандаи маблағи буҷетӣ ба гурӯњбандии
маъмурии буҷетӣ дохил мебошад;
- дар мувофиқа бо донорон ташкилоти масъули татбиќи лоиҳа
гурӯҳи мушовиронро (њамоњангсоз, мушовир оид ба харид, мушовир оид
ба молия ва ғайра), ки барои амалишавии лоиҳа кумак мерасонанд, ҷалб
менамояд;
- истифода намудани усулҳои дигар бо шартҳои донорон.
283. Амалишавии лоиҳаҳо мувофиқи созишномаи молиявии байни
Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ва
институтҳои
молиявии
байналмилалӣ, дигар санадҳои муайянкунандаи расмиёти харид,
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маблағгузорӣ ва равандҳои дигарро муқаррар менамояд, ба роҳ монда
мешавад.
284. Лоиҳаҳо дар доираи барномаи давлатии сармоягузорӣ
мувофиқи созишномаи молиявї метавонад дар мақомоти марказии
хазинадорӣ хизматрасонӣ карда шаванд. Дар ин маврид, суратҳисобҳо
барои гузаронидани амалиёт бо пули миллӣ дар мақомоти марказии
хазинадорӣ ва бо асъори хориҷӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ё дигар
ташкилоти қарзӣ кушода мешаванд. Гузаронидани амалиёт тавассути
мақомоти марказии хазинадорӣ мувофиқи Дастурамали мазкур ва
тавассути Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқи санадҳои меъёрии Бонки
миллии Тоҷикистон, ба роҳ монда мешавад.
285. Лоиҳаҳое, ки дорои суратҳисоб бо пули миллӣ ва хориҷӣ дар
ташкилоти қарзӣ мебошанд, маблағгузориро дар асоси қоидаҳои
ташкилоти қарзӣ ба роҳ мемонанд.
286. Дар ҳолати пардохти мустақим маблағгузорї мувофиқи
қоидаҳои институти байналмилалии дахлдор бевосита аз суратҳисоби
донорњои дахлдор ба роҳ монда мешавад.
287. Барои маблағгузорӣ намудани лоиҳањо дар доираи барномаи
давлатии сармоягузорӣ тавассути хазинадорӣ, лоиҳаҳо тибқи уҳдадории
қабулгардида ҳуҷҷатҳои дахлдор ва супоришномаҳои пулиро барои
интиқоли маблағ ба суратҳисоби қабулкунанда, ба мақомоти
хазинадорӣ пешниҳод менамояд. Мақомоти марказии хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшударо санҷида, интиқоли маблағро
амалӣ менамояд. Барои роњ надодан ба пайдоиши фарќияти ќурбї
интиќоли маблаѓ фаврї анљом дода мешавад.
288. Ҳангоми пардохт дар доираи барномаи давлатии
сармоягузорӣ, ки бо беруннависи бонкии
хазинадорӣ
тасдиқ
гардидааст, мақомоти (вазорату идораҳо) татбиќкунандаи лоиҳа
бањисобгирии буҷетӣ ва муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба маблағгузории
чорабиниҳои гуногун аз ҳисоби маблағи донории лоиҳаҳо дар доираи
барномаҳои сармоягузории давлатӣ:
Дт
5*
2*

Кт
2*
1.11.491

ГБ
*

Рамзи
буҷет
*
*

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии лоиҳа

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба маблағгузории
чорабиниҳои гуногун аз ҳисоби маблағи буҷетии лоиҳаҳо дар доираи
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барномаҳои сармоягузории давлатӣ:
Дт

Кт

ГБ

5*
2.11.965
5*
2*

2.11.965
1.11.210
2*
1.11.491

*
*

Рамзи
буҷет
*
*
*
*

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии лоиҳа

§36. Маблағгузории ташкилот ё намояндагии (дипломатии) хориҷӣ
289. Мақомоти њокимияти давлатӣ ва ташкилоти буҷетӣ бо
мақсади таъмини сиёсати молиявии давлатӣ дар фаъолияти иқтисодии
беруна, метавонанд хароҷот барои таъмини фаъолияти ташкилоти
дипломатї ё намояндагии Љумњурии Тољикистон дар хориҷи кишварро
амалӣ намоянд. Маблағгузорӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ, махсус, қарз
ва грант амалӣ карда мешавад.
290. Пас аз тасдиқ гардидани маблағи буҷетии солона ташкилоти
буҷетии барои маблағгузории ташкилот ё намояндагии дипломатӣ
масъул ҷадвали пардохтро таҳия намуда, тибқи уҳдадории қабулгардида
ва нақшаи хазинавӣ дархостро тибқи моддаҳои гурӯҳбандии буҷетӣ
омода намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
менамояд. Воҳиди сохтории Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки
барои ташаккули буҷет масъул мебошад, супоришномаҳои пулии
асъориро омода намуда, пас аз бақайдгирӣ ба Бонки миллии
Тоҷикистон, ки асъори хориҷиро ба суратҳисобҳои маблағгузории
ташкилот ё намояндагии дипломатӣ интиқол медиҳад, пешниҳод
менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон пас аз интиқоли маблағ,
беруннависи суратҳисобҳои хазинадориро ба мақомоти марказии
хазинадорӣ пешниҳод менамояд, ки баъдан ба воҳиди сохтории
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, ки барои ташаккули буҷет
масъул мебошад, пешниҳод карда мешавад. Воҳиди сохтории Вазорати
молияи Љумњурии Тољикистон, ки барои ташаккули буҷет масъул
мебошад, дар асоси беруннависи қабулнамуда, баҳисобгирии буҷетӣ ва
молиявиро амалӣ менамояд.
Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли асъори хориҷӣ ба
суратҳисоби муассисаҳои хориҷии (дипломатӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
дар бонкҳои давлатҳои гуногун кушода шудаанд:
Дт

Кт

ГБ

5*

2.11.961

*

Рамзи
буҷет
111

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибї
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2.11.961
5*
1.11.253
2*
2.11.971

1.11.310
2*
2.11.971
1.11.253
4.18.310

*

111
111
111
111
111

291. Ташкилот ё намояндагии дипломатӣ пас аз ворид гардидани
маблағ ба суратҳисоб, хароҷотро мувофиқи моддаҳои гурӯҳбандии
буҷетӣ ба роҳ монда, бањисобгирии муњосибиро пеш мебарад. Ташкилот
ё намояндагии дипломатӣ ба таври доимї ҳисоботи буҷетӣ ва молиявиро
омода намуда, дар муњлатњои муќарраршуда ба тақсимкунандаи асосии
маблағи буҷетӣ пешниҳод менамояд. Тақсимкунандаи асосии маблағи
буҷетӣ ҳисоботи мазкурро ба ҳисоботи молиявии худ ворид намуда,
онро мувофиқи ҷадвали пешниҳоди ҳисобот ба мақомоти марказии
хазинадорӣ пешниҳод менамояд.
§37. Амалиёти дигар
292. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти буҷетӣ
метавонанд бе истифодаи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ интиќоли
зерини маблаѓро амалї намоянд:
1) баргардонидани маблағи махсус бе буҷет. Дар ташкилоти
буҷетӣ зарурати аз суратҳисобҳои махсуси худ баргардонидани
воситаҳои пулї метавонад ба миён ояд. Барои баргардонидани
воситаҳои пулӣ ба ташкилоти буҷетӣ дархости хаттӣ ирсол карда
мешавад. Дар мавриди қабули қарори мусбӣ ташкилоти буљетї
супоришномаҳои пулиро омода ва ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод
менамояд.
Мақомоти
хазинадорӣ
ҳуҷҷатҳои
пардохтии
пешниҳодшударо санҷида, баргардонидани маблағро амалӣ менамояд.
Чунин тарзи баргардонидани маблағҳои махсус, дар ҳисоботи буҷетӣ ба
ҳисоб гирифта намешавад;
Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба багардонидани маблағҳои
махсус бе буҷет:
Дт

Кт

2.11.962

1.11.231

4*

1.11.251

ГБ

Рамзи
буҷет
112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии мақомоти
марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњомибии ташкилоти
буҷетӣ
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2) пардохт бе буҷет. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
доираи ваколатҳои худ ва дар мавриди зарурӣ метавонад амалиётро бе
моддаҳои гурӯҳбандии иқтисодии буҷетї, аз ҷумла интиқоли маблағ
байни суратҳисобҳои хазинадорї бо пули миллӣ ва хориҷї, интиқоли
маблағ ба суратҳисобҳои ташкилоти қарзӣ, пардохти қарзи давлатие, ки
дар буҷети солона ба нақша гирифта нашудааст, интиқоли маблағ барои
мубодилаи асъори хориҷӣ ва амалиёти дигарро ба роҳ монад. Амалиёти
мазкур ба пардохти буҷетӣ алоқаманд набуда, дар ҳисоботи буҷетӣ дарҷ
намешаванд. Дар мавриди ба миён омадани зарурат воҳиди сохтори
дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои пардохтиро
омода намуда, интиқоли маблағро аз як суратҳисоб ба суратҳисоби
дигари хазинадорӣ ё ташкилоти қарзӣ амалї менамояд;
1) Намунаи мукотибот
суратҳисобҳои хазинадорӣ:
Дт

Кт

1.11.*

1.11.*

ГБ

оид

Рамзи
буҷет

ба

интиқоли

маблағ

байни

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибї вобаста аз
таъиноти суратҳисоб

2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба интиқоли маблағ ба
ташкилоти қарзӣ:
Дт

Кт

1.11.490

1.11.*

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибї

3) интиқоли маблағ тавассути суратҳисобҳои асъорӣ. Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ ва дар
мавриди зарурӣ метавонад интиқоли асъори хориҷиро байни
суратҳисобҳои асъорие, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилоти
қарзӣ хизматрасонӣ карда мешавад, амалӣ намояд. Дар мавриди ба миён
омадани зарурат воҳиди сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон супоришномаи пулии асъориро омода ва ба қайд гирифта,
ба Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии дахлдор пешниҳод
менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзии дахлдор дар
асоси супоришномаи пулии қабулнамуда, асъори хориҷиро аз як
суратҳисоб ба суратҳисоби дигар интиқол намуда, баъдан маълумот оид
ба амалиёти гузаронидашударо ба мақомоти марказии хазинадорӣ
пешниҳод менамояд;
Намунаи мукотиботи муњосибии оид ба интиқоли асъори хориҷӣ
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байни суратҳисобҳо:
Дт

Кт

1.11.3*

1.11.3*

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибї
вобаста аз таъиноти
суратҳисоб

4) мубодилаи асъор. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
доираи ваколатҳои худ метавонад хариду фурӯши асъори хориҷиро
амалӣ намояд. Барои хариди асъори хориҷї мақомоти марказии
хазинадорӣ муроҷиати хаттиро ба Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати
мубодилаи пули миллӣ ба асъори хориҷӣ, омода менамояд. Дар
баробари ин мақомоти марказии хазинадорӣ маблағи заруриро бо пули
миллӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон, ки пас аз қабули муроҷиати хаттӣ
ва ворид гардидани маблағ раванди мубодила ва гузаронидани асъори
хориҷӣ ба суратҳисобҳои асъории хазинадориро амалӣ менамояд,
интиқол медиҳад. Бонки миллии Тоҷикистон баъди интиқоли асъори
хориҷӣ ба суратҳисобҳои хазинадорӣ, беруннависро тањия ва ба
мақомоти марказии хазинадорӣ ирсол менамояд, ки дар асоси он
мукотиботи муњосибии дахлдорро амалї менамояд:
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба хариди асъори хориҷӣ:
Дт

Кт

1.11.610
1.11.3*

1.11.2*
1.11.610

ГБ

Рамзи
буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

- барои фурӯши асъори хориҷї мақомоти марказии хазинадорӣ
муроҷиати хаттиро омода намуда ба Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати
мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори миллї равона менамояд, Бонки
миллии Тољикистон пас аз қабули муроҷиати хаттӣ раванди мубодиларо
ба роҳ монда, асъори миллиро ба суратҳисоби дахлдори хазинадорӣ
мегузаронад. Дар асоси интиқоли пули миллӣ мақомоти марказии
хазинадорӣ маблағи воридгардидаро коркард намуда, мукотиботи
муњосибии дахлдорро амалӣ менамояд.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:
Дт
1.11.610
1.11.2*

Кт
1.11.3*
1.11.610

ГБ

Рамзи буҷет

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ

- ташкилоти буҷетӣ метавонад хариду фурӯши асъори хориҷиро
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дар мувофиқа бо мақомоти хазинадорӣ амалӣ намояд. Барои хариди
асъори хориҷї ташкилоти буҷетӣ ба мақомоти хазинадорӣ дархост
ирсол менамояд. Мақомоти хазинадорӣ муроҷиати хаттӣ ҷиҳати
мубодилаи пули миллӣ ба асъори хориҷиро омода намуда, ба Бонки
миллии Тоҷикистон ё дигар ташкилоти қарзӣ пешниҳод менамояд.
Мақомоти хазинадорӣ дар як вақт ва дар асоси супоришномаҳои пулии
пешниҳоднамудаи ташкилоти буҷетӣ, интиқоли маблағи заруриро бо
пули миллӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ё дигар ташкилоти қарзї
амалӣ менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё ташкилоти қарзӣ
мубодиларо амалӣ намуда, маблағро ба суратҳисоби дахлдори
ташкилоти буҷетӣ дар хазинадорӣ интиқол медиҳад ё асъори хориҷиро
ба ташкилоти буҷетӣ наќдї пардохт менамояд. Дар асоси интиқол ё
пардохти асъори хориҷӣ ба ташкилоти буҷетӣ, ба мақомоти хазинадорӣ
беруннавис пешниҳод карда мешавад, ки баъдан ба ташкилоти буҷетӣ
ирсол карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси беруннависи
қабулнамуда мукотиботи муњосибии дахлдорро ба роҳ монда,
баҳисобгирии муҳосибиро амалӣ менамояд.
1) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба хариди асъори хориҷӣ:
ГБ

Рамзи
буҷет

Дт

Кт

2.11.962

1.11.231
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1.11.610
1.11.351

1.11.251
1.11.610

112
112

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

- барои фурӯши асъори хориҷї ташкилоти буҷетии дорои
суратњисобњои асъорї ба мақомоти хазинадорӣ дархост ирсол менамояд.
Мақомоти хазинадорӣ муроҷиати хаттӣ ҷиҳати мубодилаи асъори
хориҷӣ ба асъори миллиро омода намуда, ба Бонки миллии Тоҷикистон
ё ташкилоти қарзӣ пешниҳод менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ё
ташкилоти қарзӣ пас аз қабули муроҷиати хаттӣ мубодиларо амалӣ
намуда, маблағро ба суратҳисоби дахлдори хазинадорӣ интиқол
медиҳад. Баъди мубодила ба мақомоти хазинадорӣ беруннавис
пешниҳод карда мешавад, ки баъдан ба ташкилоти буҷетӣ ирсол карда
мешавад. Ташкилоти буҷетӣ дар асоси беруннависи қабулнамуда
мукотиботи дахлдорро ба роҳ монда, баҳисобгирии муҳосибиро амалӣ
менамояд.
2) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:
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Дт

Кт

1.11.610
1.11.251

1.11.351
1.11.610

Рамзи
буҷет
112
112

ГБ

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ

- њангоми гирифтани дархост аз ташкилоти буҷетӣ вобаста ба
фурўши асъори хориљї мақомоти хазинадорӣ метавонад онњоро
харидорї намояд. Хариди асъори хориҷӣ аз ташкилоти буҷетӣ тавассути
интиқоли маблағҳои буҷетии зарурӣ бо пули миллӣ ба суратҳисоби
махсуси ташкилоти буҷетӣ ва интиқоли маблағи ҳамарзиш бо асъори
хориҷӣ аз суратҳисобҳои асъории ташкилоти буҷетӣ ба суратҳисобҳои
асъории хазинадорӣ, ба роҳ монда мешавад.
3) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба фурӯши асъори хориҷӣ:
Дт

Кт

1.11.251
1.11.620
1.11.310
1.11.610

1.11.620
1.11.351
1.11.610
1.11.210

Рамзи
буҷет
112
112
111
111

ГБ

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибии
ташкилоти буҷетӣ
Мукотиботи муњосибии
мақомоти марказии хазинадорӣ

- сабти амалиёти асъори хориҷӣ дар баҳисобгирии муҳосибии
хазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ бо пули миллӣ, бо роҳи муқаррар
намудани азнавҳисобкунии асъори хориҷӣ бо қурби амалкунандаи
Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи гузаронидани амалиёт, амалӣ карда
мешавад. Мақомоти хазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ бояд
азнавҳисобкунии арзиши воситаҳои пулии ташкилоти буҷетӣ ва
воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои хазинадорӣ (амонатҳои бонкӣ)
бударо, ки бо асъори хориҷӣ ифода ёфтааст, гузаронанд. Фарқияти қурб
бояд дар ҳисоботи буҷетӣ ва муҳосибӣ ба инобат гирифта шуда, дар
ҳисоботи давраи дахлдори ҳисоботӣ дарҷ карда шавад ва бояд ба
натиҷаи молиявии мақомоти хазинадорӣ ё ташкилоти буҷетӣ ҳамчун
дигар даромад ё хароҷот ба њисоб гирифта шавад.
4) Намунаи мукотиботи муњосибї оид ба фарқияти қурб (ҳамаи
манбаъи маблағгузорӣ):
Дт

Кт

5.33.400
1.11.3*

1.11.3*
4.64.200

ГБ

Рамзи
буҷет
*
*

Эзоҳ
Мукотиботи муњосибӣ
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5) дигар амалиёти бо буҷет алоқаманднабуда. Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ метавонад дигар
амалиёти бо буљет алоќаманднабудаи воситаҳои пулиро анљом дињад.
§38. Уҳдадориҳои буҷетӣ ва пулӣ
293. Уҳдадориҳои буҷетӣ ин қабули уҳдадориҳо аз ҷониби
мақомоти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хароҷоти маблағи
буҷети дахлдор дар давоми муҳлати муқарраршуда, ки мувофиқи қонуни
Љумњурии Тољикистон дар бораи буҷети давлатї барои соли молиявии
дахлдор ба вуҷуд меояд.
294. Баҳисобгирии уҳдадориҳо ҳуҷҷатгузории саривақтӣ ва
дурустии амалиёт оид ба уҳдадориҳои аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ
қабул ва иҷрогардидаро таъмин менамояд.
295. Баҳисобгирии уҳдадориҳо марњилаҳои зеринро дар бар
мегирад:
- қабули уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар асоси
шартномаи басташуда ва бақайдгирии он дар мақомоти хазинадорӣ;
- гузаронидани амалиёти хароҷотии ташкилоти буҷетӣ оид ба
иљрои уҳдадориҳои пулии қабул ва бақайдгирифташуда;
- пешбурди баҳисобгирӣ ва таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои
уҳдадориҳои пулӣ.
296. Пеш аз амалӣ намудани хариди мол, кор ва хизматрасонӣ
ташкилоти буҷетӣ бояд тасдиқи мақомоти хазинадорӣ оид ба
мавҷудияти маблағ ҷиҳати амалӣ намудани хариди давлатиро дошта
бошад.
297. Ҳамаи уҳдадориҳои буҷетӣ бояд қайд ва баҳисобгирӣ шаванд,
аз ҷумла уҳдадориҳо аз рӯи шартнома ва қарордоди байни ташкилоти
буҷетӣ ва субъекти хоҷагидорӣ (таъминкунандаи мол, кор ва
хизматрасонӣ) басташуда, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ
маблағгузорӣ мешаванд, ба истинои шартномаҳои ташкилоту
муассисаҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ќарордошта,
шартномаҳои аз ҳисоби грантҳои аз ташкилоти молиявии байналмилалӣ
маблағгузоришаванда, ки берун аз низоми хазинадорӣ хизматрасонӣ
карда мешаванд. Хароҷоти дорои хусусияти умумидавлатӣ (пардохтҳои
алоқаманд бо хизматрасонии қарзи давлатӣ, аъзоҳақќиҳо, ҳиссаҳо ва
дигар хароҷоти ба инҳо монанди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) аз рӯи
ҷадвали пешакӣ омодагардида амалӣ карда мешаванд. Ҷадвали
пардохтҳо аз ҷониби сохторҳои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
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Тоҷикистон ва мақомоти ваколатдор ба мақомоти хазинадорӣ пешниҳод
карда мешавад.
298. Шартномаҳое, ки мавзӯи онҳо хариди мол, иҷрои кор ва
хизматрасонӣ мебошад, дар доираи маблағҳои буҷетии солонаи
тасдиқшуда баста мешаванд.
299. Шартномаҳои аз ҷониби вазоратҳо, идораҳо ва ташкилоти
буҷетӣ басташаванда, ки мавзӯи онҳо хариди мол, иҷрои кор ва
хизматрасонӣ маҳсуб ёфта, муҳлати иҷрои онҳо аз муҳлати амали
маблағҳои буҷетии солонаи тасдиқшуда зиёд мебошад, метавонад дар
мувофиќа бо воҳиди сохтории дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои банақшагирии буҷети давлатӣ масъуланд, баста
шаванд.
§39. Ташаккули уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ ва
бақайдгирии онҳо дар мақомоти хазинадорӣ
300. Ташкилоти буҷетӣ барои амалӣ намудани фаъолияти
молиявӣ-иқтисодии худ талаботи худро вобаста ба хариди мол, кор ва
хизматрасонї ҳам дар доираи як соли молиявӣ ва ҳам дар доираи
барномаи миёнамуҳлати дурнамои хароҷоти давлатӣ таҳия менамояд.
Дар асоси талабот аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ ҳамаи уҳдадориҳои
пулӣ, аз ҷумла уҳдадориҳои пулии шартномавї ва қарордодї ташаккул
меёбанд.
301. Уҳдадориҳои пулӣ аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ дар доираи
маблағҳои буҷетии солона қабул карда мешавад.
302. Уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти
хазинадорӣ тавассути низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ
ба қайд гирифта мешавад. Баррасї ва баќайдгирии уњдадорињои
ташкилотњои буљетї дар муњлати на зиёда аз 15 рўзи таќвимї амалї
карда мешавад.
303. Дар мавриди кам гардидани маблағҳои буҷетӣ дар соли
молиявӣ, ташкилоти буҷетӣ бояд уҳдадориҳои пулии худро кам намояд.
304. Агар дар раванди тендер маблағи шартнома аз маблағи
уҳдадориҳои пулии ќаблан бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ
камтар гардад, уҳдадориҳои пулї ба таври автоматӣ кам карда
мешаванд.
305. Агар дар раванди тендер маблағи шартнома аз маблағи
уҳдадориҳои пулии ќаблан бақайдгирифташуда зиёд гардад, ташкилоти
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буҷетӣ бояд уҳдадориҳои пулии иловагиро дар доираи маблағҳои
буҷетии дастрас таҳия ва дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд гирад.
306. Ворид намудани тағйирот ба уҳдадориҳои пулӣ аз љониби
ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд гирифта мешавад.
307. Мақомоти хазинадорӣ дар мавриди норасоии маблағҳои
буҷетӣ, инчунин номутобиқатии маълумоти пешниҳодшуда оид ба
уҳдадориҳои пулии аз ҷониби ташкилоти буҷетӣ қабулшаванда, ҳуқуқ
дорад бақайдгирии уҳдадориҳои пулиро рад намояд.
§40. Уҳдадориҳо оид ба хариди мол, кор ва хизматрасонии дар назар
дошташуда
308. Барои амалӣ намудани хариди мол, кор ва хизматрасонӣ
ташкилоти буҷетӣ дархости тендериро бо нишон додани рӯйхати мол,
кор ва хизматрасонии харидоришаванда ба мақомоти хазинадорӣ
пешниҳод менамояд. Дар асоси бақайдгирии дархости тендерии
ташкилоти буҷетӣ дар мақомоти хазинадорӣ, вобаста намудани (брон)
пешакии маблағҳои буҷетӣ тибқи моддаҳои дахлдори гурӯҳбандии
иқтисодии буҷетӣ, дар доираи маблағи солона амалӣ карда мешавад.
309. Дар мавриди гузаронидани раванди тендерӣ бо мақсади
бастани шартнома, барои хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, ки маблағи
онҳо аз маблағи солонаи буҷетӣ ва муҳлати иҷрои онҳо аз як сол зиёд
аст, ташкилоти буҷетӣ онро бо воҳидҳои сохтории дахлдори мақомоти
молия, ки барои банақшагирии буҷет масъул аст, мувофиқа менамояд.
Дар асоси бақайдгирии дархости тендерии мазкур мақомоти хазинадорӣ
вобаста намудани пешакии маблағи буҷетиро тибқи моддаҳои дахлдори
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ, аммо на зиёда аз маблағи солонаи соли
молиявии ҷорӣ, амалӣ менамояд.
310. Дархости
тендерии
дар
мақомоти
хазинадорӣ
бақайдгирифташуда барои амалӣ намудани раванди хариди давлатӣ
асос мегардад.
311. Аз натиҷаи гузаронидани тендер ва бастани шартнома
(қарордод) ташкилоти буҷетӣ уҳдадории пулиро тибқи шартнома
(қарордод) дар мақомоти хазинадорӣ ба қайд мегирад.
§41. Уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ

312. Ташкилоти буҷетӣ шартномаро (қарордодро) дар доираи
маблағи буҷетии солона ба имзо расонида, бақайдгирии уҳдадориҳои
пулии шартномаи (қарордоди) мазкурро бояд дар мақомоти хазинадорӣ
ба роҳ монад. Мақомоти хазинадорӣ дар асоси уҳдадориҳои пулии
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бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ баҳисобгирии онро амалӣ
менамояд.
313. Дар ҳолати ворид гардидани тағйирот ба шартнома
(қарордод), ташкилоти буҷетӣ бояд ба уҳдадориҳои пулї таѓйирот ворид
намояд.
314. Аз рӯи шартномањое (қарордоде), ки ба талаботи
Дастурамали мазкур мутобиқат наменамояд, уҳдадориҳои пулӣ барои
бақайдгирӣ қабул карда намешавад.
315. Дар ҳолати аз ҷониби тарафҳо қабул гардидани қарор оид ба
пеш аз муҳлат қатъ намудани шартнома (қарордод), ташкилоти буҷетӣ
бояд мақомоти хазинадориро ҷиҳати соқит намудани уҳдадориҳои пулии
тибқи шартномаи (қарордоди) мазкур пештар қабулгардида, огоҳ
намояд.
§42. Уҳдадориҳои пулии дигари ташкилоти буҷетӣ
316. Ташкилоти буҷетӣ бақайдгирии уҳдадориҳои пулии дигарро
аз рӯи ҳамаи намуди хароҷот, ки ба параграфҳои 40 ва 41 шомил
намебошанд, амалї менамояд. Мақомоти хазинадорӣ дар асоси
уҳдадориҳои пулии дигари бақайдгирифташудаи ташкилоти буҷетӣ,
баҳисобгирии онро амалӣ менамояд.
317. Ташкилоти буҷетӣ дар мувофиқа бо мақомоти хазинадорӣ,
метавонад ба дигар уҳдадориҳои пулии қабулгардида тағйирот ворид
намояд.
§43. Баҳисобгирии уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ
318. Баҳисобгирии уҳдадориҳои пулии ташкилоти буҷетӣ дар
низоми иттилоотии идоракунии молияи давлатӣ амалӣ карда мешавад.
Ворид намудани тағйирот ба уҳдадориҳои пулӣ дар мувофиқа бо
мақомоти хазинадорӣ ба роҳ монда мешавад.
319. Ташкилоти буҷетӣ пардохтро мутобиқи уҳдадориҳои пулии
ќабулшуда амалӣ менамояд.
320. Бо анҷом ёфтани соли молиявӣ, мақомоти хазинадорӣ
рўйхати уҳдадориҳои пулии иҷронагардидаро аз рӯи ҳар як ташкилоти
буҷетӣ таҳия менамояд.
321. Уҳдадориҳои пулии дар соли молиявии љорї иҷронагардида,
аз ҳисоби маблағҳои буҷетии соли минбаъда аз нав ба қайд гирифта
мешаванд.
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322. Зимни азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии ташкилоти буҷетӣ,
уҳдадориҳои пулии иҷронагардида бояд аз ҷониби ворис ё ташкилотӣ
болоӣ ба танзим дароварда шавад.
§44. Баҳисобгирӣ ва мониторинги дороиҳо
323. Ба дороиҳои давлатї дороињои ташкилоти буҷетӣ, маќомоти
идоракунандаи фондњои мақсадноки давлатї, корхонањои давлатї ва
ташкилоте, ки зиёда аз 50 фоизи сармояи оинномавиашон ба давлат
тааллуқ дорад, дар назар дошта мешавад.
324. Гурўҳбандии дороиҳо мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
325. Ҳама намуди дороиҳои давлатии молӣ, ғайримолӣ, молиявӣ
ва дороиҳои ташкилоти буҷетӣ, ташкилоти идоракунандаи фондњои
мақсадноки давлатї, корхонаҳои давлатӣ ва ташкилоте, ки зиёда аз 50
фоизи сармояи оинномавиашон ба давлат тааллуқ дорад, бояд дар
баҳисобгирии муҳосибии бахши давлатї дарҷ карда шаванд.
Ташкилотњои буљетии бахши давлатї уњдадоранд баҳисобгирии
автоматикии дороињои худро дар низоми иттилоотии идоракунии
молияи давлатї ба роњ монанд.
326. Дороиҳои бахши давлатиро дар њисоботи муҳосибӣ амалӣ
менамоянд:
- ташкилоте, ки идоракунии фонди мақсадноки давлатиро амалӣ
менамояд;
- мақомоти давлатӣ, ки дорои ҳуқуқи идоракунӣ ва ихтиёрдори
дороиҳои давлатӣ мебошад;
- корхонаҳои давлатӣ;
- ташкилоте, ки зиёда аз 50 фоизи сармояи оинномавиашон ба
давлат тааллуқ дорад;
- ташкилоти буҷетӣ;
- мақомоти хазинадорӣ;
- ташкилоти дигар, ки дороиҳои давлатиро соњибї менамояд.
327. Ифодаи арзиш аз усулҳои интихобнамудаи баҳодиҳӣ ҳангоми
воридот ва хориҷшавӣ ташаккул меёбад.
328. Барӯихатгирӣ, азнавбаҳодиҳӣ, соқит намудан, хӯрдашавӣ ва
дигар амалиёти бо дороиҳо алоқаманд мувофиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ ва стандартҳои қабулгардидаи баҳисобгирии муҳосибӣ амалӣ
карда мешавад.
329. Ба таркиби дороиҳои дар баҳисобгирӣ қабулшуда дохил
мешаванд:
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1) дороиҳои ғайригардон:
- воситаҳои асосӣ – бинои таъиноти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ,
бинои маъмурӣ, таҷҳизоти истеҳсолӣ, аз ҷумла ба истифода доданашуда,
воситаи нақлиёт ва дигар дороиҳои моддӣ;
- объектҳои молии ҷустуҷӯӣ – иншооти гуногун, таҷҳизот ва
нақлиёти ҳангоми ҷустуҷӯ ва азхуднамоии захираҳои табиӣ
истифодашаванда дохил мешавад;
- сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои моддӣ – захираҳои моддӣ, ки барои
муваққатан соҳиб шудан ба ташкилоти дигар бо шарти пардохт дода
мешавад;
- дигар дороиҳои ғайригардон;
2) дороиҳои гардон:
- захираҳои моддӣ-истеҳсолӣ – ашёи хом, сузишворӣ, масолеҳи
нимтайёр, мавод, мол, маҳсулоти тайёр, бақияи истеҳсоли нотамом;
- дигар намуди дороиҳо.
330. Дороиҳои ғайригардон (дороиҳои ғайримоддӣ, воситаҳои
асосӣ, сохтмони нотамом, сармоягузорӣ ба арзишҳои моддӣ,
сармоягузории молиявии дарозмуҳлат ва дигар дороиҳои ғайригардон)
ва дороињои гардон (захира, андоз аз арзиши иловашуда, қарзҳои
дебиторӣ, сармоягузории молиявии кутоҳмуҳлат, воситаҳои пулӣ ва
дигар дороиҳои гардон) дар тавозуни муҳосибӣ дарҷ карда мешаванд.
5. ҲИСОБОТДИҲИИ БАХШИ ДАВЛАТӢ
331. Ҳисобот - ин низоми ягонаи маълумот оид ба молу мулк ва
ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ, ки тибқи шакли
муқарраргардида дар асоси маълумоти баҳисобгирии буҷетї ва
муњосибї
таҳия карда шуда, нишондиҳандаҳои низоми ба ҳам
алоқаманд, ки шарт ва натиҷаи фаъолияти молиявӣ ё қисматҳои онро
дар давраи сипаришуда тавсиф менамояд.
332. Ҳисоботи буҷетӣ маҷмӯи маълумот оид ба истифодаи
маблағҳои буҷетӣ дар давраи муайян, ки тибқи тартиби муқурраршуда
гурӯҳбандӣ ва мураттаб карда мешавад.
333. Ҳисоботи молиявӣ ин маълумоти ҳолати молиявӣ, натиҷаи
фаъолияти молиявӣ, тағйироти дороиҳои соф ва гардиши воситаҳои
пулӣ дар давраи ҳисоботӣ, ки мувофиқи талаботи муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ ба низом дароварда мешавад.
334. Ҳисоботдиҳӣ аз ҳисоботи фосилавӣ ва солона иборат
мебошад. Ҳисоботи фосилавӣ ҳисоботест, ки пас аз гузашти муҳлати
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муайян (моҳона, семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва ѓайра) таҳия карда
мешавад. Ҳисоботи солона дар муҳлати муқаррарнамудаи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад.
§1. Ҳисоботи буҷетӣ
335. Ҳисоботи буҷетӣ маълумот оид ба иҷрои буҷет аз рўи
даромад ва хароҷот мувофиќи гурӯҳбандии буҷетӣ, инчунин дигар
маълумоти пешбининамудаи қонунгузориро дар бар мегирад.

§2. Ҳисоботи буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ
336. Ҳисоботи буҷетии буҷети ҷумҳуриявӣ (тибќи замимаҳои 7-11)
аз намудњои зерин иборат мебошад:
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромади буҷети
ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии даромад;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти буҷети
ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти буҷети
ҷумҳуриявӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисоботи солона оид ба иҷрои хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи
гурӯҳбандии вазифавӣ ва иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи солона оид ба маблағгузории қарзи беруна.

337. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони
маблағи буҷетии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ҳисоботи
дахлдори буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он
масъул мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти
зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди
амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.
338. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
339. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ
маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи
буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи
маблағи буҷетӣ ва тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ пас аз маҷмӯикунонӣ
ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия пешниҳод менамояд.
340. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия аз рўи њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї ҳисоботи
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маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод
менамояд.
341. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти марказии
хазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан,
ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯии
бахши буҷет истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан
ҳисобот қабул карда намешавад.
342. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи
буљети љумњуриявї аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси
ҳисоботи пешниҳоднамудаи тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии
маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатӣ ва сохторњои дахлдори
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия карда мешавад.
343. Ҳисоботи буҷетии моҳона аз ҷониби мақомоти марказии
хазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воќеии буҷетӣ, ки бо
беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи
буҷетии моҳона ба санаи дањуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия
карда мешавад.
344. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети ҷумҳуриявӣ
барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷети давлатӣ истифода бурда мешавад.
§3. Ҳисоботи буҷетии буҷети маҳаллӣ

345. Ҳисоботи буҷетии буҷети маҳаллӣ (тибќи замимаҳои 12-17) аз
намуди зерини ҳисобот иборат мебошад:
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромади буҷети маҳаллӣ
тибқи гурӯҳбандии даромад;
- ҳисоботи фосилавии иҷрои даромади буҷети маҳаллӣ тибқи
гурӯҳбандии минтақавӣ ва даромади буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ
тибқи гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавии иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи
гурӯҳбандии минтақавӣ ва иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солона оид ба иҷрои хароҷоти буҷети
маҳаллӣ аз рўи соҳањо тибқи гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавии иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи
гурӯҳбандии минтақавӣ аз рўи соҳањо тибқи гурӯҳбандии вазифавии
буҷетӣ;
- ҳисоботи солона оид ба иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ тибқи
гурӯҳбандии идоравӣ ва иқтисодии буҷетӣ.
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346. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони
маблағи буҷетии мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатї
ҳисоботи буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он
ҷавобгар мебошанд. Уҳдадориҳои онҳо аз санҷиши маълумоти
ташкилоти зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар
мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.
347. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
348. Гирандагони маблағи буҷетӣ, ки аз буҷети маҳаллӣ
маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи
буҷетиро мувофиқи муҳлати муқарраршуда ба тақсимкунандагони
маблағи буҷетии маќомоти мањаллии иљроияи њокимияти давлатї
пешнињод менамоянд. Тақсимкунандагони маблағи буҷетии маќомоти
мањаллии иљроияи њокимияти давлатї пас аз маҷмӯикунонии њисоботро
ба мақомоти молияи мањаллї пешниҳод менамоянд.
349. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти маҳаллии
молия санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи
пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯии бахши
буҷет истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан
ҳисобот қабул карда намешавад.
350. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи
буљетњои мањаллї аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ дар асоси
ҳисоботи пешниҳоднамудаи гирандагони маблағи буҷетии мақомоти
иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатї ва воҳиди сохтории мақомоти
молия дар маҳал, таҳия карда мешавад.
351. Ҳисоботи буҷетии моҳона аз ҷониби мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ дар асоси даромад ва хароҷоти воќеии буҷетӣ, ки бо
беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи
буҷетии моҳона ба санаи панљуми моҳи баъди давраи ҳисоботӣ таҳия
гардида, ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.
352. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети маҳаллӣ,
гирандагони маблағњои буҷетии мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти
давлатї бояд амалиёти байниидоравии маблағҳои буҷетиро ихтисор
намояд. Маблағҳои буҷетии мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла
хароҷоти сохтори зертобеи як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот
интиқол медиҳад ва даромади дигар сохтори зертобеи ташкилот, ки
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маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда
шавад.
353. Мақомоти маҳаллии хазинадорӣ ҳангоми таҳияи ҳисобот оид
ба иҷрои буҷети Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, бояд амалиёти
байнибуҷетии маблағҳои буљетиро ихтисор намоянд. Маблағҳои буҷетии
мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як шаҳр (ноҳия), ки
маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар шаҳр
(ноҳия), ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор
карда шавад.
354. Мақомоти маҳаллии хазинадории тобеи вилоятҳо ва шаҳрҳо
ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети маҳаллиро мувофиқи
муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти дахлдори болоии хазинадории
маҳаллии Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри
Душанбе пешниҳод менамоянд.
355. Мақомоти хазинадории Сарраёсат ва Раёсатњои молия дар
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи
буҷети маҳаллиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти
марказии хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.
356. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи буҷети маҳаллӣ барои
таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.

§4. Ҳисоботи буҷетии фондҳои мақсадноки давлатӣ
357. Ҳисоботи буҷетии фондҳои мақсадноки давлатӣ аз ҳисоботи
фосилавӣ ва солона оид ба даромаду хароҷоти фондҳои мақсадноки
давлатӣ тибқи гурӯҳбандии буҷетӣ иборат мебошад (тибќи замимаи 18).
358. Мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ
ҳисоботи буҷетиро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он
масъул мебошанд. Уҳдадориҳои онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти
зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди
амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.
359. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
360. Воҳидҳои сохтории мақомоти идоракунии фондҳои
мақсадноки давлатӣ, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро
мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба дастгоҳи марказии мақомоти
идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ пешниҳод менамоянд.
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361. Мақомоти идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ
ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод
менамояд.
362. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби
мақомоти марказии хазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва
пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи
ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра
будан ҳисобот қабул карда намешавад.
363. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ вобаста ба намудҳои ҳисобот ба
санаи панљуми моҳи баъди давраи ҳисоботї таҳия гардида, ба мақомоти
марказии хазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.
364. Ҳисоботи буҷетии солона мувофиқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии танзимкунандаи муҳлати пешниҳоди ҳисобот, ба мақомоти
марказии хазинадорӣ пешниҳод карда мешавад.
365. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷети фондњои
маќсадноки давлатї, амалиёти байни сохторҳои зертобеи фондҳо
ихтисор карда мешаванд. Маблағҳои мазкур бояд хориҷ карда шаванд,
аз ҷумла хароҷоти як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол
медиҳад ва даромади дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун
даромад мегирад, бояд ихтисор карда шавад.
366. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи мақомоти
идоракунии фондҳои мақсадноки давлатӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои
буҷетӣ давлатӣ истифода бурда мешавад.
§5. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети
ҷумҳуриявӣ
367. Ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ (тибќи
замимаҳои 20-21) аз намудњои зерин иборат мебошад:
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромад ва хароҷоти
маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи гурӯҳбандии даромад ва
иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти маблағҳои
махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии
буҷетӣ;

368. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони
маблағи буҷетии мақомоти иљроияи марказии ҳокимияти давлатї
ҳисоботи буҷетии маблағҳои махсусро таҳия намуда, барои дурустӣ,
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пуррагӣ ва саҳеҳии он ҷавобгар мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши
маълумоти ташкилоти зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти
дукаратае, ки дар мавриди амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат
мебошад.
369. Ҳангоми таҳияи ҳисобот, тақсимкунандагони асосӣ ва
тақсимкунандагони
маблағи
буҷетӣ
амалиёти
байниидоравии
зерсохторҳоро худро ихтисор менамоянд. Маблағҳои махсуси мазкур
бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти сохтори зертобеи як
ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади
дигар сохтори зертобеи ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун
даромад мегирад бояд ихтисор карда шавад.
370. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
371. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз маблағҳои махсуси буҷети
ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва
солонаи
буҷетиро
мувофиқи
муҳлати
муқаррарнамуда
ба
тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ ва тақсимкунандаи маблағи буҷетӣ пас
аз маҷмӯикунонӣ ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ пешниҳод
менамояд.
372. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ баъди маљмўикунонї
ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод
менамояд.
373. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби
мақомоти марказии хазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва
пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи
ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра
будан ҳисобот қабул карда намешавад.
374. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи
маблаѓњои махсуси буљети љумњуриявї аз ҷониби мақомоти марказии
хазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи маблағҳои махсуси
тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї ва воҳидҳои сохтории дахлдори Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия карда мешавад.
375. Ҳисоботи буҷетии моҳонаи маблаѓњои махсуси буљети
љумњуриявї аз ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси
даромад ва хароҷоти воќеї, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст,
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таҳия карда мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи дањуми моҳи
баъди давраи ҳисоботӣ таҳия карда мешавад.
376. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсуси
буҷети ҷумҳуриявӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ
истифода бурда мешавад .
§6. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети
маҳаллӣ

377. Ҳисоботи маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ (тибќи
замимаҳои 22-23) аз намудњои зерин иборат мебошад:
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромад ва хароҷоти
маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ тибқи гурӯҳбандии даромад ва
иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои хароҷоти маблағҳои
махсуси буҷети маҳаллӣ тибқи соҳаҳои гурӯҳбандии вазифавии буҷетӣ.

378. Тақсимкунандагон ва гирандагони маблағи буҷетии
мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатї ҳисоботи буҷетии
маблағҳои махсусро таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳии он
масъул мебошанд. Вазифаи онҳо аз санҷиши маълумоти ташкилоти
зертобеъ ва бартарафсозии ҳамагуна сабти дукаратае, ки дар мавриди
амалиёти дохилӣ ба вуҷуд меоянд, иборат мебошад.
379. Ҳангоми таҳияи ҳисобот, тақсимкунандагони маблағњои
буҷетӣ амалиёти байни ташкилотҳои зертобеъро ихтисор менамоянд.
Маблағҳои махсуси мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти
сохтори зертобеи як ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол
медиҳад ва даромади дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун
даромад мегирад, бояд ихтисор карда шаванд.
380. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
381. Гирандаи маблағи буҷетӣ, ки аз маблағҳои махсуси буҷети
маҳаллӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи
буҷетиро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи
маблағњои буҷетии болої пешниҳод менамояд.
382. Гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иљроияи мањаллии
ҳокимияти давлатї ҳисоботи маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро
мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти дахлдори маҳаллии
хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.
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383. Дурустӣ ва пуррагии ҳисобот аз ҷониби мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ санҷида мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан,
ҳисоботи пешниҳодшуда қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ
истифода мегардад. Дар ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот
қабул карда намешавад.
384. Ҳисоботи буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи
маблаѓњои махсуси буљетњои мањаллї аз ҷониби мақомоти маҳаллии
хазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи маблағҳои махсуси
гирандагони маблағи буҷетии мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти
давлатї ва воҳиди сохтории дахлдори мақомоти молия дар маҳал, таҳия
карда мешавад.
385. Ҳисоботи буҷетии моҳонаи маблаѓњои махсуси буљетњои
мањаллї аз ҷониби мақомоти маҳаллии хазинадорӣ дар асоси даромад ва
хароҷоти воќеї, ки бо беруннависи бонкӣ тасдиқ шудааст, таҳия карда
мешавад. Ҳисоботи буҷетии моҳона ба санаи панљуми моҳи баъди давраи
ҳисоботӣ таҳия гардида, ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод
карда мешавад.
386. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои буҷет, амалиёти
интиқоли маблағҳои махсус миёни ташкилоти гуногуни мақомоти
иљроияи мањаллии ҳокимияти
давлатї ихтисор карда мешавад.
Маблағҳои мазкур бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як
ташкилот, ки маблағро ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади
дигар ташкилот, ки маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд
ихтисор карда шавад.
387. Мақомоти маҳаллии хазинадории тобеи вилоятҳо ва шаҳри
Душанбе ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсусро тибқи
муҳлати муқарраршуда ба мақомоти болоии мақомоти хазинадории
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе
пешниҳод менамоянд.
388. Мақомоти хазинадории Сарраёсат ва Раёсатњои молия дар
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи
маблағҳои махсусро мувофиқи муҳлати муқаррарнамуда ба мақомоти
марказии хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.
389. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи маблағҳои махсуси
буҷети маҳаллӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ истифода
бурда мешавад.
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§7. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи буҷетии барномаҳои давлатии
сармоягузорӣ
390. Ҳисоботи буҷетии барномаҳои давлатии сармоягузорӣ аз
ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи иҷрои даромад ва хароҷот тибқи
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ иборат мебошад (тибќи замимаҳои 2425).
391. Тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони
қарзњо ва грантҳо ҳисоботи буҷетии лоиҳаҳои ба барномаҳои давлатии
сармоягузорӣ дохилбударо таҳия намуда, барои дурустӣ, пуррагӣ ва
саҳеҳии он масъул мебошанд.
392. Ҳисоботи моҳона, семоҳа, нимсола ва нуҳмоҳа ҳисоботи
фосилавӣ маҳсуб ёфта, бо афзоиши ҷамъбастӣ аз оғози соли молиявӣ
таҳия карда мешавад.
393. Тақсимкунандагон ва гирандагони маблағњои буҷетӣ, ки аз
ҳисоби маблаѓњои қарзиву грантӣ маблағгузорӣ мешавад, ҳисоботи
маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи буҷетиро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ пешниҳод
менамояд.
394. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ баъди маљмўикунонї
ҳисоботи фосилавӣ ва солонаи лоиҳаҳоро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод менамояд.
395. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти молиявӣ аз ҷониби
сохтори дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санҷида
мешавад. Дар ҳолати дуруст ва пурра будан, ҳисоботи пешниҳодшуда
қабул гардида, барои таҳияи ҳисоботи маҷмӯӣ истифода мегардад. Дар
ҳолати нодуруст ва нопурра будан ҳисобот қабул карда намешавад.
396. Ҳисоботи маљмӯии буҷетии семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва
солонаи барномањои давлатии сармоягузорї аз ҷониби мақомоти
марказии хазинадорӣ дар асоси ҳисоботи пешниҳоднамудаи сохтори
дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда мешавад.
397. Ҳисоботи буҷетии моҳона вобаста ба лоиҳаҳо аз ҷониби
мақомоти марказии хазинадорӣ дар асоси маълумоти сохтори дахлдори
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки то санаи панљуми моҳи
баъди давраи ҳисоботӣ пешниҳод мегардад, таҳия карда мешавад.
398. Ҳисоботи буҷетии фосилавӣ ва солонаи лоиҳаҳои барномаҳои
давлатии сармоягузорӣ барои таҳияи ҳисоботи иҷрои буҷетӣ давлатӣ
истифода бурда мешавад.
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§8. Ҳисоботи молиявӣ
399. Ҳисоботи молиявӣ маълумот оид ба Стандартҳои ҳисоботи
молиявӣ дар бахши давлатии Тоҷикистонро (СҲМБДТ) дар бар гирифта,
аз шаклҳои зерин иборат аст:
- ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба натиҷаҳои молиявӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба тағйиротҳои дороиҳои соф, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ, бо замимаҳояш;
- ҳисобот оид ба иҷрои сметаи ягонаи даромад ва хароҷот.
400. Ташкилоти аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар субъектони мақомоти ҳокимияти
давлатӣ барои амалӣ намудани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоию
фарҳангӣ, илмию техникӣ ва дигар вазифаҳо таъсис додашуда,
уҳдадоранд ҳисоботи молиявии фосилавӣ ва солонаро тартиб дода, ба
ташкилоти болоӣ пешниҳод намоянд. Ташкилоти болоӣ ҳисоботи
молиявиро ҷамъбаст намуда, мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки
муҳлати пешниҳоди ҳисоботро муқаррар менамояд, ба мақомоти
марказии хазинадорӣ пешниҳод менамоянд.
401. Нишондоди муфассал оид ба тањияи њисоботи молиявӣ дар
дастурамалҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдори Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст.
402. Шаклњои њуљљатњои аввалия, ќайдњои бањисобгирии
муњосибї ва ҳисоботи молиявӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаклҳои ҳуҷҷатҳои пулии бонкӣ бо
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ карда
мешаванд. Дигар шаклҳои ҳуҷҷатҳои дар раванди иҷрои буҷет
истифодашаванда аз ҷониби мақомоти ваколатдори Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
403. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетии мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия аз рўи њамаи сарчашмањои маблаѓгузорї ҳисоботи
маҷмӯии фосилавӣ ва солонаи молиявиро мувофиқи муҳлати
муқаррарнамуда ба мақомоти марказии хазинадорӣ пешниҳод
менамояд.
§9. Таҳияи ҳисоботи буҷетии буҷети давлатӣ (маҷмӯикунонӣ)
404. Ҳисоботи буҷетии буҷети давлатӣ (тибќи замимаҳои 4-6, 19,
26-29) аз намудҳои зерин иборат аст:
- ҳисоботи фосилавӣ ва солона оид ба иҷрои даромад ва хароҷоти
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
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- ҳисобот оид ба иҷрои барномаҳои давлатии сармоягузорӣ тибқи
гурӯҳбандии соҳавии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба маблағгузорӣ ва хизматрасонии қарзи давлатии
беруна;
- ҳисобот оид ба иҷрои даромади буҷети давлатӣ тибқи
гурӯҳбандии даромад;
- ҳисобот оид ба иҷрои хароҷоти буҷети давлатӣ тибқи
гурӯҳбандии соҳавии вазифавии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба иҷрои хароҷоти буҷети давлатӣ тибқи
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- ҳисобот оид ба иҷрои нақша аз рӯи штатҳо ва контингентҳои
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳисобот оид ба иҷрои маблағҳои махсуси буҷети давлатӣ тибқи
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ;
- маълумот оид ба маблағҳои мақсадноки барои пӯшонидани
хароҷот равонагардида;
- маълумот оид ба маблағгузории касри буҷети давлатӣ.
405. Ҳисоботи маҷмӯии буҷетӣ оид ба иҷрои қисми даромад ва
хароҷоти буҷети давлатӣ, аз ҷумла ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ, аз
ҷониби мақомоти марказии хазинадорӣ таҳия карда мешавад. Ҳисоботи
маҷмӯии буҷети давлатӣ дар асоси ҳисоботи буҷетии буҷетҳои
ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва фондњои мақсадноки давлатӣ таҳия карда
мешавад. Ба ҳисоботи маҷмӯии буҷетии ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ
маълумот оид ба маблағҳои махсус, маблағҳои қарзу грантҳо, маблаѓњои
аз њисоби баќияи соли гузашта равонашуда ва дигар манбаъҳои молиявӣ
иловатан ворид карда мешавад.
406. Ҳисоботи маҷмӯӣ оид ба иҷрои даромад ва хароҷот мувофиқи
гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва дар асоси нишондиҳандаҳои нақшаи
тасдиқшуда, аниқшуда ва иљрои воќеии ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ
дар давраи ҳисоботӣ, таҳия карда мешавад.
407. Ҳангоми таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои ҳаҷми умумии буҷети
давлатӣ, амалиёти бо интиқоли маблағҳои буҷетӣ аз як сатҳ ба сатҳи
дигар алоқаманд, ихтисор карда мешавад. Маблағҳои буҷетии мазкур
бояд хориҷ карда шаванд, аз ҷумла хароҷоти як сатҳи буҷет, ки маблағро
ҳамчун хароҷот интиқол медиҳад ва даромади дигар сатҳи буҷет, ки
маблағҳои мазкурро ҳамчун даромад мегирад, бояд ихтисор карда
шавад.
408. Амалиёти зерин ихтисор карда мешаванд:
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- даромад ва хароҷоти бо субвенсия, субсидия, ҳисоббаробаркунӣ,
қарзҳои миёнамуҳлат ва дигар намуди маблағ алоқаманд, ки ба сатҳи
гуногуни буҷетҳо, аз ҷумла фонди мақсадноки давлатӣ ворид мегарданд;
- даромад ва хароҷоти бо пардохти андози иҷтимоӣ алоқаманд, ки
аз ҳисоби музди меҳнати кормандони ташкилоти буҷетӣ ба фонди
мақсадноки давлатӣ пардохта мешавад;
- дигар амалиёти молиявии бо интиқоли байнибуҷетӣ ва интиқол
байни манбаъҳои маблағгузорӣ алоқаманд.
409. Таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи солона оид ба иҷрои буҷети
давлатӣ мувофиқи муњлатњои муќаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
§10. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо
410. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз ҳисоботи
фосилавӣ ва солонаи иҷрои штатҳо ва контингентҳои буҷети давлатї
тибқи гурӯҳбандии вазифавии буҷетии соњањо, иборат мебошад.
411. Маълумот
оид
ба
штатҳо
ва
контингентҳо
–
нишондиҳандаҳое, ки фаъолият, шумораи ҳайати ташкилот ва гурӯҳи
ташкилоти аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ маблаѓгузоришавандаро дар
шакли миқдор, арзиш ва давравӣ тавсиф менамояд.
412. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз рӯи ҳар як
ташкилоти буҷетӣ таҳия карда мешавад. Ташкилоти буҷетӣ мавҷудияти
аслии миқдори нишондиҳандаҳо ба аввал ва охири соли молиявиро дар
асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мутобиқат ба давраи ҳисоботӣ, нишон
медиҳад. Ташкилоти буҷетӣ зимни тағйир ёфтани нишондиҳандаҳо ба
охири соли молиявӣ нисбат ба нишондиҳандаҳо ба аввали соли молиявӣ,
тавзеҳоти хаттиро таҳия намуда, ба ҳисоботи пешниҳодшаванда замима
менамояд. Ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо аз ҷониби роҳбари
ташкилот ва воҳиди сохтории молиявии он ба имзо расонида мешавад.
Нишондиҳандаҳои миёнаи солонаи ҳисобот оид ба штатҳо ва
контингентҳо аз рӯи ҷамъи маълумоти шумораи рӯйхат ба ҳолати санаи
якуми ҳар моҳ, оғоз аз 1 феврали давраи ҳисоботӣ ва тақсим намудан ба
12 моҳ, муқаррар карда мешавад. Ҳангоми тағйироти шумораи рӯйхат
дар давоми моҳ нишондиҳандаи миёнаи моҳона муайян карда мешавад.
Нишондиҳандаи “Хароҷот оид ба пардохти музди меҳнат ва
ҳисобикунӣ” дар варақаи ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо,
харҷоти пешбинигардида дар сатри “Тибқи буҷет ба инобат гирифта
шуд” ва хароҷоти аслии пардохти музди меҳнат ва ҳисобикунӣ ба онро,
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ба истиснои хароҷоти ҷубронпулӣ барои рухсатии меҳнатии
истифоданабурда ва дигар ҷубронпулӣ ва пардохти яквақтаинаро дар
сатри “Иҷро шуд” пешбинӣ менамояд. Дар баробари ин, хароҷот оид ба
пардохти музди меҳнат ва ҳисобикунӣ ҳам аз њисоби маблағгузории
буҷетӣ ва њам аз ҳисоби даромади манбаъҳои ғайрибуҷетӣ дарҷ карда
мешавад. Нишондиҳандаи “Музди меҳнат” хароҷот барои пардохти
музди меҳнатро аз ҳисоби маблағгузории буҷетӣ тибқи рамзҳои
гурӯҳбандии буҷетї дар бар мегирад. Ҳангоми пур намудани ҳисобот,
нишондиҳандаҳои маҷмӯии ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳо бо
воҳид (муассиса, гурӯҳ, синф, кат, шумораи кӯдакон, хонандагон, ҳайати
кормандон, воҳидњои корї ва ғайра), бо ҳазор воҳид (кат-рӯз, кӯдак-рӯз,
миқдори соат, шумораи аёдати духтур ва ғайра) ва нишондиҳандаи
молиявӣ - бо ҳазор адад, дарҷ карда мешаванд. Ҳамаи нишондиҳандаҳо
дар ҳисобот бо шумораи том (пурра) нишон дода шуда, қисмати касрӣ
тибқи қоидаҳои математикӣ яклухт карда мешавад. Рақамҳо баъди
вергул аз дањ панљ ва зиёда аз он ба 1 (як) ва аз дањ панљ кам њисоб карда
намешаванд.
413. Тақсимкунандаи асосӣ, тақсимкунанда ва гирандаи маблағи
буҷетии мақомоти иљроияи марказии ҳокимияти давлатї уҳдадоранд, ки
санҷиши ҳисобот оид ба штатҳо ва контингентҳои сохторҳои тобеи
худро гузаронанд ва барои дурустӣ, пуррагӣ ва саҳеҳӣ масъул мебошанд.
414. Ташкилоти буҷетие, ки маблағгузории онҳо аз буҷети
ҷумҳуриявӣ амалӣ карда мешавад, ҳисобот оид ба штатҳо ва
контингентҳоро ба тақсимкунандагони маблағњои буҷетӣ, ки баъдан пас
аз ҷамъбаст намудан ба тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ манзур
мегардад, пешниҳод менамояд. Тақсимкунандаи асосии маблағи буҷетӣ
ҳисоботро ҷамъбаст намуда, ба сохторњои дахлдори Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.
415. Ташкилоти буҷетие, ки маблағгузории онҳо аз буҷети
маҳаллӣ амалӣ карда мешавад, ҳисобот оид ба штатҳо ва
контингентҳоро ба тақсимкунандагони маблағњои буҷетӣ, ки баъдан пас
аз ҷамъбаст намудан ба мақомоти молия дар маҳал манзур мегардад,
пешниҳод менамояд. Мақомоти молия дар маҳал ҳисоботро ҷамъбаст
намуда, ба сохторњои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳод менамояд.
416. Дурустии ҳисобот ва пуррагии маълумоти пешниҳодшуда аз
ҷониби сохторњои дахлдори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
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санҷида шуда, аз рўи соњањо ҷамъбаст карда мешавад ва ба маќомоти
хазинадорї пешнињод мегардад.
417. Ҳисоботи ҷамъбастӣ оид ба штатҳо ва контингентҳо аз
љониби маќомоти марказии хазинадорї ба ҳисоботи фосилавӣ ва солона
њамроњ карда мешавад.
6. ФОНДҲО
418. Фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини устувории молиявӣ ташаккул
дода мешавад. Фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ дар асоси
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ќонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
соли молиявии дахлдор ташкил карда мешавад.
419. Тартиби таъсиси фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ ва
истифодабарии онњо дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида таҳия ва тасдиқ карда
мешавад.
420. Бастани фондҳои иловагии захираҳои молиявӣ танњо дар
асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
нишон додани хароҷот ва азнавтақсимнамоии маблағҳо амалӣ карда
мешавад.
§1. Фонди стабилизатсионии (устувори) рушди иқтисод
421. Ташаккул ва истифодаи фонди стабилизатсионї оид ба
рушди иқтисодиёт мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
§2. Захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузории сохтмони
иншооти муҳими давлатӣ
422. Ташаккул ва истифодаи захираҳои иловагии молиявӣ барои
маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ мувофиқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
423. Хароҷоти маблағ аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии
молиявӣ барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо
фармоишњои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда
мешавад.
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7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
424. Шахсони масъул ҳангоми риоя накардани талаботи
Дастурамали мазкур мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
љавобгар мебошанд.
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Замимаи 1
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ
Феҳристи даромадҳо
Шакли 1ХМ
сомонї
Сурат
ҳисоб:
№

Таърих:
сомонӣ
Пардохткунанда

Бонки
пардохткунанда

Суратҳисоби
пардохткунанда

Гиранда

Маблағ

Таъинот

Миқдор
Маблағ
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Замимаи 2
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ
Беруннависи бонкӣ
ЊШакли 2ХМ
Суратҳисоб (муросилотӣ)

Баќия
дар аввал

№
ҳуҷҷат

Суратҳисоби
прадохткунанда

Суратҳисоби
гиранда

Маблағ

Таърихи
пардохт

……
Гардиши умумии дебетӣ
…….
Гардиши умумии кредитӣ

Баќия
дар охир
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Замимаи 3
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 3ХМ
Тасдиқ мекунам:
Вазири молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон
____________________

Фармоиш

Сана
Намуди
сомонӣ
асъор
Маблағи
умумии
фармои
ш
Маблағ бо ҳуруф
__________

Ном ва насаб

_____________________
" " ________ соли 20___

Номи ташкилот

барои маблағгузории буҷетӣ

Рамзи
ташк
илот

Суратҳисоби
СХМ

Рақами
супоришномаи
пулӣ

Маблағ

Таъиноти
пардохт

Ч А М Ъ
Маблағ бо ҳуруф
_________________________
Шахси масъул аз
мақоми хазинадорӣ
____________________________
Шахси масъул аз
мақоми хазинадорӣ

____________________________
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Замимаи 4
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 4ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ДАРОМАДИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Давра _____________
Воњиди ченак: сомонї

Номгӯ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

Њаљми умумии Буҷети давлатӣ
I. Даромадњои љорї ва грантњо
II.Даромадњои љорї
III. 1.01. Воридоти андозњо
1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз фоида
1.01.01.01. Андоз аз даромад
1.01.01.02. Андоз аз фоида
……
Ҳамагӣ
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Замимаи 5
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 5ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ГУРЎҲБАНДИИ ВАЗИФАВИИ
ХАРОҶОТИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ

Давра _____________
Воњиди ченак: сомонї

НОМГЎ

Бахши ҳокимияти давлатӣ ва
идоракунӣ
Мудофиа
Маќомоти њифзи њуќуќ ва тартиботи
ҳуқуқӣ
…..
Хароҷоти ҷорӣ
…..
Ҳамагӣ хароҷот

ГВБ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

1.
2.
3.
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Замимаи 6
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 6ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ГУРЎҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ
БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Давра ________________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон
ва маблағҷудокуниҳои андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон
2111 - Музди меҳнат
…..
ҶАМЪ:
…..
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 7
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 7ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ДАРОМАДИ БУЉЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї

Номгӯ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

Њаљми умумии Буҷети Ҷумҳуриявӣ
I. Даромадњои љорї ва грантњо
II. Даромадњои љорї
III. 1.01. Воридоти андозњо
1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз
фоида
1.01.01.01. Андоз аз даромад
1.01.01.02. Андоз аз фоида
…..

ҲАМАГӢ:
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Замимаи 8
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 8ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ХАРОҶОТИ БУЉЕТИ ЉУМЊУРИЯВӢ
АЗ РӮИ ГУРЎҲБАНДИИ ВАЗИФАВИИ БУҶЕТӢ
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї

НОМГЎ

Бахши ҳокимияти давлатӣ ва
идоракунӣ
Мудофиа
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва
тартиботи ҳуқуқӣ

ГВБ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

1.
2.

…..
ҶАМЪ:

…..
ҲАМАГӢ:

126

Замимаи 9
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 9ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ
АЗ РӮИ ГУРӮҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї

Номгӯ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва
маблағҷудокуниҳои андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон
2111 - Музди меҳнат
212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ
2121 - Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба
эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
…..
ҶАМЪ:

…..
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 10
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 10ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ ҶУМҲУРИЯВӢ АЗ РӮИ
ГУРӮҲБАНДИИ ИДОРАВӢ ВА ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ
давра______________
воњиди ченак: сомонї

Номгӯ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

101 - Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
10101 - Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
10101001 - Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
21 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва маблағҷудокуниҳои
андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати
кормандон
2111 - Музди меҳнат
212 - Маблағҷудокуниҳои андозӣ
2121 - Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо
ба эҳтиёҷоти иҷтимоӣ
…..
ҶАМЪ:
…..
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 11
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 11ХМ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ҚАРЗИ БЕРУНА
ДАР СОЛИ 20_____
Давра_____________
_
Воњиди ченак: сомонї

Номгӯ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

Карзи асосӣ
Рӯйхати қарздорон
…..
ҶАМЪ:
Фоизхо
Рӯйхати қарздорон
…..
ҶАМЪ:

-

-

-

Бардошти захиравӣ
Қарзи асосӣ
Фоизи қарз
ҶАМЪ:
Қарзи асосӣ
Фоизи ҷарз
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 12
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 12ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ДАРОМАДИ БУЧЕТИ МАЊАЛЛЇ
ДАР СОЛИ 20____
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

ГВБ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

2

3

4

5

1
Даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ ва
грантҳо
Воридоти андозӣ
1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз
фоида

1.01.01.

1.01.01.01. Андоз аз даромад

1.01.01.01

1.011.01.02. Андоз аз фоида

1.01.01.02

…………..
ҶАМЪИ ДАРОМАДХО
Баќияи маблаѓњои буљетии аввали соли
дар муомилот буда, барои пўшонидани
харољот

99

ХАМАГӢ ДАРОМАДЊО

101

…………
ХАМАГӢ:

150
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Замимаи 13
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 13 ХМ
ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ДАРОМАДИ БУҶЕТИ МАҲАЛЛӢ АЗ РӮИ ГУРӮҲБАНДИИ
ҲУДУДӢ ВА ДАРОМАД
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї
Иљрои намуди буљетњо
НОМГЎИ ДАРОМАДЊО

1
Даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ ва
грантҳо

Вилоятї

Шањрї

Ноњиявӣ

2

3

4

Шањру
ноҳияњои
Љамоати Љамоати
тобеи
шањрак
дењот
љумњурӣ
5

6

7

Воридоти андозҳо
1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз
фоида
1.01.01.01. Андоз аз даромад
1.011.01.02. Андоз аз фоида
………
ДАРОМАДЊОИ УМУМЇ
Баќияи маблаѓњои буљетии аввали соли
дар муомилот буда, барои пўшонидани
харољот
ХАМАГӢ ДАРОМАДЊО
………
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 14
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 14ХМ
Ҳисобот
дар бораи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавии буҷет
Давра______________

НОМГӮ
1. Макомоти њокимият ва
идоракунии давлатї
2. Мудофиа
3 .Маќомоти њифзи њуќуќ ва
тартиботи ҳуқуқӣ

ГВБ

Воњиди ченак: сомонї

Нақша
Нақша
(тасдиқшуда) (аниқшуда)

Иҷро

1.
2.
3.

……………
ХАРОЉОТИ УМУМӢ

100

………
ХАМАГИ ХАРОЉОТ

150
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Замимаи 15
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 15ХМ
Ҳисобот
дар бораи иҷрои хароҷоти буҷети маҳаллӣ аз рӯи ҳудуд ва
гурӯҳбандии вазифавии буҷет
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї
Иљрои намуди буљетњо
НОМГЎ

1
1. Макомоти њокимият ва
идоракунии давлатї
2. Мудофиа
3 .Маќомоти њифзи њуќуќ
………..
ХАРОЉОТИ УМУМӢ
……….
ХАМАГӢ ХАРОЉОТ

Вилоятї

Шањрї

Ноњиявӣ

2

3

4

Шањр ва
ноҳияњои
Љамоати
тобеи
шањрак
љумњурӣ
5

6

Љамоати
дењот
7
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Замимаи 16
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ
Шакли 16ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ХАРОҶОТИ БУЧЕТИ МАЊАЛЛЇ
АЗ РЎИ ГУРЎЊБАНДИИ ВАЗИФАВӢ ВА ИҚТИСОДИИ БУЉЕТ
Давра______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

ГВБ
ва
ГИБ

Нақша
(тасди
қшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

1

2

3

4

5

Бахши хокимияти давлатӣ ва идоракунӣ

01.

Мақомоти иҷроия ва конунгузор, сиёсати
молиявӣ ва андозию буҷетӣ, фаъолияти сиёсати
01.1.
беруна, ба истиснои ёрии иқтисодӣ ба давлатҳои
хориҷӣ
Мақомоти иҷрояи ва ва қонунгузор

01101.

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва
2.1.
маблағҷудокуниҳои андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва
2.1.1.
дигар иловапулӣ
Музди мехнат
2.1.1.1.
…………
ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ

100

21 - Пардохти музди меҳнати кормандон ва
ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ

2.1.

211 - Пардохти музди меҳнати кормандон

2.1.1.

Музди меҳнат

2.1.1.1.

…………
ХАРОЉОТИ ЉОРЇ
………..
ХАРОЉОТИ УМУМЇ

00

ҲАМАГӢ ХАРОЉОТ

00

…………
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Замимаи 17
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИҶРОИ ХАРОҶОТИ БУҶЕТИ МАҲАЛЛӢ
АЗ РЎИ ГУРЎЊБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУЉЕТ

Шакли 17ХМ

Давра______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎИ ХАРОЉОТ

ГИБ

1
2
ХАРОҶОТ
Пардохти музди меҳнати кормандон
ва маблағҷудокуниҳои андозӣ
2.1.
Пардохти музди меҳнати кормандон 2.1.1.
Музди мехнат ва иловапулихо
2.1.1.1.
………..
ХАРОЉОТИ ЉОРЇ
………..
ХАРОЉОТИ УМУМЇ
………..
ҲАМАГӢ ХАРОЉОТ

Нақша
Нақша
(тасдиқшуда) (аниқшуда)
3

4

Иҷро
5
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Замимаи 18
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 18ХМ
ЊИСОБОТ
дар бораи иљрои даромад ва хароҷоти фондҳои мақсаднокӣ давлатӣ аз рӯи

гурўҳбандии буҷет дар соли 20_____
Давра______________
Воњиди ченак:
сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи
ҳисоботӣ
………..
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
21 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва ҳиссаҷудокуниҳои
андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва дигар иловапулӣ
2111 - Музди меҳнат
………
Ҳамагӣ
………
Баќия ба «___» ________ 20____ с.
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Замимаи 19
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 19ХМ
ЊИСОБОТ
дар бораи иљроиши маблаѓњои махсуси буҷети давлатии
Љумњурии Тољикистон дар соли 20_____
Давра: ______________
Воњиди маблаѓ: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар соли љорї
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
21 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва маблағҷудокуниҳои
андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати
кормандон
2111 - Музди меҳнат
……….
ҲАМАГӢ:
………….
Баќия ба «____»___________20 _____с.
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Замимаи 20
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 20ХМ
ЊИСОБОТ
дар бораи иљрои маблаѓњои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии
буҷетӣ дар соли 20_____
Давра ______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи
ҳисоботӣ
………
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
21 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва ҳиссаҷудокуниҳои
андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва дигар иловапулиҳо
2111 - Музди меҳнат
……….
ҲАМАГӢ:
………….
Баќия ба «____»_________20 ___с.
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Замимаи 21
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 21ХМ
ЊИСОБОТ

дар бораи иљрои маблағҳои махсуси буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии

вазифавии буҷет барои соли 20___

Давра:_____________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи
ҳисоботӣ
……….
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
Бахши ҳокимияти давлатӣ ва
идоракунӣ
Мудофиа
Маќомоти њифзи њуќуќ ва
тартиботи ҳуқуқӣ
…………
Ҳамагӣ:
………..
Баќия ба «____»_______20 ___с.
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Замимаи 22
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 22ХМ
ЊИСОБОТ

дар бораи иљрои даромад ва хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ
аз рӯи гурўҳбандии иқтисодии буҷет соли 20_____

Давра:______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар соли љорї
………….
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
21 - Пардохти музди меҳнати
кормандон ва маблағҷудокуниҳои
андозӣ
211 - Пардохти музди меҳнати
кормандон
2111 - Музди меҳнат
………
ҲАМАГӢ:
………….
Баќия ба «____»___________20 _____с.
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Замимаи 23
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 23ХМ
ЊИСОБОТ
дар бораи иљрои хароҷоти маблағҳои махсуси буҷети маҳаллӣ аз рӯи
гурўҳбандии вазифавии буҷет барои соли 20____
Давра:______________
Воњиди ченак: сомонї
НОМГЎ

Нақша
(тасдиқшуда)

Нақша
(аниқшуда)

Иҷро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи
ҳисоботӣ
…………
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
Бахши ҳокимияти давлатӣ ва
идоракунӣ
Мудофиа
Маќомоти њифзи њуќуќ ва
тартиботи ҳуқуқӣ
…………
ҲАМАГӢ:
………
Баќия ба «____»___________20 __с.
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Замимаи 24
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 24ХМ
ЊИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ ДАРОМАД ВА ХАРОҶОТИ БАРНОМАҲОИ ДАВЛАТИИ
САРМОЯГУЗОРӢ АЗ РӮИ ГУРӮҲБАНДИИ ИҚТИСОДИИ БУҶЕТ ДАР СОЛИ 20____

Давра: _____________
Воњиди ченак: сомонї
Қурби Буҷети давлатӣ барои соли 20____ --- ____

Номгӯ

Бақия ба
01.01.__ бо
қурби _____
Қарз

1

Грант

Фарқияти
қурби асъор
(сомонӣ)
Қарз

Грант

Маблағи
воридшуда аз
оғози сол
(сомонӣ)

Маблағи
азхудшуда аз
оғози сол
(сомонӣ)

Қарз

Қарз

Грант

Грант

Бақия ба
01.01.___
(сомонӣ)
Қарз

Грант

Бахши њокимият ва
идоракунии давлатї
Лоиҳаи ……….

22 - Хароҷоти мол
ва хизматрасониҳо
221 - Хариди мол ва
хизматрасониҳо
2219 - Дигар молу
хизматра-сониҳои
ба категорияҳои
дигар мансубнашуда

…………..
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 25
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 25ХМ
ҲИСОБОТ
ДАР БОРАИ ИЉРОИ БАРНОМА
ҲОИ
САРМОЯГУЗОРИИ ДАВЛАТӢ АЗ РӮИ ГУРӮҲБАНДИИ ВАЗИФАВИИ БУҶЕТӢ
ДАР СОЛИ 20_____

Номгӯ

Қурби Буҷети давлатӣ барои соли 20____ --- ____
(сомонӣ)
Маблаги
Маблаги
Фарқияти
Бақия ба
Бақия ба
воридшуда аз азхудшуда аз
01.01.__ бо
01.01.___
қурби асъор
оғози сол
оғози сол
қурби _____
(сомонӣ)
(сомонӣ)
(сомонӣ)
(сомонӣ)
Қарз Грант Қарз Грант Қарз Грант Қарз Грант Қарз Грант

Бахши
њокимият ва
1
идоракунии
давлатї
Лоихаи
1
……….
…………..
ҲАМАГӢ:
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Замимаи 26
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 26 ХМ
МАЪЛУМОТ
дар бораи маблаѓњое, ки аз њисоби маблаѓњои маќсаднок барои харољот равона шудаанд,
дар соли 20_____
Давра:
_____________
Воњиди ченак:
сомонї
Рамз

Номгўи нишондињандањо

Г
В
Б

ГИБ

1

2

3

01.

01.

Пардохти музди меҳнати кормандон
ва ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ
Пардохти музди меҳнати кормандон
ва дигар иловапулиҳо

01.

2.1.

01.

2.1.1.

Музди меҳнат

01.

2.1.1.
1.

ҲАМАГӢ ХАРОҶОТ

100

01.

Пардохти музди меҳнати кормандон
ва ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ
Пардохти музди меҳнати кормандон
ва дигар иловапулиҳо

100

2.1.

100

2.1.1.

Музди мехнат

100

2.1.1.
1.

Бахши
ҳокимияти
идоракунӣ

давлатӣ

ва

Аз њисоби
фонди
эњтиётии
Президенти
ЉТ

Аз њисоби
фонди
эњтиётии
раисони
ноњияњо,
шањрњо ва
вилоятњо

Аз њисоби баќияи
маблаѓњои
буљетии аввали
солї дар
муомилотбуда,
барои пўшидани
харољот ва
барзиёдии
даромад бар
харољот
њангоми тасдиќи
буљет

4

5

6

Аз њисоби
даромадњо
и иловагї
дар
раванди
иљроиши
буљет

7

……….

………..

144

Замимаи 27
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 27ХМ
Маълумот
дар бораи манбаъҳои маблағгузории касри буҷети давлатӣ
дар соли 20_____
Давра: _____________
Воњиди ченак: сомонї

Номгӯиҳо

Маблағ
(сомонӣ)

1. Даромад
.........
2. Хароҷот
………
3. Касри буҷет ва манбаъҳои маблағгузории он, аз
ҷумла:

………..
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Замимаи 28
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 28ХМ
МАЪЛУМОТ
дар бораи маблағи равонашуда ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди
иқтисодиёт дар соли 20_____
Давра:_____________
Воњиди ченак: сомонї

НОМГЎ

Иљро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи ҳисоботӣ
……….
ҲАМАГӢ:
ХАРОҶОТ
……….
Бақия ба «____»___________20 _____с.
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Замимаи 29
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 29ХМ
МАЪЛУМОТ
дар бораи маблағи равонашуда ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ
барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ дар соли 20_____
Давра:_____________
Воњиди ченак: сомонї

НОМГЎ

Иљро

ДАРОМАД
Баќияи маблаѓњо дар аввали сол
Воридоти маблаѓ дар давраи ҳисоботӣ
……..
Њамагї:
ХАРОҶОТ
……..
Бақия ба «____»___________20 _____с.
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Замимаи 30
ба Дастурамал оид ба иҷрои
даромад ва харољоти буҷети
давлатӣ ва таҳияи ҳисобот дар
низоми хазинадорӣ

Шакли 30ХМ
Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон
"Иҷозат дода шуд"
Дархости муассисаи буљетї барои
маблағгузорӣ

Муовини сардори
СХМ

№___ аз "___" ____соли 20__

_____
__________
(Имзо)

(Ному насаб)

"____" _______20___
с.
Дархости моҳона барои маблағгузорӣ
Номи пурраи массисаи буҷетӣ: _______________________________________________________
Гурӯҳбандии идоравии буҷетӣ: ______ Гурўњбандии вазифавии буљетї: ____ Сарчашмаи маблағгузорӣ ________________________

(Харољоти
гурўњбандии
иќтисодии
буљет)

(2)
Наќша
и
аниќшу
даи
солона
харљно
ма

(3)
Наќша
и
харљно
ма аз
аввали
марњил
а

(4)
Маблаѓ
и бе
тендер
гузарон
ида
шуда
дар як
моҳ

(5)
Маблаѓ
и
кушода
шуда аз
аввали
марњила

(6)
Ќарз
аз
авва
ли
сол
(3-5)

Дархости буҷетӣ: ___________
(7)
(9)
Њаљми маблаѓгузорї дар
(8)
Ќарори
ин моњ
хазинадо
Њаљми
ри оиди
умумии
маблаѓгу кушодан
Њама Наќд Ѓайрин
и
зорї
гї
ї
аќдї
маблаѓгу
(6+7)
зорї

(10)
Фози
иљроиши
маблаѓгу
зорї
(9:8)

……….…
……….…

Ҳамагӣ

Ба дархости №_____
ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла:
Мақсаднок ва самаранок истифодабарии маблағҳои буҷетиро кафолат медиҳем
Роњбари муассисаи буљетї: ______________________________________________
(ному насаб ва имзо)

________________
(сана)

Сармуњосиби ташкилоти буљетї ва сана: __________________________________

________________

(ному насаб ва имзо)

(сана)

Дар Сарраёсати хазинадории марказӣ қабул шудааст:

______________________________

Аз ҷониби сардори шуъба санҷида шудааст:

______________________________

(Ному насаб ва имзо)

(Ному насаб ва имзо)

_______________
(сана)

_______________
(сана)
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