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Ҳуҷҷати мазкур бо фармоиши   

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  

таҳти № 173  аз  26 январи соли 2015 

тасдиқ шудааст. 

 

Мундариҷаи мухтасар 

 

Дар ҳуҷҷати мазкур гурӯҳбандии даромад ва хароҷот, гурӯҳбандии вазифавии буҷет, 

гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Дастурамал оиди истифодаи гурӯҳбандии вазифавию иқтисодӣ ва 

зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ ва Дастурамалҳои истифодабарии 

онҳо, ки дар низоми хазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷетистифода мешаванд, пешниҳод шудаанд. 

Ҳуҷҷатҳои мазкур ҷиҳати татбиқи Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ барои солҳои 2009 – 

2018 ва Стратегияи такмил додани низоми баҳисобгирии муҳосибавии бахши давлатии 

Тоҷикистон барои солҳои 2011 – 2018» таҳия гардида, дар он талаботҳои санадҳои меъѐрию 

ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд. 
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ҚИСМИ  1. ГУРӮҲБАНДИИ ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТҲО 

 

Зерқисми     1.1.  Даромадҳои давлатӣ ва грантҳо 

 

1. Даромадҳо 

1.01. Воридоти андозӣ 

1.01.01. Андоз аз даромад ва андоз аз фоида 

1.01.01.01. Андоз аз даромад 

1.01.01.02. Андоз аз фоида 

1.01.02. Андозҳои иҷтимоӣ 

1.01.02.01. Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои буҷетӣ) 

1.01.02.02. Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои буҷетӣ) 

1.01.02.03. Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои ғайри буҷетӣ) 

1.01.02.04. Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои ғайри буҷетӣ) 

1.01.02.05. Андози ичтимои (1%  барои соҳибкорони инфиродии тибки шаходатнома 

амалкунанда) 

1.01.03. Андозҳо аз молу мулки ғайриманқул  

1.01.03.01. Андоз аз молу мулки ғайриманқули шахсони воқеӣ 

1.01.03.02. Андоз аз молу мулки ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ 

1.01.03.03. Андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ 

1.01.03.04. Андози замин аз шахсони воқеӣ 

1.01.04. Андоз аз фурӯш 

1.01.04.01. Андоз аз фурӯши нахи пахта 

1.01.04.02. Андоз аз фурӯши алюминии аввала  

1.01.04.03. Андоз аз маҳсулоти коркарди алюмин 

1.01.05. Андоз аз арзиши иловашуда 

1.01.05.01. Андоз аз арзиши иловашудаи дохилӣ 

1.01.05.02. Андоз аз арзиши иловашудаи берунӣ 

1.01.06. Низомҳои махсуси андозбандӣ 

1.01.06.01. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ  (Андози ягона) 

1.01.06.02. Низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ 

1.01.06.03. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд 

1.01.06.04. Низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи 

патент ѐ шаҳодатнома амалӣ менамоянд 

1.01.07. Аксизҳои дохилӣ 

1.01.07.01. Спирт (ғайри табиӣ кардашуда) 

1.01.07.02. Арақ 

1.01.07.03. Шароб 

1.01.07.04. Шампан 

1.01.07.05. Коняк 

1.01.07.06. Пиво 

1.01.07.07. Маҳсулоти тамоку 

1.01.07.08. Масолеҳи сӯзишворӣ ва молиданӣ 

1.01.07.09. Бензин 

1.01.07.10. Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нуқра 

1.01.07.11. Аксиз аз ташкилотҳои мобилӣ 

1.01.07.12. Аксиз аз бозиҳои тиҷоратӣ 

1.01.07.13. Дигар аксизҳои дохилӣ 
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1.01.08. Аксизҳои берунӣ 

1.01.08.01. Спирт (ғайри табииӣ кардашуда) 

1.01.08.02. Нушокиҳои спиртӣ 

1.01.08.03. Маҳсулоти тамоку 

1.01.08.04. Маҳсулоти сӯзишворӣ ва молиданӣ 

1.01.08.05. Бензин 

1.01.08.06. Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нуқра 

1.01.08.07. Дигар аксизҳои берунӣ 

1.01.09. Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва амалиѐтҳо 

1.01.09.01. Боҷҳои гумрукӣ 

1.01.09.02. Пешпардохтҳои маблағҳои гумрукӣ 

1.01.10. Андозҳо барои захираҳои табиӣ 

1.01.10.01. Андоз барои захираҳои табиӣ 

1.01.10.02. Роялти барои об 

1.01.11. Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу хизматрасониҳо 

1.01.11.01. Андоз аз воситаҳои нақлиѐт 

1.01.11.02. Боҷи давлатӣ 

1.01.11.03. Фоида аз монополияҳои молиявӣ (фискалӣ) 

1.01.11.04. Боҷи давлатӣ аз шиносномаҳои хориҷӣ 

1.01.12. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 

1.01.12.01.   Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 

1.02. Воридоти ғайриандозӣ 

1.02.01. Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибкорӣ 

1.02.01.01. Тақсимоти дивидендҳо аз корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ, аз он ҷумла 

10% дивиденд аз фоидаи соф 

1.02.01.02. Аз ҳисоби депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (фоизҳо ва ғайраҳо) 

1.02.01.03. Аз муассисаҳои молиявӣ (фоизҳо ва ғайраҳо) 

1.02.01.04. Фоизҳо аз қарздиҳии хурд барои корхонаҳо 

1.02.01.05. Дивидендҳо 

1.02.01.06. Фоизҳо аз қарзҳои додашуда 

1.02.01.07. Фоидаи софи корхонаҳои давлатӣ (10%) 

1.02.01.08. Воридот аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ 

1.02.02. Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет  

1.02.02.01. Хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиѐти автомобилии хориҷӣ дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

1.02.02.02. Хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоии гражданӣ 

1.02.02.03. Хироҷ  барои бақайдгирии давлатии  аэродромҳо ва фурӯдгоҳҳои ҳавоӣ 

1.02.02.04. Хироҷ барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ 

1.02.02.05. Хироҷ барои додани иҷозати истифодаи спектри радиобасомад 

1.02.02.06. Хироҷи консулӣ 

1.02.02.07. Хироҷ барои додани шиносномаи шаҳрванди  Ҷумҳурии Тоҷикистон  

1.02.02.08. Хироҷ барои иҷозатномадиҳӣ 

1.02.02.09. Хироҷ барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилӣ 

1.02.02.10. Хироҷ барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ 

1.02.02.11. Хироҷ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул ва аҳдҳо бо 

он 
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1.02.02.12. Хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарѐгарди хурдҳаҷм 

1.02.02.13. Хироҷ барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои 

баландбасомад 

1.02.02.14. Пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти 

саноатӣ 

1.02.02.15. Пардохт барои истифодаи объектҳои олами ҳайвонот  

1.02.02.16. Пардохт барои истифодаи объектҳои олами наботот 

1.02.02.17. Пардохт барои истифодаи ҷангал 

1.02.02.18. Пардохт барои ҷойгиркунии рекламаи берунӣ 

1.02.02.19. Пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад 

1.02.02.20. Пардохт барои ифлос кардани муҳити табиии зист ва дигар намудҳои таъсири 

зарарнок ба он 

1.02.02.21. Иҷозат барои истофодабарии воситаҳои нақлиѐтии сиѐҳшиша ва хира 

1.02.03. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо) 

1.02.03.01. Ҷаримаҳо ва пеняҳо аз БДА 

1.02.03.02. Ҷаримаҳо барои вайронкунии қонунгузории андоз 

1.02.03.03. Ҷаримаҳои  суд 

1.02.03.04. Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо 

1.02.03.05. Ҷаримаҳо аз санадҳои тафтишӣ 

1.02.03.06. Ҷаримаҳо и БДА аз низоми шахри бехатар 

1.02.03.07. Ҷаримаҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд  

1.02.03.08. Пеняҳо барои вайронкунии қонунгузории андоз 

1.02.03.09. Пеняҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил нашудаанд 

1.02.04. Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои маъмурӣ 

1.02.04.01. Пардохт барои хизматрасонии маъмурӣ 

1.02.04.02. Барои хизматҳои гумрукӣ 

1.02.04.03. Пардохт барои бланкаи шиносномаҳо 

1.02.04.04. Пардохт барои маркаҳои аксизи дохилӣ 

1.02.04.05. Пардохт барои маркаҳои аксизи берунӣ 

1.02.04.06. Воридот барои шиносномаҳои хориҷӣ 

1.02.04.07. Иҷозати кор барои шаҳрвандони хориҷӣ 

1.02.04.08. Хизматрасонии додани шиносномаи хориҷӣ 

1.02.04.09. Шаклҳои (бланкаҳои) нишонадор 

1.02.04.10. Пардохт барои додани иҷозатнома  

1.02.04.11. Пардохт барои дида баромадани ариза барои гирифтани иҷозатнома 

1.02.04.12. Барои китобҳои СБҲМ 

1.02.04.13. Пардохт барои додани сертификатҳо 

1.02.04.14. Аз суғуртаи ҳатмӣ (70 %) 

1.02.04.15. Аз фурӯши рақамҳои давлатии РБДА (80%) 

1.02.04.16. Барои иҷора 

1.02.04.17. Ҷуброни талафоти вобаста ба баровардани заминҳо аз гардиши кишоварзӣ 

1.02.04.18. Воридоти дигари ғайриандозӣ 

1.02.04.19. Бақайдгирӣ (ОВИР) 

1.02.04.20. Дигар бақайдгириҳо 

1.02.04.21. Хизматрасонӣ барои додани шиносномаи биометрӣ 

1.02.04.22. Барои китобҳо (Вазорати маориф) 

1.02.04.23. Барои муоинаи техникии автомашинаҳо 
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1.02.04.24. Барои назорати техникии давлатӣ 

1.02.04.25. Хизматрасонии нотариус 

1.02.04.26. Хизматрасонии  БДА 

1.02.04.27. Барои таҳсил 

1.02.04.28. Барои  экология 

1.02.04.29. Корти мушаххас (Идентификатсионӣ) 

1.02.04.30. Баргардонидани маблағҳои гирифташуда ва истифоданашуда 

1.02.04.31. Баргардонидани маблағҳо ба Ташкилотҳои буҷетӣ 

1.02.05. Даромад аз сармоя 

1.02.05.01. Фурӯши манзилҳои истиқоматӣ 

1.02.05.02. Фурӯши  молҳо аз захираҳои давлатӣ 

1.02.05.03. Фурӯши масолеҳи қимматноки дигар 

1.02.05.04. Трансфертҳои капиталӣ аз сарчашмаҳои ғайридавлатӣ 

1.02.05.05. Аз ташкилотҳои байналхалқӣ 

1.02.05.06. Трансфертҳои ихтиѐрӣ, бидуни грантҳо 

1.02.05.07. Фурӯши биноҳои ғайриистиқоматӣ 

1.02.05.08. Фурӯши  дигар иншоотҳо 

1.02.05.09. Фурӯши  таҷҳизотҳои нақлиѐтӣ 

1.02.05.10. Фурӯши  дигар мошин ва таҷҳизотҳо 

1.02.05.11. Фурӯши боигариҳои зеризаминӣ 

1.02.05.12. Фурӯши дигар дороиҳои табиӣ 

1.02.05.13. Фурӯши  дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда 

1.02.05.14. Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

1.02.06. Пардохтҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

1.02.06.01. Пардохтани дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати Бонки миллии 

Тоҷикистон ва дигар бонкҳо бо асъори миллӣ ва хориҷӣ 

1.02.06.02. Пардохтани қарзҳо аз ҷониби воҳидҳои бахши давлатӣ, корхона ва 

ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ бо асъори миллӣ ва хориҷӣ 

1.02.06.03. Пардохтани  қарзҳо аз ҷониби гурезаҳо 

1.02.06.04. Пардохтани  қарзҳо аз ҷониби гурезаҳои иҷборӣ 

1.02.06.05. Пардохтани  қарзҳо бо асъори миллӣ ва хориҷии дигаре, ки ба дигар гурўҳҳо 

шомил нашудаанд 

1.02.06.06. Пардохтани  дороиҳои молиявии дарозмуддат ва кутоҳмуддат аз ҷониби 

институтҳои молиявии хориҷӣ 

1.02.06.07. Пардохтани  дороиҳои молиявии дарозмуддат ва кутоҳмуддат аз ҷониби 

ташкилотҳои байналмиллалӣ ва трансмиллӣ 

1.02.06.08. Пардохтани  қарзҳои дарозмуддат ва кутоҳмуддати хориҷие, ки ба дигар 

гурўҳҳо шомил нашудаанд 

1.03. Грантҳо 

1.03.01. Аз хориҷи кишвар 

1.03.01.01. Грантҳои ҷорӣ 

1.03.01.02. Трансфертҳои ихтиѐрии ҷорӣ, бидуни грантҳо 

1.03.01.03. Грантҳои асосӣ 

1.03.01.04. Трансфертҳои ихтиѐрии асосӣ, бидуни грантҳо 

1.03.02. Грантҳо аз дигар воҳидҳои бахши давлатии идоракунӣ 

1.03.02.01. Маблағҳои гирифташаванда дар шакли субвенсия аз сатҳҳои гуногуни 

идоракунии давлатӣ 

1.03.02.02. Маблағҳои гирифташаванда дар шакли ҳисоббаробаркунӣ аз сатҳҳои 

гуногуни идоракунии давлатӣ 

1.03.03. Грантҳои асосӣ ва қарзҳо (заимствование)  
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1.03.03.01. Грантҳои Иттиҳоди аврупо  

1.03.03.02. Векселҳои хазинадорӣ 

1.03.03.03. Қарзҳои дохилӣ аз дигар қоғазҳои қимматнок ва саҳмияҳо 

1.03.03.04. Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

1.03.03.05. Қарзҳои хориҷӣ  аз Бонки осиѐгии рушд 

1.03.03.06. Қарзҳои хориҷӣ  аз Иттиҳоди аврупо 

1.03.03.07. Қарзҳои хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ 

1.03.03.08. Қарзҳои хориҷӣ аз дигар давлатҳо 

1.03.03.09. Қарзҳои хориҷӣ аз таҳвилкунандагон 

1.03.03.10. Дигар намудҳои қарзҳои давлатӣ 

1.03.03.11. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

1.03.03.12. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки осиѐгии рушд 

1.03.03.13. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Иттиҳоди аврупо 

1.03.03.14. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ 

1.03.03.15. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар давлатҳо 

1.03.03.16. Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз таҳвилкунандагон 
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Зерқисми 1.2. Гурӯҳбандии вазифавии буҷет 

 

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ 

011. Мақомоти иҷороия ва қонунгузорӣ, сиѐсати молиявию андозии буҷетӣ, 

фаъолияти сиѐсати берунӣ ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

01101. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ 

01102. Сиѐсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ 

01103. Фаъолияти сиѐсати берунӣ 

01104. Дигар мақомоти давлатӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд  

 012. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

01201. Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои  рӯ ба тараққӣ 

01202. Кӯмаки иқтисодӣ, ки аз тариқи ташкилотҳои байналмиллалӣ расонида 

мешавад  

01203. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда 

нашудаанд  

013. Таҳқиқоти бунѐдӣ, амалӣ ва илмӣ 

01301. Таҳқиқоти бунѐдӣ 

01302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ 

014. Хизматрасониҳои хусусияти умумидошта  

01401. Мақомоти идоракунии хизмати давлатӣ 

01402. Мақомоти банақшагирӣ ва хадамоти оморӣ 

01403. Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта  

02. Мудофиа 

021. Идоракунии ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ 

02101. Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ 

02102. Мудофиаи гражданӣ 

02103. Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  

022. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофиа  

02201. Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ 

02202. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофиа  

02203. Фаъолият дар соҳаи мудофиа, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

03. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ 

031. Хадамоти милитсия ва муҳофизат  аз сӯхтор  

03101. Милитсия  

03102. Муҳофизат аз сӯхтор 

03103. Хадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карданашудаанд 

032. Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо  

03201. Адлия 

03202. Низоми судӣ 

03203. Прокуратура 

03204. Ташкили фаъолияти ҳабсхонаҳо   

03205. Дигар фаъолият дар соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

033. Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ  

03301. Амнияти миллӣ 

03302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоиши дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ 

03303. Хароҷоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният  

04. Маориф 
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041. Таълиму тарбияи томактабӣ 

04101. Муассисаҳои томактабӣ 

042. Таҳсилоти умумӣ  

04201. Таҳсилоти ибтидоӣ 

04202. Таҳсилоти умумии асосӣ 

04203. Таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

04204. Муассисаҳои хусусияти касбӣ- техникӣ дошта 

043. Таҳсилоти олии миѐнаи касбӣ  

04301. Муассисаҳое, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд  

04302. Муассисаҳое, ки таҳсилоти миѐнаи касбиро таъмин менамоянд 

04303. Таҳсилоти миѐнаи олии касбӣ, ки ба дигар категорияҳо шомил намебошанд  

044. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда  

04401. Курсҳо ва марказҳои такмили ихтисос  

04402. Донишкадаҳои такмили ихтисос 

04403 Муассисаҳое, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд 

045. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф  

04501. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи маориф  

04502. Фаъолияти ѐридиҳанда дар соҳаи маориф 

04503. Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф  

04504. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 

05. Тандурустӣ 

051. Беморхонаҳо 

05101. Беморхонаҳои бисѐрсоҳавӣ  

05102. Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда 

05103. Таваллудхонаҳо 

05104. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)  

05105. Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

052. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)  

05201. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисѐрсоҳавӣ 

05202. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда 

05203. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ) 

05204. Бунгоҳҳои саломатӣ 

05205.Стансияҳои ѐрии таъҷилии тиббӣ 

05206.Марказҳои тибби оилавӣ 

05207. Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд  

053. Ҳифзи саломатии аҳолӣ  

05301. Маркази хун  

05302  Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ 

05303. Маркази дезинфектсияи профилактикӣ 

05304. Маркази эмтаъминкунӣ 

05305. Стансияҳои санитарию эпидемиологӣ  

05306. Марказҳо оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ (ВНМО)/ 

СПИД 

05307. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда 

05308. Марказҳои мубориза ба зидди бемориҳои тропикӣ 

05309. Марказҳои ташхис  

05310. Таблиғоти тандурустӣ  

05311. Марказҳои солимии репродуктивӣ  

05312. Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карданашудаанд  

054. Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ  
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05401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи тандурустӣ  

05402. Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурустӣ  

05403. Маводҳои дорусозӣ 

05404. Дигар маводҳои тиббӣ 

05405  Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ 

05406. Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  

061. Суғуртаи иҷтимоӣ  

06101. Барномаҳои давлатӣи нафақа  

06102. Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд ѐ бо сабаби талафи 

корношоямии муваққатӣ  

06103. Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ 

06104. Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъюбӣ  

06105. Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон  

06106. Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ 

06107. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон   

06108. Кӯмакҳои дигар ба аҳолӣ  

06109. Суғуртаи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

062. Ҳифзи иҷтимоӣ 

06201. Муассисаҳо барои кӯдакон  

06202. Муассисаҳо барои калонсолон 

06203. Муассисаҳо барои пиронсолон 

06204. Осоишгоҳҳо-профилакторияҳо  

06205. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ  

06206. Ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо  дохил карда нашудаанд  

063. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

06301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  

06302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ  

06303. Ташкилдиҳии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал  

071. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ  

07101. Рушди фонди манзилӣ 

07102. Рушди коммуналӣ  

07103. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

072. Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зист  

07201. Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо 

07202. Системаи обу ташноб (канализатсия) 

07203. Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зисте, ки 

ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд   

073. Хоҷагии ҷангал 

07301. Хоҷагии ҷангал 

07302. Мамнӯъгоҳҳои миллӣ 

07303. Чорабиниҳои дигар оид ба хоҷагии ҷангал 

074. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ,экология ва хоҷагии ҷангал  

07401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ  

07402. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи экология  

07403. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

07404. Чароғон кардани кӯчаҳо 
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07405. Обтаъминкунӣ 

075. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал 

07501. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ  

07502. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология  

07503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

076. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал  

07601. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ 

07602. Фаъолияти дигар дар соҳаи экология 

07603. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

08. Фарҳанг ва варзиш 

081. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш  

08101. Чорабиниҳои варзишӣ 

08102. Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ 

08103. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карданашудаанд  

082. Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва чорабиниҳо  

08201. Китобхонаҳо 

08202. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо 

08203. Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дилхушӣ  

08204. Муҳофизати ѐдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ) 

08205. Чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карданашудаанд  

083. Воситаҳои ахбори омма  

08301. Телевизион ва радиошунавонӣ  

08302. Матбуоти даврӣ ва нашриѐт  

08303. Воситаҳои дигари ахбори омма  

084. Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш  

08401. Идоракунӣ ва назорат дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ  

08402. Идоракунӣ ва назорати соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

08403. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва 

варзишӣ   

08404. Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карданашудаанд  

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ  

091. Сӯзишворӣ 

09101. Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва сӯзишвории дигари сахт  

09102. Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ 

09103. Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории ҳастаӣ 

09104. Идоракунии намудҳои дигари сӯзишворӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил 

карданашудаанд 

092. Нерӯи барқ ва дигар намудҳои энергия  

09201. Идоракунӣ дар соҳаи нерӯи барқ  

09202. Идоракунӣ дар соҳаи нерӯ ба истиснои қувваи барқ  

093. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ  

09301. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши энергетика  

09302. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба 

категорияҳоидигар дохил карда нашудаанд 

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  

101. Кишоварзӣ 

10101. Идоракунӣ ва рушди заминҳои кишоварзӣ  

10102. Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунии заминҳо бо аҳолӣ  

10103. Сиѐсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ   
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10104. Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ  

10105. Хизматрасонии байторӣ  

10106. Мубориза бо ҳашароти зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки инчунин ба банди 

10.1.1.-10.1.5 дохил карда нашудаанд  

10107. Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обѐрӣ)  

10108. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

102. Моҳидорӣ ва шикор 

10201. Хоҷагии моҳипарварӣ  

10202. Хоҷагии шикор  

103. Хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  

10301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  

10302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва 

шикор  

10303. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 

11. Саноат ва сохтмон  

111. Саноати истихроҷ ва саноати коркард 

11101. Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо  

11102. Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои фоиданок  

112. Истеҳсолот 

11201. Истеҳсолот  

11202. Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

113. Сохтмон 

11301. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот  

11302. Сохтмони биноҳои маъмурӣ  ва иншоот  

11303. Сохтмони биноҳои  гражданӣ ва иншоот  

114. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон  

11401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон  

11402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат  

11403. Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

12. Нақлиѐт ва коммуникатсия 

121. Нақлиѐт 

12101. Нақлиѐти обӣ 

12102. Нақлиѐти роҳи оҳан  

12103. Нақлиѐти ҳавоӣ 

12104. Системаи қубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ  

12105. Нақлиѐти автомобилӣ ва хоҷагии роҳ  

12106. Хизматрасониҳои нақлиѐтӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

122. Коммуникатсия 

12201. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия  

123. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия  

12301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия 

12302. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия, ки ба дигар 

категорияҳо дохил карда нашудаанд  

124. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия  

12401. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиѐт  

12402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия 

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо  

131. Фаъолияти таъминотӣ, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо  
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13101. Савдо ва хоҷагии анборҳо  

13102. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо  

13103. Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.  

132. Рушди иқтисодӣ 

13201. Туризм (сайѐҳӣ) 

13202. Лоиҳаҳои бисѐрҳадафонаи рушд  

13203. Фаъолияти умумии хоҷагӣ ва тиҷоратӣ, ба ғайр аз ташкилдиҳии меҳнат  

13204. Ташкилдиҳии умумии меҳнат  

13205. Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба  дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд  

133. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо  

13301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи иқтисод  

13302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши иқтисод  

13303. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо  дохил карда нашудаанд  

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

141. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ  

14101. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии дохилии давлатӣ  

14102. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии берунии давлатӣ 

142. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ  

14201. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии 

давлатӣ  

143. Хароҷоти дигар 

14301. Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбанди карда нашудаанд 
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Зерқисми 1.3. Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

 

2 -  Хароҷотҳо 

21  - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

211  - Пардохти музди меҳнати кормандон 

2111  - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо 

212  -  Маблағҷудокуниҳоиандозӣ 

2121  -  Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ 

2122  -  Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо 

22  - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо  

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо 

2211  -  Захираҳои моддию молӣ 

2212  -  Хариди молҳои техникӣ 

2213  -  Маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ 

2214  -  Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир 

2215  -  Таъмири ҷорӣ 

2216  -  Пардохти хизматрасонии мутахассисон 

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ 

2218  -  Пардохт барои хизматрасонии алоқа 

2219  -  Молу хизматрасониҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 

23 – Хароҷоти пардохти фоизҳо 

231  -  Фоизҳо 

2311  -  Фоизҳо ба нерезидентҳо 

2312  -  Ба резидентон ба истиснои бахши идораи давлатӣ 

2313  -  Фоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

24 – Хароҷот барои пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии) 

241  -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ 

2411- Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ 

2412  -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ 

25 – Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо 

251  -  Грантҳо 

2511  - Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ 

2512  - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ) 

2513  - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ) 

2514 -Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок 

2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ 

2516  - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ) 

26 – Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминотииҷтимоӣ ва кумакҳо 

261  -  Кӯмакпулиҳо 

2611  -  Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ 

2612  -  Кӯмаки иҷтимоӣ 

27 Дигар хароҷот 

271  -  Хароҷоти марбут ба моликият ба истиснои фоизҳо 

2711-Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагонибиманомаҳо вогузоршуда 

2712 - Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

2713 – Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот 

2714 – Хароҷоти дигари ба зерқисмҳои 27100 шомилнашуда 

272  - Дигар хароҷоти гуногун 

2721 -   Идрорпулиҳо 

2722  -  Нафақаҳо  

2723  -  Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

2724  -  Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ 
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2725  -  Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

2726  -  Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

2727  -  Ҷубронпулии яквақтаина 

2728  -  Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 

2729  -  Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус 

273  -  Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ 

2731- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣи ғайримолиявӣ 

2732- Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои молиявии давлатӣ 

2733- Трансфетҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

2734 -Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ  

2735- Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

28 - Амалиѐтҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо 

281 – Амалиѐтҳо бо дороиҳои ғайримолиявӣ 

2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ) 

2812 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистиқоматӣ) 

2813 – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот) 

2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот 

2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ 

2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

2817 – Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ 

282  -  Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ 

2821 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо 

283  -  Хариди дороиҳои молиявии берунӣ 

2831 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

2832 – Қарздиҳии берунӣ 

284  - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ 

2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо 

2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ 
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Зерқисми 1.4.  Зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, ки дар низоми 

хазинадорӣ дар рафти иҷроиши буҷет истифода мешавад 

 

2 -  Хароҷотҳо 

           21  - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

  211  - Пардохти музди меҳнати кормандон 

    2111  - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо 

1  -  Музди меҳнат дар шакли пулӣ 

2  -  Музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ) 

3  -  Подошпулиҳо 

4  -  Пардохти ҳаққи хизмат 

5  -  Пардохтҳои дигар барои кормандон 

212  -  Маблағҷудокуниҳои андозӣ 

  2121  -  Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ 

1  -  Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 

       2122  -  Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо 

1 -  Суғуртаи саломатӣ 

2 -  Дигар суғуртаи давлатӣ 

           22  - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо  

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо 

    2211  -  Захираҳои моддию молӣ 

1  -  Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ 

2  -  Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ 

3  -  Масолеҳи масрафӣ 

4  -  Инвентари мулоим ва либоси расмӣ 

5  -  Хурокворӣ 

6  -  Доруворӣ, воситаҳои басту банд 

7  -  Дигар ашѐи ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

    2212  -  Хариди молҳои техникӣ 

1  -  Молҳои техникии таъйиноти низомӣ 

    2213  -  Маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ 

1  -  Бензин 

2  -  Сузишвории дизелӣ (Солярка) 

3  -  Керосин 

4  -  Мазут 

5  -  Равғани автомобил 

6  -  Дигар маводи сухт 

    2214  -  Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир 

1  -  Пардохтҳои иҷоравӣ 

2  -  Таълим ва таҷдиди таълими кормандон 

3  -  Хароҷоти намояндагӣ 

4 - Тайѐр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди туҳфаҳо 

5  -  Хароҷоти сафари хизматӣ 

6  -  Хароҷот аз конвертатсия 

7 – Хароҷот барои комиссияи бонкӣ 

8 - Дигар хароҷоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд 

    2215  -  Таъмири ҷорӣ 

1  -  Таъмири биноҳо ва иншоот 

2  -  Таъмири роҳҳо 

3  -  Таъмири воситаҳои нақлиѐт ва  таҷҳизоти вазнин 

4  -  Таъмири мебели идорӣ ва таҷҳизоти техникии идорӣ 
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5 -   Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷории ба категорияҳои   дигар дохил 

нагардидаанд 

    2216  -  Пардохти хизматрасонии мутахассисон 

1 -  Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва 

хизматрасонии  муайян киро шудаанд 

2  - Хизматрасонии  алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриѐтӣ, нашри хабар дар ѐ 

дигар маълумот дар васоити ахбори омма 

3  -  Хизматрасониҳои алоқаманд бо шинондани дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот 

4  - Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудааст. 

     2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ 

1  -  Нерӯи барқ 

2  -  Газ 

3  -  Гармидиҳӣ 

4  -  Партовбарӣ 

5  -  Обтаъминкунӣ 

6  - Системаҳои гармкунии новобаста  

7  - Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

    2218  -  Пардохт барои хизматрасонии алоқа 

1  -  Хизматрасониҳои алоқа 

2  -  Насби воситаҳои алоқа 

3  -  Хизматрасониҳои почта 

4 -  Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар дохил нагардида 

    2219  -  Молу хизматрасониҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил нагардидаанд 

1  -  Истифодаи дигар  молу хизматрасонихои ба зерқисмҳои қисми 22 мансубнабуда. 

           23 – Хароҷоти пардохти фоизҳо 

             231  -  Фоизҳо 

                 2311  -  Фоизҳо ба нерезидентҳо 

1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

2312  -  Ба резидентон ба истиснои бахши идораи давлатӣ 

1  - Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ 

2  - Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон 

3  -  Фоизҳо барои дигар резидентон ба истиснои бахши идораи  давлатӣ 

4  -  Ба қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

2313  -  Фоизҳо ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

1  -  Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

           24 – Хароҷоти пардохти кӯмакпулиҳо (Субсидии) 

             241  -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ 

               2411  -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ 

1  -  Ба корхонаҳои тобеъ 

2  - Ба дигар корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣи ғайримолиявӣ  

3  -  Ба корпоратсияҳои давлатӣи (ташкилотҳои) молиявӣ 

                 2412  -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ 

1  -  Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

2  -  Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

           25 – Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо 

             251  - Грантҳо 

                 2511  -  Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ 

1  -  Грантҳои ҷорӣ 

2  -  Грантҳои асосӣ 

                 2512  -  Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ) 

1  -  Грантҳои ҷорӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ 
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2  -  Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо 

                 2513  - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ) 

1  -  Грантҳои асосӣ  ба мақомоти байналхалқии ҳукуматӣ ва ташкилотҳои 

байналхалқӣ 

2  -  Грантҳои асосӣ  ба мақомоти ҳукуматии сермиллат 

3  -  Грантҳои асосӣ  ба категорияҳои дигар дохил карда нашуда 

                 2514 -   Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок 

1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ 

супурда мешаванд 

                 2515 -  Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ 

1- Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни 

идораи давлатӣ супурда мешаванд 

                 2516  - Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ) 

1- Грантҳои асосӣ  барои зиѐдкунии фонди оинномавӣ 

           26 – Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кӯмакҳо 

             261  -  Кӯмакпулиҳо 

                 2611  -  Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ 

1  -  Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ 

2  -  Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ (натуравӣ) 

                 2612  -  Кӯмаки иҷтимоӣ 

1  -  Кумакпулӣ 

2  -  Пардохтҳои ҷуброни ба ахолӣ 

3  -  Кумакпулии яквақтаина 

           27 Дигар хароҷот 

             271  -  Хароҷоти марбут ба моликият ба истиснои фоизҳо 

                 2711- Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо 

вогузоршуда 

1 - Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда 

                 2712 - Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

1 - Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

                 2713 – Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот 

1 – Хароҷоти суғуртаи биноҳо 

2 – Хароҷоти суғуртаи таҷҳизот 

                 2714 – Хароҷотҳои ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда 

1 - Дигар хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда 

             272  - Дигар хароҷоти гуногун 

                 2721 Идрорпулиҳо 

1 -   Идрорпулиҳо 

                 2722 Нафақаҳо 

1  -  Нафақаҳо  

                 2723 Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

1  -  Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

                 2724 Ҷубронпулиҳо бар  ивази амволи шайъӣ 

1  -  Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ 

                 2725 Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

1  -  Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

                 2726  Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

1  -  Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

                 2727  Ҷубронпулии яквақтаина 

1  -  Ҷубронпулии яквақтаина 

                 2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 

1 -  Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 
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      2729  Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус    

1 -  Пардохти даромадҳое, ки аз болои хароҷотҳо барзиѐд мебошанд  

             273  -  Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ 

                 2731-Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатииғайримолиявӣ 
1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ 

2732 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии   молиявӣ 

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ 

                  2733  -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

2734  -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии      молиявӣ  

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

2735  -  Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил   нашудаанд 

1 - Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

          28 - Амалиѐтҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо 

            281 – Амалиѐтҳо бо дороиҳои ғайримолиявӣ 

                2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ) 

1 – Сохтмони нав 

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ 

3 - Хариди биноҳо ва иншоот 

                2812  – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистиқоматӣ) 

1 – Сохтмони нав 

2 Таҷдид ва барқароркунӣ 

3 Хариди биноҳо ва иншоот 

                2813  – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот) 

1 – Сохтмони нав 

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ 

3 - Хариди биноҳо ва иншоот 

                2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот 

1 - Хариди таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

2 Хариди дигар мошин ва таҷҳизот 

3 Мебел, ашѐҳои идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

 2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ 

1 - Ҷамъоварии осори санъати тасвирнокӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра 

2 - Таъминоти барномавии компютерҳо 

3 - Фонди китобхона 

                 2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

1 - Захираҳои стратегӣ 

2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

                 2817 – Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ 

1 - Хариди замин 

         2-  Хариди дороиҳои ғайримоддии ғайриистеҳсолӣ 

         3-  Ободонии замин 

             282  -  Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ 

                2821 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

1 - Бонки миллии Тоҷикистон 

2 - Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк (фондҳои махсус) 

3 – Тоҷиксодиротбонк  

4 - Дигар бонкҳои амонатӣ 

                2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо 
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1 - Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ 

2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ 

3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ 

4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ 

5 - Қарздиҳии гурезагон 

6 - Қарздиҳии кӯчандагон 

7 - Қарздиҳии дигаре, ки ба дигар категорияҳо дохил нашудааст 

8 - Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя 

            283  -  Хариди дороиҳои молиявии берунӣ 

                2831 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

1 - Институтҳои молиявии берунӣ 

                2832 – Қарздиҳии берунӣ 

1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ 

2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатсионалӣ 

3 – Дигар қарздиҳии беруние, ки ба дигар категорияҳо шомил  нашудааст 

           284  - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ 

               2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

1 – Пардохти векселҳои хазинадорӣ 

2 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ 

харидашуда 

3 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои 

ғайримолиявӣ харидашуда 

4 – Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳолӣ  харидашуда 

               2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо 

1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон 

2 - Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо 

               2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ 

1 – Аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

2 – Аз Бонки осиѐии рушд 

3 – Аз Иттиҳоди аврупо 

4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ 

5 – Аз дигар давлатҳо 

6 –  Пардохти қарзи ба таҳвилкунандагон 
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ҚИСМИ 2: ДАСТУРАМАЛҲО ОИДИ ИСТИФОДАИ ГУРЎҲБАНДИИ БУҶЕТ 

Зерқисми 2.1. Дастурамал оиди истифодаи  даромадҳои давлатӣ ва грантҳо 

Барои мавриди истифода қарор додани  Дастурамал оиди истифодаи даромадҳои давлатӣ ва 

грантҳо, лутфан, ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 17 сентябри соли 2012 таҳти № 

901 тасдиқ шудааст, муроҷиат намоед. 

 

Зерқисми 2.2. Дастурамал оиди истифодаи  гурӯҳбандии вазифавӣ 

01. Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ 

Бахши мазкур фаъолияти мақомоти идоракуниро фаро мегирад, ки ба хизматрасонии шахсони 

инфиродии ҳуқуқӣ ва воқеӣ вобастагӣ надорад. Ин фаъолият сиѐсати андзоию буҷетӣ ва сиѐсати 

умумии кадрҳо, харидорӣ ва хизматрасониҳои марказонидашуда, ба роҳ мондани сиѐсати берунӣ, 

инчунин амнияти давлатӣ ва тартиботро фаро мегирад. Ин хизматрасониҳо ба гурӯҳҳои 

алоҳидаи муайяни истифодабарандагон расонида намешавад. 

011. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, сиѐсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ, фаъолияти 

сиѐсати берунӣ, ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ  

Дар зербахши мазкур ҳамаи хароҷотҳо барои мақомоти иҷроия ва қонунгузор, сиѐсати молиявӣ ва 

андозию буҷетӣ ва фаъолияти сиѐсати берунии давлат инъикос мегарданд. 

01101. Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ  

Ин категория дастгоҳи раҳбари ҳокимияти иҷроияро дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ ва 

мақомоти қонунгузориро дар ҳамаи сатҳҳое, ки ба он ҳайати машваратӣ, маъмурӣ ва сиѐсӣ, ки 

дар дастгоҳ амал менамоянд, шомил шудаанд, фаро мегиранд. Инчунин хизматрасониҳои 

пешбинишуда барои мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, ҳамчунин комиссия ва комитетҳои доимӣ 

ва муваққатӣ, ки бо ташаббуси мақомоти иҷроия ѐ қонунгузор ташкил ѐ амал менамоянд, дохил 

карда мешаванд. Комитетҳои байниидорӣ, ки дар соҳаҳои муайян амал мекунанд, масалан дар 

сиѐсат, ҳаѐти маданӣ ѐ муносибатҳои берунӣ бояд мутобиқи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ 

карда шаванд. Хадамоти вазоратҳо, хадамоти раҳбарони раѐсатҳои мақомоти маҳаллии 

идоракунӣ ва ғайра ҳамчунин мутобиқи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

01102. Сиѐсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ  

Ин категория идоракунӣ ва назорати молиявӣ ва фаъолияти андозию буҷетӣ (фискалӣ),  ҷараѐни 

андозбандӣ, инчунин идоракунии маблағҳо ва қарзҳои давлатӣро фаро мегирад. Идоракунии 

маблағҳои давлатӣ хизматрасониҳоро ба мисли сафарбаркунӣ ва дарѐфти воситаҳои пулӣ ва 

назорати харҷ кардани онҳоро дар бар мегирад. Ҳамчунин ба мақомотҳои таъминкунандаи 

хизматрасониҳои молиявӣ ва андозию буҷетӣ, аз қабили Вазорати молия, мақомоти буҷетӣ, 

хазинадорӣ, инчунин мақомоти андоз ва гумрук дохил карда шудаанд. Ҳамзамон, санҷиш, 

ҳамоҳангсозӣ, мувофиқасозӣ, назорати буҷет, хизматрасониҳои муҳосибавӣ ва аудити дохилӣ 

шомил карда шудаанд. Таҳқиқот, рушд, азнавбаҳодиҳии муносибатҳои молиявӣ ва андозию 

буҷетӣ, хизматҳо оид ба пешниҳод намудани иттилооти давлатӣ, хадамоти оморӣ ва дигар 

хадамоти вобаста ба муносибатҳои молиявӣ ва андозию буҷетии марбут ба ин категория, фаро 

гирифта шудааст. Назорати системаи бонкӣ ба Раѐсати қарзи давлатӣ дохил карда шуда, 

хароҷотҳои  пешниҳод кардани кафолат ѐ барориши ӯҳдадориҳои қарзӣ ѐ пардохти фоизиро дар 

бар намегирад.   

01103. Фаъолияти сиѐсати берунӣ  

Категорияи мазкур ташкили фаъолияти Вазорати корҳои хориҷӣ, миссияҳои дипломатй, 

консулгарӣ ва намояндагиҳои вазорату идораҳое, ки дар хориҷа ҷо гирифтаанд ѐ дар назди 

ташкилоти байналмиллалӣ ѐ байнидавлатӣ амал менамоянд, фаро мегирад. Инчунин ташкили 

фаъолият ва таъмини муассисаҳои машғул дар соҳаи паҳн кардани иттилоот  ва расонидани 

хизматҳо берун аз ҳудуди қаламрави кишварро дар бар мегирад. Инчунин ҳаққи узвияти доимӣ ва 

махсус барои пӯшонидани хароҷоти умумии ҷории ташкилоти байналмиллалӣ ва байнидавлатиро 
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фаро мегирад. Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои дигар ва миссияҳои иқтисодӣ, аккредитикунонӣ 

дар назди мақомоти хориҷии идоракунии давлатӣ ва мусоидат ба барномаҳое, ки аз тарафи 

ташкилоти байналмилалӣ ѐ минтақавӣ амалӣ карда мешавад.  

Нигаҳдории қисмҳои ҳарбие, ки дар хориҷа чойгир карда шудаанд ва кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои 

хориҷӣ, инчунин хароҷоти дигари ҳарбӣ берун аз сарҳад. Ҳамчунин ташкили корҳои китобхонаҳо, 

толорҳои хониш ва хидмати маълумотдиҳие, ки берун аз кишвар ҷойгир карда шудаанд, инчунин 

раҳнамоӣ ва мусоидат кардан дар гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ дар соҳаи сиѐсати берунӣ.  

01104. Дигар мақомоти давлатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.  

Ин категория фаъолияти дигари мақомоти қонунгузорӣ ва иҷроияро дар соҳаи сиѐсати молиявӣ 

ва андозию буҷетӣ, инчунин муносибатҳои беруние, ки ба се зергурӯҳҳои собиқ мутобиқ нестанд, 

дар бар мегирад.  

012. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ  

01201. Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ  

Вазифаи мазкур ҳамаи идораҳо, бюро ва дигар мақомоте, ки бо кӯмаки ғайри ҳарбӣ ба кишварҳои 

рӯ ба тарақӣ сарукор доранд, инчунин миссияҳои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, грантҳо, 

ссудаҳо, ссудаҳои бидуни фоиз, расонидани кӯмаки техникӣ ва тартиб додани ҳаргуна 

барномаҳои соҳаи маориф ба монанди пешниҳод кардани таҷрибаҳосилкунӣ ва додани 

стипендияҳоро дар бар мегирад.   

01202. Кӯмаки иқтисодӣ, ки аз тариқи ташкилоти байналмиллалӣ расонида мешавад  

Вазифаи мазкур барномаҳои кӯмаки иқтисодиро, ки аз тариқи ташкилоти байналмиллалӣ 

расонида мешаванд, фаро мегирад. 

Ҳаққи аъзогӣ ба фондҳои рушди иқтисодӣ, ки дар ихтиѐри ташкилоти байналмиллалӣ, минтақавӣ 

ва дигар ташкилоти байналмиллалӣ дохил карда шудаанд. 

Кӯмаке, ки ба ташкилоти байналмиллалӣ оид ба нишгаҳдории сулҳ расонида шудааст бояд аз рӯи 

вазифаҳои (2.2.1) гурӯҳбандӣ карда шавад. 

01203. Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷие, ки ба категорияҳои дигар ворид карда 

нашудаанд  

Тақсим намудани кӯмаки иқтисодии хориҷӣ, грантҳо ва дигар хароҷоте, ки ба гурӯбандӣ кардани 

вазифаҳои (1.2.1. и 1.2.2.) тааллуқ надоранд ба вазифаи мазкур дохил мешаванд.  

013. Таҳқиқоти бунѐдӣ, амалӣ ва илмӣ 

Таҳқиқоти бунѐдӣ ҳамчун намуди гуногуни фаъолияте, ки барои афзун гардонии неруи илмӣ ѐ 

миқдори кашфиѐтҳои бидуни ягон гуна мақсади мушаххас, равона карда шудааст мавриди 

баррасӣ қарор мегиранд. Таҳқиқоти амалӣ айнан ҳамингуна нақшро, вале танҳо бо мақсади 

таҷрибавии муайян иҷро карда мешавад. Маъмулан, таҳқиқоти амалӣ мутобиқ бо вазифаҳои 

иҷронамудаи онҳо гурӯбандӣ карда мешаванд.  

01301. Таҳқиқоти бунѐдӣ  

Ин категория хароҷоти ҳамаи идораҳо, бюро ва мақомоти сохторие, ки таҳқиқотро дар соҳаи 

илмҳои табиӣ, техникӣ, иҷтимоӣ ва гуманитарӣ (башардӯстона) инчунин таҳқиқоти бунѐдии 

комплексӣ амалӣ менамояд, фаро мегирад. 

Масалан, хароҷот барои нигаҳдории Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; Академияи илмҳои 

кишоварзӣ, Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва ғайра ба он тааллуқ доранд.  

01302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ 

а) Ин категория хароҷоти ҳамаи идораҳо, бюро, мақомоти сохторие, ки таҳқиқоти амалӣ ва 

тартиб додани фаъолияти илмӣ-техникиро аз рӯи самтҳои афзалиятнок иҷро мекунанд, дар бар 

мегирад; 

б)Тавсияномаҳо оид ба истифодабарии комѐбиҳои илм дар амал ва мусоидати онҳо мавриди 

азхудкунӣ дар истеҳсолот; гузаронидани экспертизаҳои  илмӣ, барномаҳои муҳими илмӣ, илмӣ – 

техникӣ ва хоҷагии халқ; лоиҳаҳои инноватсионӣ;  тайѐр кардани кормандони илмии 

баландихтисос тавассути аспирантура ва докторантура. Масалан, хароҷот барои нигаҳдории 

институти такмили ихтисоси хизматчиѐни давлатӣ дар назди Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва институти илмию таҳқиқотии молия.  
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в) Хароҷоти ҳамаи идораҳо, бюро ва мақомоти сохторие, ки таҳқиқоти амалӣ ва коркардро оид 

ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти илмию техникӣ; тавсияномаҳо оид ба истифодаи 

комѐбиҳои илм дар амал ва мусоидати онҳо мавриди азхудкардани истеҳсолот; гузаронидани 

экспертизаҳои муҳими  илмӣ, фаъолияти илмию техникӣ; тавсияномаҳо оид ба истифодаи 

комѐбиҳои илм дар таҷриба ва мусоидати онҳо ҳангоми азхуд намудани истеҳсолот; 

гузаронидани экспертизаҳои муҳими илмӣ, илмию техникӣ ва барномаҳои хоҷагии халқ; лоиҳаҳои 

инноватсионӣ; тайѐр кардани кормандони илмии тахассуси олӣ тавассути аспирантура ва 

докторантура, ки самти тахассусӣ доранд бояд мутобиқи гурӯҳбандии буҷетӣ бо 

дарназардошти тайиноти онҳо аз рӯи бахшҳои дахлдор гурӯҳбандӣ карда шаванд. Масалан, 

хароҷот барои нигаҳдории институте, ки дар соҳаи тандурустӣ мутахассис тайѐр мекунад бояд 

аз рӯи вазифаи  5.4.2. гурӯҳбандӣ карда шавад, ѐ ин ки, институте, ки дар соҳаи саноат 

мутахассис тайѐр мекунад бояд аз рӯи вазифаи  11.4.2. ва ғайра гурӯҳбандӣ карда шавад. 

014. Хизматрасониҳои хусусияти умумидошта  

01401. Мақомоти идоракунии хизмати давлатӣ  

  Ин вазифа ташкили гузаронидани сиѐсати умумии кадрҳоро фаро мегирад. Масъалаҳои 

кадрии новобаста ба вазифаи муайян. Рушд ва ҷорӣ намудани сиѐсати умумии кадрҳо ва 

ҷараѐнҳои интихобкунӣ, аттестатсия, пешбарии кадрҳо аз рӯи хизмат, бакор қабул намудан,  аз 

кор озод кардан, пардохтҳо, танзими рӯйхати вазифаҳои хидматӣ ва регламенти кори хадамоти 

давлатӣ, баҳодиҳӣ, гурӯҳбандӣ ва ғайра дохил карда шудааст. Идора кардани кадрҳо дар соҳаи 

муайяни фаъолият (масалан, ҳарбӣ) мутобиқи тайиноти онҳо гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

01402. Мақомоти банақшагирӣ ва хадамоти оморӣ 

  Вазифаи мазкур ташкили банақшагирии умумии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин таъмини 

корҳои хадамоти омориро дар бар мегирад. Ба он мақомоти ташаккулдиҳанда, ҳамоҳангсозанда 

ва идоракунандаи раванди ҷорӣ намудани нақшаҳои умумии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва барномаҳо 

шомил карда шудаанд. Мақомоти марказии оморие, ки сиѐсати омориро пурра ташаккул 

медиҳанд, инчунин барномаҳои омориро, ҳамоҳангсозӣ, машваратдиҳӣ ва дастгирӣ намуда, ба 

фасли дахлдор гурӯҳбандӣ шудаанд, шомил карда шудаанд. 

01403. Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта  

  Ин вазифа идоракунии  фаъолияти хусусияти умумӣ, амалӣ намудан, таъмини чунин 

фаъолият ба монанди, таъмини марказонидашуда, харидорӣ, нигаҳдорӣ ва ҳифзи ҳуҷҷатҳо ва 

бойгониҳои аҳамияти давлатидошта, истифодабарии биноҳое, ки ба мақомоти давлатӣ тааллуқ 

доранд ѐ тавассути онҳо истифода мешаванд, паркҳои марказии автомобилӣ, давлатӣ, 

матбааҳо ва  хизматрасониҳои дигари вобастаи иҷрои вазифаҳои мушаххасро дар бар мегирад. 

Агентиҳои давлатӣ ѐ комиссияҳои самти муайян, мақомоте, ки бо гузаронидани интихобот ва 

дигар воҳидҳое, ки ба  категрорияҳои дигар дохил карда нашудаанд, метавонанд ҳамчунин дохил 

карда шаванд. 

02. Мудофиа 

  Дар бахши мазкур хароҷот ва таъмини фаъолияти мақомоти идоракунии ҳарбӣ, ки бо 

таъмини қобилиятнокии мудофиаи давлат вобастаанд, пешбинӣ карда мешаванд. 

021. Идоракунии ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ 

  Зербахши мазкур вазифаҳои зеринро дар бар мегирад  

02101. Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ  

  Вазифаи мазкур идоракунӣ, ташкили фаъолият, назорати қувваҳои мусаллаҳ, аз ҷумла 

қувваҳои хушкигард, ҳарбию ҳавоӣ, қӯшунҳои мудофиаи заддиҳавоӣ, зудамал, муҳандисӣ, қувваҳои 

коммуникатсионӣ ва дигар қисмҳои ѐридиҳандаи бахши мудофиа, таъмини қӯшунҳо бо озуқаворӣ, 

сарулибоси ҳарбӣ, техника, аслиҳаву муҳимот ва молу мулки махсуси дигари ҳарбӣ, ташкили 

фаъолияти комиссариатҳои ҳарбӣ ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба даъвати шаҳрвандон ба 

хизмати ҳарбиро фаро мегирад. Вазифаи мазкур инчунин хароҷоти вобаста ба нигаҳдорӣ ва 

таъмини фаъолияти қӯшунҳои сарҳадие, ки муҳофизати сарҳади давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро таъмин менамоянд, дар бар мегирад. Вазифаи 2.1.1. ташкили фаъолияти 

донишкадаҳои олии ҳарбӣ, коллеҷҳо, литсейҳо, инчунин идоракунӣ ва фаъолияти госпиталҳо ва 

муассисаҳои дигари тиббиеро, ки мутаносибан ба бахшҳои 4 ва 5 гурӯҳбандӣ карда мешаванд, дар 



(24) 
 

бар намегирад. Таъмини нафақавии хизматчиѐни ҳарбӣ дар бахши 6 гурӯҳбандӣ карда шудааст.  

02102. Мудофиаи гражданӣ  

  Ин вазифа идоракунӣ, фаъолият ва таъмини қувваҳои мудофиаи гражданиро, аз ҷумла 

таъмини фаъолият дар шароити вазъияти фавқулодда ва офатҳои табииро дар бар мегирад. Ба 

вазифаи мазкур қисми моддии молу мулк ва техникаи истифодашаванда барои таъмини қувваҳои 

мудофиаи гражданӣ ва бартараф кардани ҳолатҳои фавқулодда, ба истиснои хароҷот барои 

расонидани кӯмак ба аҳолӣ дар ҳолати вазъияти фавқулодда ва офатҳои табиӣ, инчунин 

хароҷоти мақсаднок ба ҳадафҳои равона кардашуда, ки дар бахши 6 гурӯҳбандӣ карда шудаанд, 

дохил карда мешавад.  

02103. Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

  Вазифаи мазкур идоракунии ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ, ки ба категорияҳои пешинаи ин 

зербахш мутобиқат наменамоянд, дарбар мегирад. Чорабиниҳо оид ба омодасозии ҷавонон то 

давраи даъват ба хизмати ҳарбӣ ва фаъолияти прокуратураҳои ҳарбӣ ва инчунин чорабиниҳо оид 

ба безараргардонии башардўстонаи минаҳоро дарбар мегирад. 

022. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофиа 

Зербахши мазкур вазифаҳои зеринро дар бар мегирад:  

02201. Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ  

  Ин вазифа барномаҳо ва мақомоте, ки кӯмаки ҳарбиро назорат менамоянд, аз ҷумла 

ташкилоту қувваҳое, ки ба эътилофҳои ҳарбии байналмилалӣ дохил мешаванд, дар бар мегирад. 

Ба он грантҳо ва ссудаҳои тайиноти ҳарбӣ, ҳаққи узвият дар иштироки маблағҷудокунии 

сохторҳои байнидавлатии ҳарбӣ ва қувваҳои сулҳпарвар, ворид карда шудаанд. 

02202. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофиа 

  Нигаред ба вазифаҳои 01302 

02203. Фаъолият дар соҳаи мудофиа, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 

  Вазифаи идоракунӣ, фаъолият ва таъмини комплекси мудофиавиро, ки ба вазифаҳои 

пешинаи бахши мазкур мутобиқат наменамоянд, дар бар мегирад.  

03. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ  

031. Хидмати милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор  

  Зербахши мазкур аз вазифаҳои зерин иборат мебошад:  

03101. Милитсия  

  Ба ин вазифа, идораҳо, раѐсатҳо ва дигар воҳидҳои маъмурие, ки дар қувваҳои милитсия ва 

хадамоти он амал ва назорат мекунанд ба ҳайати доимӣ ва ѐридиҳандаи милитсия дохил карда 

шудааст. Ба вазифаи мазкур чорабиниҳо оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, кофтукови 

ҷиноӣ, мубориза бо ҷинояти муташаккилона, танзими ҳаракат дар роҳ, хадамоти дидбонию 

патрулӣ, ба қайд гирифтани шаҳрвандон, ҷамъоварии маълумоти оморӣ ва фаъолияти дигари 

вобаста ба кори милитсия дохил карда шудаанд.  

  Таъминоти таҷҳизот  ва техника барои мақомоти милитсия. Муассисаҳои олии 

таҳсилотии милитсия (Академияи ВКД) ба қатори барномаҳои умумию таҳсилотӣ дар бахши 4 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

03102. Муҳофизат аз сӯхтор  

  Ба ин вазифа идораҳо, раѐсатҳо ва дигар мақомоти маъмурие, ки мубориза бо сӯхтор ва 

хадамоти бехатарии зиддисӯхторро амалӣ ва назорат менамоянд, дохил карда шудаанд. 

Қувваҳои доимӣ ва ѐридиҳандае, ки барои мубориза бо сӯхтор пешбинӣ карда шудааст,  инчунин 

муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо таҷҳизоти махсуси зиддисӯхтор ва нақлиѐт ворид карда шудаанд. 

03103. Хадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

  Ин вазифа фаъолияти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба вазифаҳои дигари 

зербахши 3.1 дохил карда нашудаанд, дар бар мегирад. Ташкили фаъолият оид ба насб ва 

хизматрасонии техникии аломатҳои роҳ, воситаҳои танзими ҳаракат дар роҳ ва ғайраро дар бар 

мегирад.  
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032. Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо 

  Зербахши мазкур идоракунӣ ва фаъолияти судҳои гражданӣ ва ҷиноӣ ва тамоми низоми 

пешбурди судӣ ба пуррагӣ, аз ҷумла кӯмаки ҳуқуқӣ ва хизматрасониҳои мушовирони ҳуқуқӣ, ҳам 

давлатӣ ва ҳам ғайри давлатиро дар бар гирифтааст. Идораҳои судӣ, ки ба онҳо ҳуқуқи ҷарима 

бастан ва дигар намудҳои муҷозоти  аз тарафи судҳо муайян гардидаро доранд, дохил карда 

шудаанд. Идоракунӣ ва фаъолияти системаи муҷозоти ҷиноӣ ва пеш аз мӯҳлат озод кардани 

маҳбусон низ дохил карда шудааст. Идоракунии маҳбасхонаҳо дар Трибунали маъмурӣ мутобиқи 

вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

03201. Адлия 

  Вазифаи мазкур Вазорати адлия, раѐсатҳои вилоятии адлия (аз ҷумла, вилоятҳои 

худмухтор) идораи давлатии нотариалӣ, мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро (САҲШ) 

дар бар мегирад.  

03202. Низоми судӣ  

  Вазифа мазкур Суди Конститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди Олии Иқтисодӣ, Суди ҳарбиро 

фаро мегирад, судҳои вилоятӣ (аз ҷумла, вилоятҳои худмухтор), шаҳрӣ (аз ҷумла, ш. Душанбе) ва 

ноҳиявӣ, вилоятӣ, судҳои иқтисодӣ, суди иқтисодии шаҳри Душанбе ва ғайраро дар бар мегирад. 

Ин категория идоракунӣ ва фаъолияти судҳои гражданӣ ва ҷиноӣ ва тамоми низоми пешбурди 

судиро ба пуррагӣ, аз ҷумла кӯмаки ҳуқуқӣ ва хизматрасониҳои ҳуқуқии мушовирони ҳам давлатӣ 

ва ҳам ғайри давлатиро дар бар мегирад. Идораҳои судие, ки ба онҳо ҳуқуқи бастани ҷарима ва 

дигар намудҳои муҷозоти муайяншуда аз тарафи судҳо дода шудааст, дохил карда шудаанд. 

Инчунин, идоракунӣ ва фаъолияти низоми муҷозоти ҷиноятӣ ва пеш аз мӯҳлат озод кардани 

маҳбусон, дохил карда шудаанд. Ташкил ва тартиби фаъолияти судҳоро Қонуни конститутсионӣ 

муайян менамояд.  

03203. Прокуратура 

  Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти прокуратураро дар бар мегирад. Прокуратураи 

Генералӣ, прокуратураҳои вилоятӣ (аз ҷумла, худмухтор), прокуратураҳои шаҳрӣ, 

прокуратураҳои ноҳиявӣ, прокуратураҳои нақлиѐтӣ ва ғайраро дар бар мегирад.  

03204. Ташкили фаъолияти ҳабсхонаҳо 

  Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти маҳбасхонаҳо ва дигар муассисаҳои ислоҳотиро фаро 

мегирад. Таъмини контингенти махсуси муассисаҳои мазкурро бо озуқаворӣ, сарулибос ва 

хизматрасонии тиббӣ, нигаҳдорӣ ва таъмини фаъолияти ҷузъутомҳои қаровулиро дар бар 

мегирад.  

03205. Фаъолияти дигар дар соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд  

  Ба ин вазифа фаъолияти соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд, ворид карда шудааст.  

033. Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ  

  Зербахши мазкур аз вазифаҳои зерин иборат мебошад: 

03301. Амнияти миллӣ  

  Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти мақомоти амният ва хадамоти махсусеро, ки барои 

таъмини амнияти дохилӣ ва берунии давлат равона карда шудааст, дар бар мегирад. Ба вазифаи 

мазкур хароҷот оид ба муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо муҳимоти ҳарбӣ, нақлиѐт, воситаҳои 

махсуси техникӣ ва молу мулки дигар дохил карда шудааст. 

03302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ  

  Нигаред ба вазифаҳои 01302 

03303. Хароҷоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният 

  Ин вазифа идоракунӣ ва фаъолияти гвардияи миллӣ, мақомоти зидди гардиши 

ғайриқонунии маводи нашъаовар, мақомоти гумрук, таъмини фаъолияти хадамоти фелдегерӣ, 

инчунин идоракунии умумии фаъолият барои беҳтар кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва амният 

равонашуда, бунѐди  сиѐсати умумии ингуна навъи фаъолиятро дар бар мегирад.  

04. Маориф 
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  Таҳсилот, муносибатҳои муташаккилона ва устуворро барои азхуд кардани донише, ки дар 

доираи низоми расмии мактабҳо ва муассисаҳо, инчунин берун аз ҳудуди онҳо амал мекунад, дар 

бар мегирад.  

Таҳсилот,  мутобиқ бо дараҷаи мактабҳо ѐ барномаҳои донишгоҳие, ки таҳкурсии таҳсилотро 

бунѐдгузорӣ намудаанд ва навъҳои робитаҳо, ки барои ҳосил кардани дониш пешбинӣ 

нагардидаанд ѐ мутобиқи модел, ѐ ҳадафҳои пай дар пай, масалан бо мақсади истироҳат кардан 

ба нақша гирифта нашудаанд, гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Академияҳои ҳарбӣ ва коллеҷҳо, 

инчунин мактабҳои олии милитсия, ки нақшаи таълимии он монанди нақшаҳои муассисаҳои 

таҳсилоти умумии таълимӣ мебошанд, дар инҷо дохил карда шудаанд (ҳатто агар дар чунин 

навъ мактабҳо танҳо хизматчиѐни ҳарбӣ ва аъзои оилаи онҳо таҳсил намоянд). Идоракунӣ ва 

таъмини чорабиниҳои варзишӣ ва солимгардонии вобаста ба муассисаҳои таълимӣ дар 

категорияҳои зерин гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

041. Таълиму тарбияи томактабӣ  

04101. Муассисаҳои томактабӣ 

  Ин категория идоракунии бахши таълимоти томактабиро дар бар мегирад. Таҳсилоти 

томактабӣ барои кӯдакони аз 3 сола то синни зарурӣ, барои ба мактаби таҳсилоти умумӣ дохил 

шудан пешбинӣ гардидааст. Ин таҳсилот барои инкишофи иҷтимоӣ, фикрӣ ва ҷисмонии кӯдак 

масъулият ба дӯш дорад. Масалан, ба он хароҷот барои нигаҳдории боғчаҳои бачагона, 

кӯдакистонҳо дохил мешаванд.  

042. Таҳсилоти умумӣ  

  Таҳсилоти умумӣ аз се зина (ибтидоӣ, умумии асосӣ ва умумии миѐна) иборат буда, 

тавассути мактабҳои ибтидоӣ, мактабҳои умумии асосӣ, мактабҳои миѐнаи умумӣ, гимназия ва 

литсейҳо амалӣ карда мешаванд. Зинаҳои мазкур мустақилона ѐ мувофиқан дар таркиби 

мактабҳои умумии асосӣ, мактабҳои миѐнаи умумӣ, гимназия ва литсейҳо ташкил карда 

мешаванд. 

04201. Таҳсилоти ибтидоӣ  

  Категорияи мазкур инҳоро дарбар мегирад: 

- Таъмини таҳсилоти ибтидоӣ;  

- роҳбарӣ кардани  мактабҳо ва муассисаҳои дигари таълимӣ, ки таҳсилоти ибтидоӣ, бозрасии 

онҳо, идоракунӣ ѐ дастгирӣ намудани онҳоро таъмин менамоянд. 

- Барномаҳои омӯзиши савод барои шахсоне, ки аз хонандагони мактаби ибтидоӣ 

калонсолтаранд.  

04202. Таҳсилоти умумии асосӣ  

  Ин категория дарбар мегирад: 

- муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, ки азхудкунии барномаҳои зинаи якум(ибтидоӣ) ва  

дуюми таҳсилоти миѐнаро (асосӣ) таъмин менамоянд; 

– роҳбарӣ кардани мактабҳо ва муассисаҳои дигари таълимӣ, ки таҳсилоти миѐнаро дар сатҳи 

поѐн таъмин менамояд, бозрасии онҳо, идоракунии онҳо ѐ ба онҳо расонидани дастгирӣ;  

– додани стипендияҳо ва кӯмакпулиҳо барои дастгирии хонандагон, ки аз рӯи барномаи зинавӣ 

барои ба даст овардани таҳсилоти миѐна дар сатҳи поѐнтар машғуланд, таъмин менамояд.  

– таҳсилоти миѐнаи берун аз мактабии сатҳи поѐнтар барои калонсолон ва ҷавонон.  

04203. Таҳсилоти миѐнаи умумӣ   

  Категорияи мазкур инҳоро дар бар мегирад: 

- муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, ки таълими барномаҳои се (ибтидоӣ, асосӣ, миѐнаи 

умумӣ) зинаи таҳсилоти миѐнаи умумиро аз рӯ стандарти давлатии таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

таъмин менамояд, таҳсил 11 сол, кӯдакони сини аз 6-7 то 16-17 сола  

– роҳбарӣ кардани  мактабҳо ва муассисаҳои таълимии дигаре, ки таҳсилоти миѐнаро дар сатҳи 

олӣ таъмин менамояд, бозрасии онҳо, идоракунии онҳо ѐ ба онҳо расонидани дастгирӣ;  

– додани стипендияҳо ва кӯмакпулиҳо барои дастгирии хонандагон, ки аз рӯи барномаи 

таъминкунандаи таҳсилоти миѐна дар сатҳи боло машғуланд.  

– таҳсилоти миѐнаи берун аз мактабро барои калонсолон ва ҷавонон дар сатҳи олӣ.  

04204. Муассисаҳои хусусияти техникӣ-касбӣ дошта 
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  Ин категория фаъолият ва таъмини барномаҳои таҳсилоти касбиро дар доираи сатҳи 

таҳсилоти миѐна дарбар мегирад. Ин сатҳ аз ду марҳала иборат буда метавонад. Марҳалаи якум 

(аз  ҷумла, таҷрибаҳои истеҳсолӣ) донишҳои хусусияти таълими умумидоштаро медиҳад, ки 

иҷрои коре,ки донишҳои техникии махсусро талаб намекунад, иҷозат медиҳад. Дуюм марҳила 

фанҳои таҳсили умумидошта ва фанҳое, ки ҷои корро дар соҳаи махсус дар оянда таъмин 

менамоянд, дарбар мегирад. Дар ин ҷо хароҷотҳо барои нигоҳ доштани омӯзишгоҳҳои касбӣ-

техникӣ ва литсейҳо, новобаста аз тобеияти идорӣ онҳо дахл доранд. 

043. Таҳсилоти олии миѐнаи касбӣ 

  Таҳсилоти олии миѐнаи касбӣ дар асоси тахсилоти миѐнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миѐнаи 

касбӣ ва коллеҷҳои мактабҳои олии касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ, амалӣ карда мешавад.   

04301. Муассисаҳое, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд 
  Ин категория корҳои ташкилӣ, таъминотӣ ва фаъолияти донишгоҳҳо ва муассисаҳои 

дигаре, ки таҳсилоти олиро таъмин менамоянд, дарбар мегирад. Хароҷот барои нигаҳдории 

муассисаҳои таълимии олӣ (донишгоҳҳо, донишкадаҳо, академияҳо, консерваторияҳо ва ғайра) 

новобаста аз тобеъияти идоравии онҳо, дохил карда мешаванд. 

04302. Муассисаҳое, ки таҳсилоти миѐнаи касбиро таъмин менамоянд 

  Ин категория корҳои ташкилӣ, таъминотӣ ва фаъолияти муассисаҳои соҳаи маорифро 

дарбар мегирад, ки онҳо шаҳрвандонро бо маълумоти миѐнаи касбӣ дар асоси маълумоти умумӣ 

ва миѐна бе додани дипломи донишгоҳ (таҳсилоти олӣ) таъмин мекунад. Хароҷот барои 

нигоҳдории омӯзишгоҳҳо, коллеҷҳо, новобаста аз тобеъияти онҳо дохил карда мешаванд. 

04303. Таҳсилоти миѐна ва олии касбӣ, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 

 Ба ин фаъолият ва хизматрасониҳои бахши таҳсилоти олӣ  мансубанд, ки онҳо ба 

категорияи  4.3.1. и 4.3.2.шомил намебошанд.  

044. Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда 

  Ин категория ташкилдиҳӣ, таъмин ва фаъолияти хизматрасониҳои маълумоти 

бедараҷаро дарбар мегирад. 

04401. Курсҳо ва марказҳои такмили ихтисос  

  Ба ин гурӯҳ хароҷот барои нигоҳдории курсҳои такмили ихтисос ва марказҳои такмили 

ихтисос барои баланд бардоштани ихтисоси кормандон, ки дар назди вазорату идораҳо ва 

сохторҳои дигари мақомотҳои идоракунӣ ташкил карда шудаанд, дохил мешавад. 

04402. Донишкадаҳои такмили ихтисос  

  Ба ин модда хароҷот барои нигоҳдории донишкадаҳои такмили ихтисос оид ба баланд 

бардоштани ихтисоси кормандон, ки дар назди вазорату идораҳо ва сохторҳои дигари мақомоти 

идоракунӣ ташкил карда шудаанд, дохил карда мешавад. 

04403. Муассисаҳое, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд 

Ба ин модда хароҷотҳое, ки ба дигар моддаҳои 044метавонанд дохил карда нашаванд. 

045. Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф  

  Ин категорияи идоракунии соҳаи маорифро, ки ба дигар сатҳҳо дохил карда нашудаанд, 

дарбар мегирад. Шӯъбаҳои барномавие, ки оид ба идоракунӣ, таъминот, иҷроиш ва ҷорӣ 

намудани таҳқиқоти амалӣ дар назария, усули таълим ва таҳияи нақшаи таълим мансубанд, 

дохил карда шудаанд. Ҳамчунин барномаҳое, ки таъминкунандаи ахбори ҷамъиятӣ оиди системаи 

маориф, аз  ҷумла, ҷамъоварӣ, таҳлил ва паҳнкунии ахбори оморӣ мансуби ин гурўҳанд.  

04501. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи маориф 
  Ба он хароҷот барои нигоҳдории раѐсатҳо ва шӯъбаҳо дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ, дохил карда мешаванд. 

04502. Фаъолияти ѐридиҳанда дар соҳаи маориф 

  Ба он хароҷот оид ба ташкили корҳои методӣ дар соҳаи маориф, новобаста аз тобеъияти 

идоравиаш дохил карда мешаванд. 

04503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф 

Нигаред ба банди 01302 

04504. Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 
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  Ба он корҳо ва хизматрасониҳои соҳаи маориф, ки ба дигар категорияҳои бахш тааллуқ 

надоранд, дохил карда шудааст. Масалан, ба он хароҷот барои гузаронидани чорабиниҳои 

марказонидашуда дар соҳаи маориф, дохил карда шудааст. 

05.Тандурустӣ 

051. Беморхонаҳо 

05101. Беморхонаҳои бисѐрсоҳавӣ 

  Ин категория ташкили корҳоро дар бахши беморхонаҳо, ки хизматрасонии умумиро 

мерасонанд, дар бар мегирад. Дар ин банд ташкили фаъолият, назорат ва таъмини 

беморхонаҳое, ки дар самти муайян махсусгардонида нашудаанд, дохил карда шудаанд. 

Беморхонаҳо  муассисаҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар он духтур-мутахассис назоратро таъмин 

менамояд. Инчунин пардохтҳои давлатие, ки бевосита аз тарафи беморхона ѐ аз тариқи бемор 

сурат гирифтааст, дохил карда шудаанд. Хароҷотҳо барои сохтмони беморхонаҳо, таҷҳизот, 

лавозимоти умумӣ, манзил ва имтиѐзҳо барои кормандони тиббӣ, дохил карда шудаанд. 

Пардохтҳо ба бемороне, ки дар натиҷаи бистарӣ шудан зарар дидаанд, дар бахши (6) гурӯҳбандӣ 

карда шудааст. Инчунин, Госпиталҳои ҳарбӣ ба истиснои госпиталҳои ҳарбию саҳроӣ, ки дар 

бахши (2) гурӯҳбандӣ мешаванд, дохил карда шудаанд. 

05102. Беморхонаҳо ва марказҳои махсугардонидашуда 

  Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда хизматрасониро танҳо аз рӯи намудҳои  

муайяни беморӣ (масалан, барои беморони гирифтори касалии сил, саратон ва ғайра) пешниҳод 

менамоянд. Мафҳуми беморхона  дар банди  (05101) муайян карда шудааст. Дар ин гуна марказҳо, 

хизматрасониҳои тиббӣ одатан аз тарафи духтурон-мутахассисони махсусгардонидашуда 

(ихтисоси махсус дошта) расонида мешаванд. Дар ин банд хароҷотҳои давлатӣ барои табобати 

беморон, ки аз ҷониби  муассиса ѐ  тариқи беморон расонида мешаванд, дохил карда шудаанд. 

Инчунин хароҷотҳо барои сохтмони беморхонаҳо, таҷҳизот, манзил ва имтиѐзҳо барои 

кормандони тиб дохил карда шудаанд. Пардохтҳо ба бемороне, ки  дар натиҷаи бистарӣ шудан 

зарар дидаанд, дар бахши (6) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Госпиталҳои ҳарбӣ ба истиснои 

госпиталҳои ҳарбию саҳроӣ, ки дар бахши (2) гурӯҳбандӣ мешаванд, дохил карда шудааст. 

05103. Таваллудхонаҳо 

  Таваллудхонаҳо хизматрасонии беморхонавиро бамуроҷиаткунандагон таъмин менамоянд. 

Кормандони тиббии ин гуна муассисаҳо дорои тахассуси духтурони табобатиро надоранд. 

Инчунин маънидоди категорияи (05101),  ба ин банд мувофиқ мебошад. Таваллудхонаҳое, ки 

таҳти назорати бевоситаи духтурон (кормандони дорои маълумоти тиббӣ) нестанд, аз рӯи 

категорияи  (05103) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

05104. Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ) 

  Духтурон, кормандони миѐна ва хурди тиббии марказҳо бистарӣ намудани беморонеро, ки 

солимиашионро пас аз амалиѐти ҷарроҳӣ барқарор менамоянд, нигоҳубини доимии бемороне, ки 

ба он эҳтиѐҷ доранд, гузаронидани амалиѐтҳо оид ба барқарор кардани вазифаҳои аз кор монда  

ва истироҳати барқарорсозиро таъмин менамоянд. Инчунин дар ин банд муассисаҳое, ки ба 

шахсони кӯҳансол ва камқувват хизмат мерасонанд, дохил карда шудаанд. Марказҳо таҳти 

назорати доимии духтурҳои навбатдор қарор надоранд.  Бо ибораи дигар категория (05101) ба 

банди мазкур мутобиқ мебошад. Таъмин ва ташкили фаъолияти хонаҳои пиронсолоне, ки  ба 

соҳаи тиб дахл надоранд, дар категорияи (06202) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

05105. Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

  Ба ин катеория беморхонаҳое, ки хизматрасонии онҳо ба категорияи (051) дохил карда 

нашудаанд, дохил карда мешаванд.  

052. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) 

05201. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисѐрсоҳавӣ 

  Категорияи мазкур ташкили фаъолият, идоракунӣ, амалӣ намудани хизматрасониҳои 

тиббиро аз тарафи марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) ва духтурони умумисоҳавӣ дар бар 

мегирад. Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) муассисаҳои тиббие ба ҳисоб мераванд, ки асосан ба  

хизматрасонии амбулатории беморон машғул мебошанд. Духтурони амалия беморонро дар 
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утоқҳои кории худ муолиҷа намуда, барои маслиҳатдиҳӣ, ба аѐдати онҳо ба манзилҳояшон 

мераванд. Хизматрасониҳои марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо) ҳамчун хизматрасонии 

беморхонаҳои умумисоҳавӣ аз ҷониби духтурон бе маҳдудият вобаста ба намудҳои беморӣ, ки 

беморон метавонанд муроҷиат намоянд, расонида мешавад. Дар баробари дигар хароҷотҳо, 

пардохтҳои бевосита ба тариқи инфиродӣ ба беморон (мутобиқи системаи суғуртаи давлатии 

тиббӣ) низ вуҷуд доранд. 

05202. Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда 

  Гурӯҳи мазкур хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи тиббии марказҳои саломатӣ 

(дармонгоҳҳо) ва духтурон-мутахассисонро, дарбар мегирад. Марказҳои саломатии 

махсусгардонидашуда (дармонгоҳҳо) ва духтурон – мутахассисони онҳо аз Марказҳои саломатии 

(дармонгоҳҳо) бисѐрсоҳавӣ ва духтурони умумисоҳавӣ бо хизматҳои аз ҷониби онҳо 

расонидашуда, яъне бо муолиҷаи беморони дар ҳолати муайян қарор дошта, гирифтори 

бемориҳои муайянбуда, аз бемориҳои муайяне, ки танқисӣ мекашанд, амалиѐтҳои тиббии 

муайянро қабул менамоянд, ѐ ин ки ба категорияи муайян дохил мешаванд, фарқ мекунанд.  

–    Пешниҳод намудани хизматрасониҳои махсусгардонидашудаи тиббӣ; 

 – Роҳбарӣ кардан, бозрасӣ, идоракунӣ ѐ мусоидат намудан нисбат ба хизматҳои тиббии 

махсусгардонидашуда, ки аз ҷониби марказҳои саломатии махсусгардонидашуда ва духтурон – 

мутахассисон расонида мешаванд.  

Инчунин, хизматрасониҳои духтури дандон – ортодонтҳо.  

Ин гуна хизматрасониҳои тиббиро дар бар намегирад:  

- марказҳои дандонпизишкӣ ва духтурони дандон (05203);  

- хизматҳои лабораторияҳои таҳқиқотии тиббӣ ва ҳуҷраҳои рентгенӣ.  

05203. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ)  

  Ин категория фаъолияти идоракунӣ ва таъмини хизматрасониҳои дандон (стоматологӣ), 

ки тавассути марказҳои махсусгардонидашуда ѐ марказҳои умумии дандон (стоматологӣ) ва 

духтурони дандонпизишк, мутахассисон оид ба беҳдошти (гигиена) даҳон ва ғайраро дар бар 

мегирад. Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ) ба бистарӣ кардани бемор машғул набуда, 

метавонанд мутахассисонро оид ба беҳдошти ковокии даҳон ва ғайра дошта бошанд. 

Дандонпизишкон (стоматологҳо) ва мутахассисон оид ба беҳдошти ковокии даҳон метавонанд 

беморонро дар ҳуҷраҳои худ ѐ муассисаҳои ғайритиббӣ муолиҷа намоянд. Дар ин гурӯҳ ҳамаи 

намудҳои протезкунонӣ дохил карда шудаанд. Дар баробари маблағгузории давлатӣ барои 

сохтмон ва харидории таҷҳизот, нақшаи инфиродии ѐрӣ ба беморон вуҷуд дорад, ки онро 

метавонад бевосита  муассиса ѐ ба таври ғайри мустақим аз тарафи бемор расонад (ба тариқи 

системаи суғуртаи давлатии тиббӣ).  

05204. Бунгоҳҳои саломатӣ 

  Ин категория таъмини хизматрасониҳои тиббиро (танҳо кормандони миѐна ва хурди 

тиббӣ) ба таври амбулаторӣ дар маҳалҳои дурдаст (ҷамоатҳо) дар бар мегирад. 

05205  Стансияҳои ѐрии таъҷилии тиббӣ 

Категория мазкур расонидани хизматрасониҳои тиббии амбулаториро аз тарафи 

стансияҳои ѐрии таъҷилии тиббӣ дар бар мегирад (духтурони  умумисоҳавӣ). Духтурони 

умумисоҳавӣ ихтисос надоранд. 

05206  Марказҳои тибби оилавӣ 

Категория мазкур хизматрасониҳои тиббиро аз тарафи марказҳои тибби оилавӣ ба 

беморон, ки ба таври амбулаторӣ расонида мешавад, (духтурони умумисоҳавӣ) дар бар мегарад. 

Духтурони умумисоҳавӣ ихтихос надоранд. 

05207. Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд.  

  Ин категория идоракунӣ, фаъолият ва таъмини хизматрасониҳоро тавассути марказҳои 

саломатӣ (дармонгоҳҳо) аз ҷониби ҳамшираҳои шафқат, момодояҳо, физиотерапевтҳо, 

терапевтҳои умумӣ (логопедҳо) ва дигар  парамедикҳо дар хонаҳои муроҷиин ѐ муассисаҳои 

ғайритиббӣ дар бар мегирад. Инчунин ба ин гурӯҳ окулистҳо (духтури чашм), травматологҳо 
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(духтурони шикастабанд), невропотологҳо (духтурони ситемаи асаб) ва духтуроне, ки аз тибби 

анъанавӣ истифода менамоянд,  дохил карда шудаанд. Дорувориҳо, таҷҳизоти тиббӣ ва 

лавозимот низ дохил карда шудаанд. Дар баробари дастгирии давлатӣ, ки ба ҳолатҳои дигари 

табобати инфиродӣ вобастагӣ надорад, (масалан, барои сохтмонҳо, таҷҳизот ва ғайра) 

намудҳои расонидани хизмати инфиродӣ ба ҳар бемор вуҷуд дорад, ки бевосита дар клиника ѐ  

тавассути бемор амалӣ карда мешаванд. Ин гуна  системаи пардохт метавонад мутобиқи 

системаи суғуртаи давлатии тиббӣ амалӣ карда шавад. Инчунин категорияи мазкур идоракунӣ, 

фаъолият, бозрасӣ ва таъмини марказҳои саломатиро (дармонгоҳҳо) бо духтурон, духтурони 

дандон ва кормандони миѐнаи тиббие, ки ба яке аз зергурӯҳҳои (052) дохил карда нашудаанд, 

дарбар мегирад. 

053. Ҳифзи саломатии аҳолӣ 

  Дар зербахши мазкур ташкили фаъолият ва расонидани хизматҳое, ки тавассути бахши 

саломатии аҳолӣ  амалӣ мегардад, гурӯҳбандӣ карда мешавад. Барои мисол, ҷамъоварӣ, коркард, 

нигаҳдорӣ ва ирсол намудани хун, ташхиси бемориҳо (ба монанди, саратон, касалҳои сил ва узвҳои 

таносулӣ), хадамоти профилактикӣ (пешгирӣ) (иммунизатсия ва эмгузаронӣ), хизматҳо оид ба 

назорати таваллуд ва ғайра. Ин хизматрасониҳо аксар вақт тавассути гурӯҳи мутахассисоне, ки 

бо беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ѐ духтурони амалия вобастагӣ надоранд, расонида 

мешавад. Аксар вақт хизматрасониҳо аз тарафи гурӯҳи одамоне, ки аксарияти онҳо саломатии 

хуб доранд, (чорабиниҳои солимгардонӣ дар мактабҳо, муассисаҳо ва ғайра) расонида мешаванд. 

Хароҷотҳо  барои ин гуна хизматрасониҳо новобаста аз он, ки аз тарафи кӣ онҳо амалӣ 

мегарданд, дар ин категория гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Хароҷотҳо, барои фаъолияти 

озмоишгоҳҳо, ки бо чунин гурӯҳи хизматҳорасониҳо вобастагӣ доранд дар ин ҷо гурӯҳбандӣ карда 

мешаванд, ба истиснои озмоишгоҳҳое, ки бо муайян кардани сабабҳои беморӣ алоқаманданд 

ҳамчун таҳқиқот дар соҳаи тибб ва тандурустӣ ба таври алоҳида гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

Инчунин хароҷотҳо барои тайѐр ва паҳн намудани иттилоот оид ба тандурустии ҷомеавӣ  дар 

ин ҷо низ гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

05301. Маркази хун 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05302 Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05303. Маркази дезинфексияи профилактикӣ  

  Нигаред ба зербахши 053. 

05304. Маркази эмтаъминкунӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05305. Стансияҳои санитарию эпидемиологӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05306. Марказҳо оид ба пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории  ВИЧ (ВНМО)/ СПИД 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05307. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05308. Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05309. Марказҳои ташхис 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05310. Таблиғоти тандурустӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05311. Марказҳои солимгардонии репродуктивӣ 

  Нигаред ба зербахши 053. 

05312.Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд.  
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  Ин категория ташкили фаъолият ва расонидани хизматрасониҳоро, ки ба зергурўҳҳои 

(053) дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад.  

054. Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ  

05401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи тандурустӣ 

  Ин категория идораҳо ѐ барномаҳоерo, ки маҷмӯи пурраи хизматрасонии тиббиро оид ба 

иттилооти иҷтимоӣ, ҷамъоварӣ ва паҳн кардани маълумотҳои оморӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ѐ 

таҳияи нақшаҳои умумӣ ва буҷетиро таъмин менамояд, дарбар мегирад. 

05402. Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурустӣ 

Нигаред ба вазифаи 01302 

05403. Маводҳои дорусозӣ  

  Ин гурӯҳ  чорабиниҳои зеринро дар соҳаи маводҳои дорусозӣ дарбар мегирад: 

–Таъмини маводҳои дорусозӣ ба монанди дорувориҳои тиббӣ, ашѐҳои доруворӣ, доруҳои давоии 

патентдор, зардобҳо ва ваксинаҳо, витаминҳо ва моддаҳои минералӣ, равғани моҳӣ (аз ҷигари 

равғанмоҳӣ ва палтус), контрасептивҳои шифоӣ; 

–роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти маводҳои дорусозӣ ва ѐ расонидани 

мадад оиди таъминоти чунин маводҳо. 

05404. Дигар маводҳои тиббӣ 

  Ин гурӯҳ  чорабиниҳои зеринро дар соҳаи дигар маводҳои тиббӣ дарбар мегирад: 

–Таъмини маҳсулотҳои тиббӣ, аз ҷумлаи ҳароратсанҷҳои тиббӣ, лейкопластирҳо ва 

лавозимотҳои ҷароҳатбандӣ, сӯзандоруҳобарои доругузаронии зерипӯстӣ, 

доруқуттиҳоиѐрииаввалин, грелкаҳо ва шишачаҳо барои ях, ҷуробҳои табобатӣ ба мисли 

ҷуробхои ѐзанда ва зонубандҳо, санҷишҳо барои муайяан намудани ҳомиладорӣ, рифолаҳо ва дигар 

доруҳои пешгиркунандаи ҳомиладорӣ 

 –роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти дигар маҳсулотҳои тиббии аз ҷониби 

духтур нишондодашуда ва ѐ расонидани кӯмак оиди таъминоти чунин маҳсулотҳо.  

05405. Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ 

  Ин гурӯҳ  чорабиниҳои зеринро дар соҳаи таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ дарбар мегирад: 

–Таъмини таҷҳизоти тиббӣ ва асбобҳои тиббӣ ба монанди айнакҳоисаҳеҳгардонӣ ва 

линзаҳои(шишаи мудаввари оптикии адасшакл) васлкунанда, асбобҳои шунавоӣ, протезҳо барои 

чашм, буғумҳои сунъӣ ва дигар асбобҳои протезӣ, ортопедӣ ва мададрасон, пойафзолҳои 

ортопедӣ, бандажҳои ҷарроҳӣ, бандажҳо барои чурра ва корсетҳо (миѐнбандҳо),  гарданбандҳо, 

таҷҳизот барои масҳи муолиҷавӣ ва лампаҳои физиотерапиявӣ, курсиҳои механикӣ ва дастӣ 

барои маъюбон,  аробачаҳо барои маъюбон, курсикатҳо, асобағалҳо, асбобҳои электронӣ ва дигар 

таҷҳизотҳо барои чен кардани фишори хун ва ғайраву ҳоказҳо; 

–роҳнамоӣ ва роҳбарии марбут ба масъалаҳои таъминоти таҷҳизот ва асбобҳои тиббии аз 

ҷониби духтур нишондодашуда ва ѐ расонидани кӯмак оиди таъминоти чунин таҷҳизотҳо. Ба ин 

дохил мешаванд: хароҷотҳо барои протезҳои дандон на барои мувофиқ гардонии онҳо; таъмири 

таҷҳизоту асбобҳои тиббӣ: Ба ин дохил намешавад: иҷораи асбобҳои тиббӣ. 

05406. Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 

  Ин категория ташкили фаъолият ва таъмини бахши тандурустиро, ки ба ҳеҷ як аз 

категорияҳои дар боло  номбаршуда (5) мутобиқат надоранд, дарбар мегирад. 

06. Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

061. Суғуртаи иҷтимоӣ 

  Хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоӣ ҳамчун трансфертҳои пардохтӣ (аз ҷумла, 

пардохтҳои моддӣ) барои ҷуброн, камшавӣ ѐ талафи даромад ѐ паст будани музди меҳнат 

баррасӣ карда мешаванд. Хизматрасониҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ дар (062) гурӯҳбандӣ карда 

мешаванд.  

06101. Барномаҳои давлатии нафақа 

  Ин категория ташкилдиҳии фаъолияти фондҳои нафақа, фондҳои собиқадорон (ҳам 

гражданӣ, ҳам ҳарбӣ) ва гирифтани кӯмакпулиҳоро ба сабаби аз даст додани қобилияти меҳнат, 

дарбар мегирад. Кӯмакпулиҳое, ки пардохти онҳо метавонад ҳам аз ҳисоби пардохти пешакии 
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ҳаққи аъзогии хизматчиѐн ҳам бе ҳаққи аъзогии пешакии пардохташударо дарбар мегирад. 

Пардохт аз рӯи пиронсолӣ, надоштани қобилияти меҳнатинчунин, дигар дастгири аз тарафи 

давлат ба фонндҳои нафақа ва ғайра барои хизматчиѐни давлатӣ дар доираи системаи суғуртаи 

иҷтимоӣ барои ҳамаи аҳолӣ дар гурӯҳи (06103) гурӯҳбандӣ карда шудааст. 

06102. Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣва таваллуд ѐ бо сабаби талафи 

корношоямии муваққатӣ 

  Ин категория ташкилдиҳии фаъолияти соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла, пардохти 

кӯмакпулӣ барои модар, аз рӯи беморӣ, муваққатан аз даст додани қобилияти меҳнат ва ғайраро 

дарбар мегирад. Кӯмакпулӣ барои модар давраи то ва баъди  таваллудшавии  кӯдак дарбар 

мегирад. Пардохтҳо одатан тавассути системаи суғуртаи иҷтимоӣ ѐ ташкилоти маҳаллии 

кории чунин хусусиятдошта амалӣ карда мешаванд. Хароҷот, барои пардохти хизматрасониҳои 

тиббӣ мувофиқи яке аз гурӯҳҳои бахши (5) гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

06103. Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ 

  Ин категория ҳифзи иҷтимоиро дар намуди кӯмакпулӣ дар шакли пулӣ ва натуралӣ барои 

пешгирӣ аз эҳтимоляти хавфи вобаста ба кӯҳансолӣ (аз даст додани даромадҳо, нокифоягии 

даромадҳо, надоштани имконияти ба худ хидмат расонидан, коҳиши иштирок дар фаъолияти 

ҷамъиятӣ ва ғайра)дарбар мегирад: 

–  кӯмакҳои пулии, чун нафақа аз рӯи пиронсолӣ, ки ба шахсони ба синни муқаррарнамудаи нафақа 

расидаанд, дода мешавад, нафақаҳои пеш аз мӯҳлат аз рӯи пиронсолӣ, ки ба меҳнаткашони синни 

баландтар то расидан ба синни муқарраршудаи нафақа ба нафақа баромадаанд, пардохт карда 

мешаванд. Нафақаҳое, ки ҳам ва то ҳам баъд аз расидан ба синни муқаррарнамудаи нафақа ба 

меҳнаткашони синни баландтаре, ки фаъолияти меҳнатиро давом додаанд, вале соатҳои кориро 

кам гардонидаанд, қисман пардохт карда мешаванд, кӯмакпулиҳо барои нигоҳубини кӯҳансолон, 

пардохтҳои дигари даврӣ ѐ яквақта баъд аз баромадан ба нафақа ѐ аз рӯи пиронсолӣ, дода 

мешавад.  

– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ ба монанди таъмин бо манзили истиқоматӣ ва баъзан 

таъмини хӯрок ба кӯҳансолон, ки ѐ дар муассисаҳои махсус ѐ бо оилаҳои худ дар муассисаҳои 

махсус, дар хонаҳо зиндагӣ мекунанд бо воситаҳои нақлиѐт ва ғайра таъмин карда мешавад, 

кӯмакпулиҳо ба шахсоне, ки ба кӯҳансолон нигоҳубин мекунанд, хизматҳои гуногун; молҳое, ки ба 

кӯҳансолон барои иштирок кардан дар чорабиниҳо оид ба гузаронидани истироҳат ва 

чорабиниҳои фарҳангӣ, сайѐҳат кардан ѐ ширкат варзидан дар кори ҷамъиятӣ дода мешаванд, 

дарбар мегирад. Ҳамчунин, барномаҳои таъмини нафақавии хизматчиѐни мақомоти қудратӣ ва 

хизматчиѐни давлатиро дарбар мегирад.  

  Категорияи мазкур пардохти кумакпулиҳоро ба меҳнаткашони синни баландтар, ки пеш аз 

расидан ба синни нафақа, бо сабаби аз даст додани қобилияти меҳнатӣ ба нафақа  баромадаанд, 

дарбар намегирад.  

06104. Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъюбӣ 

  Ин категорияи ҳифзи иҷтимоӣ дар намуди кӯмакҳо дар шакли пулӣ ѐ натуралӣ, ба шахсоне 

дода мешавад, ки пурра ѐ қисман дар фаъолияти иқтисодӣ имкони ширкат кардан ѐ тарзи 

бурдани ҳаѐти солимро ба сабаби нуқсонҳои фикрӣ ѐ ҷисмонӣ надоранд ѐ доимӣ  ѐ метавонад дар 

давоми давраи мӯҳлати муқаррарнамуда боқӣ бимонад; 

–  идоракунии ингуна барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ѐ расонидани кӯмак ба онҳо; 

– кӯмакпулиҳо ба монанди нафақа аз рӯи маъюбӣ, ба шахсони синнашон ба синни муқарраршудаи 

нафақа нарасида, ки бо сабаби нуқсонҳои ҷисмонӣ ва фикрӣ азият мекашанд ва онҳоро то аз 

даст додани қобилияти меҳнатӣ оварда расонидааст, кӯмакпулиҳо ба сабаби пеш аз мӯҳлат ба 

нафақа баромадан ба меҳнаткашони синни баландтар пардохтшаванда, ки ба сабаби кам шудани 

қобилияти меҳнатӣ пеш аз мӯҳлати муқарраршудаи нафақа ба нафақа рафтаанд, кӯмакпулиҳо 

барои нигоҳубин, кӯмакпулиҳои пардохтшаванда ба маъюбони иҷрокунандаи коре, ки ба 

имконияти онҳо мутобиқ карда шудааст ѐ ба кормандоне, ки омодагии касбиро мегузаранд, 

пардохтҳои давра ба давраи дигар ва яквақта, ба шахсони ғайри қобили меҳнат аз рӯи ҳифзи 

иҷтимоӣ; 
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– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ ба монанди додани манзил ба шахсони ғайри қобили меҳнат ва 

имкони хӯрок додан дар муассисаҳои дахлдор, расонидани кӯмак ба шахсони ғайри қобили меҳнат 

дар хонаҳо, таъмин кардани онҳо бо воситаҳои нақлиѐт ва ғайра, кӯмакпулиҳо ба шахсоне, ки ба 

маъюбон нигоҳубин мекунанд, таъмини таълими касбию техникӣ ва омӯзиши дигари маъюбон 

ҷиҳати мусоидат ба онҳо барои реабилитатсияи касбию иҷтимоӣ, хизматҳои гуногун ва молҳое, 

ки ба шахсони ғайри қобили меҳнат дода мешаванд барои он, ки имконияти иштирок кардан дар 

чорабиниҳо оид ба гузаронидани истироҳат ва чорабиниҳои фарҳангӣ, сайѐҳат кардан ѐ ширкат 

варзиданро дар кори ҷамъиятӣ дода мешавад, дар бар мегирад.  

- кӯмакҳо дар шакли пулӣ ва натуралӣ ба шахсони ғайри қобили меҳнати ба синни муқарраршудаи 

нафақа расида дода мешавад, дар бар намегирад.  

06105. Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон 

Ин категория дарбар мегирад: 

– Таъмини ҳифзи иҷтимоӣ дар намуди кӯмакҳо дар шакли пулӣ ва натуралӣ ба хӯрандагон дар 

ҳолати марги саробон (бамонанди ба яке аз ҳамсарон, ба ҳамсари собиқ, кӯдакон, наберагон, 

падару модар ѐ дигар хешовандон) ;  

– роҳбарӣ ва идоракунии барномаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ѐ расонидани кӯмакҳо;  

– кӯмакпулиҳо ба монанди нафақа ба сабаби аз даст додани саробон, кӯмакпулиҳо ба сабаби 

фавтидан, пардохтҳои дигари мунтазам ѐ яквақта ба хӯрандагоне, ки бе саробон мондаанд;  

– кӯмакпулиҳо дар шакли натуралӣ, ба мисли пардохти қисми хароҷоти дафн, хизматҳои гуногун 

ва молҳое, ки ба кӯдакони бесаробонмонда барои ба онҳо додани имконият ҷиҳати иштирок 

кардан дар ҳаѐти ҷамъиятӣ дода мешавад. 

06106. Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ 

  Ин категория ташкили фаъолият ва таъмини низоми кӯмакпулиҳоро аз рӯи бекорӣ фаро 

мегирад. Инчунин, пардохтҳоро дар доираи суғуртаи иҷтимоӣ ѐ дигар намуди пардохтҳои 

давлатӣ ба шахсони инфиродӣ, аз ҷумла, ба собиқадорони ҷанг, ба сабаби камшавии даромад ѐ аз 

даст додани ҷои корӣ, инчунин ташкили  корҳои ҷамъиятӣ, додани қарзхои имтиѐзнок ба 

бекорон, ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ,  идрорпулиҳо, бозомузии касбӣ ва дигар 

кӯмакпулиҳоро низ фаро мегирад.Ташкили фаъолият ва таъминоти бахши хизматчиѐни давлатӣ 

дар  гурӯҳи (135) гурӯҳбандӣ карда мешавад.  Кӯмакпулиҳо оид ба ҳифзи иҷтимоӣ ва кӯмак 

мутобиқи зергурӯҳи (062) гурӯҳбандӣ карда мешавад.  

06107. Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон  

  Ин категория ташкили фаъолият ва таъминоти моддии хоҷагӣ ва оилаҳои серфарзандро 

дарбар  мегирад. Ҳамчунин пардохтҳо ба хоҷагиҳое, ки ба кӯмак ниѐз доранд ва ба гурӯҳҳои 

(06102- 06106) дохил намешаванд, инчунин ба оилаҳои камбизоат, ки кумакпулии унвонии ичтимоӣ 

расонида  мешавад, пардохтҳо ба хоҷагиҳо барои ҳар як кӯдак, новобаста аз эҳтиѐҷот (масалан, 

барои кӯмак ва пардохти манзил ва хизматҳои коммуналӣ), дохил карда шудаанд. Пардохтҳо 

барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дар гурӯҳи 06102 гурӯҳбандӣ карда мешавад. 

06108. Кӯмакҳои дигар ба аҳолӣ 

  Ин категория ташкили фаъолият ва таъминоти моддии дар гурӯҳи (06102- 06107) дохил 

нагардидаро дарбар мегирад. Ҷуброни зарари расонидашуда дар натиҷаи аз даст додани молу 

мулк, сӯхтор, обхезӣ ва ғайра, инчунин пардохти маблағи кироя ва хизматҳои коммуналӣ, 

грантҳои махсус ва бонусҳо ба собиқадорони ҷанг, инчунин ҷуброни зарари расонидашуда дар 

натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ ба шаҳрвандон ва дигар намудҳои ѐрии моддие, ки ба 

муҳоҷирони ихтиѐрӣ (дохилӣ) ва экологӣ, ки дар гурӯҳи (061) инъикос нагардидаанд,  низ дохил 

карда шудаанд.  

06109. Суғуртаи иҷтимоие, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаааст 

  Категорияи мазкур фаъолият ва таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоиеро, 

ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудааст, дарбар мегирад.  

062. Ҳифзи иҷтимоӣ 

06201. Муассисаҳо барои кӯдакон  

  Ин категория, расонидани кӯмаки иҷтимоиро барои кӯдакон ва муассисаҳои ивазкунандаи 
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оилаҳо, аз ҷумла, хонаҳои кӯдакон, интернатҳо, марказҳои тавонбахшӣ барои кӯдакон ва ғайра 

дарбар мегирад. Дастгирии муассисаҳое, ки ба модарон ва кӯдакони хурдсоли онҳо, инунин 

хонаҳои модар ва кӯдак хизмат мерасонанд, дохил карда шудаанд. Муассисаҳои оид ба нигоҳубини 

рӯзонаи  кӯдакон, вале бе фаро гирифтани  таҳсилоти мактабӣ, низ дохил карда шудаанд. 

Хароҷот барои сохтмони биноҳо ва таҷҳизот, инчунин предметҳои дигар барои таъмини 

фаъолияти ҷорӣ, хароҷот барои омӯзиши шароити зиндагӣ ва расонидани ѐрии умумӣ ба оилаҳои 

носоз якҷоя бо хароҷот барои хизматрасониҳои муассисаҳои навъи ғайриинтернатӣ, ки дар 

гурӯҳи (06204) гурӯҳбандӣ карда мешаванд, хароҷот барои нигаҳдории муассисаҳое, ки дар онҳо 

баъзе маҳдудиятҳо амал мекунанд, ки (масалан, барои ҷинояткорони хурдсол) дар бахши (3) 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд ва хароҷот барои ташкили дамгирӣ ва истироҳат, ки бо 

хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоӣ вобаста нестанд ва дар бахши (8) гурӯҳбандӣ карда мешавад, 

дохил карда шудаанд.   

06202. Муассисаҳо барои калонсолон 

  Ин категория, расонидани кӯмаки иҷтимоӣ барои касалихои руҳидоштаи калонсолон,  

бистаригардонии  онҳо, амалӣ кардан ва расонидани кӯмаке, ки дар банди мазкур гурӯҳбандӣ 

карда шудааст, аз зергурӯҳи зикршудаи (06203) бо он фарқ мекунад, ки манзил ба шахсони 

гирифтори бемории асаб, шахсоне, ки аз нигоҳи ҷисмонӣ нуқс дошта азият мекашанд (рӯҳу асаб) 

масалан, ба нобиноѐн, ношунавоѐн ѐ шахсони аз ҷиҳати фикрӣ қафомонда танҳо барои аҳолии 

калонсол, инчунин банди мазкур бо он фарқ мекунад, ки ба ин банд хизматҳои марказҳои рӯзонаи 

таҷҳизонидашуда барои маъюбон, дохил карда шудаанд. Дар ҳамаи мавридҳои дигар, 

муқаррароти  зергурӯҳи (06203) ба зергурӯҳи мазкур татбиқ карда мешавад. 

06203. Муассисаҳо барои пиронсолон   

  Ин категория фаъолият ва хизматрасониҳои бахши ҳифзи иҷтимоиро дарбар мегирад. Ба 

ин муассисаҳо барои пиронсолон, ки манзили истиқоматӣ ва хароҷотҳоро барои хўроки 

пиронсолон таъмин менамоянд, шомил карда шудааст. Ин гуна муассисаҳо барои нигаҳдории 

пиронсолон  (нотавонон ва маъюбон) зарур буда, инчунин кӯмаки ҳадди ақали тиббиро пешбинӣ 

менамоянд. Хизматҳои ба пиронсолон расонидашуда дар манзилҳо ѐ муассисаҳои навъи 

ғайриинтернатӣ дар гурӯҳи (06204) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Хароҷот барои ташкили 

дамгирӣ ва истироҳат барои пиронсолон дар бахши (081) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

06204. Осоишгоҳҳою профилакторияҳо 

  Ин категория фаъолият ва таъмини кӯмаки иҷтимоиро ба шаҳрвандон тавассути 

муассисаҳои навъи ғайриинтернатӣ, инчунин хизматрасониҳои умумӣ оид ба омӯзиши шароити 

зиндагии оилаҳои носоз новобаста аз синнусол, вазъи оилавию моддӣ, ҳолати саломатӣ, ки дар 

асоси он шахсоне, ки ҳуқуқи гирифтани кӯмаки иҷтимоиро доранд, ошкор карда мешаванд, фаро 

мегирад. Хароҷот барои хизматрасониҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ (масалан, расонидани хизматҳо 

дар манзилҳо, рӯбучини хона, нигоҳубини кӯдакон) низ дохил карда шудаанд. Пардохти 

хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоии пешниҳодшуда тавассути муассисаҳои бисѐрсоҳавие, ки ба 

гурӯҳи (06101, 06106) шомил нагардидаанд, дохил карда шудаанд. 

Масалан, нигоҳубини рӯзонаи пиронсолон, ки аз хароҷот барои ташкили дамгирӣ ва истироҳат 

фарқ мекунанд, ҳамчунин ҳамин қабил хизматрасониҳои муассисаҳо агар онҳо имкони тақсим 

намудани хароҷоти дар боло зикршударо дошта бошад. Хароҷот барои харидорӣ ва нигаҳдории 

маҳсулоти озуқаворӣ, таҷҳизот ва дигар лавозимот дар сурати ҳолатҳои фавқулодда дар замони 

осоишта, дохил карда шудаанд. Ин гуна хароҷот барои мақсадҳои мудофиаи гражданӣ пешбинӣ 

гардида, дар бахши (2) гурӯҳбандӣ карда шудааст.  

06205. Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ 

  Ин категория муассисаҳоеро дарбар мегирад, ки онҳоро аз рӯи гурӯҳҳои 06201 ва 

06204гурӯҳбандӣ кардан, имконнопазир мебошад. Ба ин категория ворид мешавад кудакони 

маъюб, бепарастор, инчунин кудакони маъюб  ва дигар шахсони имтиѐзноки ба касбомузӣ  фаро 

гирифта шуда, хароҷот барои нигоҳдории онҳо ва хороҷотҳои дигар аз қабили таъмин будан бо 

ҷои хоб дохил карда мешавад. 

06206. Муассисаҳои ҳифзи иҷтимоие, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

  Ин категория фаъолият ва таъмини хизматрасониҳоро ба пиронсолон, маъюбон ва 
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шахсони муҳтоҷ, ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад. 

063. Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

06301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 

  Ин категория идоракунӣ, фаъолият ва таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи 

иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоиро, ки ба ягон зергурӯҳҳои пешина дохил карда нашудааст, дарбар 

мегирад. Идораҳо ва муассисаҳое, ки ҳамзамон бо ду бахш вобастаанд ва машғули ҷамъоварӣ ва 

паҳн кардани иттилоот ва омор, тартиб додани буҷетҳо ва гузаронидани таҳқиқот дар ин ду 

соҳа мебошанд, низ дохил карда шудаанд. 

06302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  

Нигаред ба вазифаи 01302 

06303. Ташкили фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд. 

  Ин категория таъмини хизматрасониҳои бахши суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоиро, 

ки ба ягон категорияҳои пешинаи бахши 6 дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад (масалан: 

КЭТМ, протезсозӣ ба маъюбон, хароҷотҳои дигар, ки ба шахсони алоҳида расонида мешавад). 

07. Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал 

071. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ  

07101. Рушди фонди манзилӣ 

Ташкили фаъолият дар соҳаи хоҷагии манзил. Рушд, назорат, идоракунӣ ва гузаронидани 

баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолият дар ин соҳа новобаста аз ин, ки он зери васояти мақомоти 

давлатии идоракунӣ амалӣ карда мешавад ѐ не.  Нигаҳдорӣ ва таъмири бом ва таҳхонаҳои 

хонаҳои истиқоматӣ, инчунин нигаҳдорӣ ва таъмири асосии хонаҳои истиқоматии идорӣ, ки ба 

тавозуни мақомоти худидоракунӣ дар маҳалҳо дода шуда ворид гардидаанд.   Назорати андозаи 

пардохт барои манзил, мутобиқат ва меъѐрҳои додани манзил бо пардохти кам аз ҳисоби давлат, 

таъмин намудани табақаҳои васеи аҳолӣ ѐ онҳое, ки махсусан ниѐзманд мебошанд, бо манзил 

(харидорӣ, модернизатсия ва таъмири манзил), харидории замине, ки барои сохтмон заруранд, 

вайрон кардани хонаҳои кӯҳна ва минбаъд таъмин намудан бо манзили нав. Субсидияҳо, грантҳо ѐ 

ссудаҳое, ки барои афзун гардонидан, беҳтар намудани фонди манзил пешбинӣ шудаанд, ба ғайр 

аз кӯмак ба хоҷагии манзилҳо дар пардохтани маблағи хона, ки дар бахши ҳифзи иҷтимоӣ 

гурӯҳбандӣ шудааст. Муассисаҳо ва идораҳои машғул ба ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоот 

дар бораи манзил, таҳқиқоти илмӣ ва тарҳрезии стандартҳои таҷрибавии манзилӣ ба истиснои 

тартиб додани усулҳои сохтмонӣ ва масолеҳ, низ ворид гардидааст.  

07102. Рушди коммуналӣ  

  Ташкили фаъолияти бахши хоҷагии коммуналӣ. Категорияи мазкур фаъолияти корхонаҳо 

ва ташкилотҳои хоҷагии коммуналиро, ки вазифаҳои зеринро амалӣ менамоянд, дарбар мегирад: 

 - кабудизоркунии кӯчаҳо ва гулгаштҳо, аз ҷумла нигаҳдории дарахтзорҳои сабзи вуҷуддошта; 

 - сохтмон, азнавсозӣ ва васеъкунии паркҳо, боғҳо, гулгаштҳо, роҳҳо, пиѐдаравҳо ва майдонҳои 

истифодаи умум; 

- ташкили васеъкунӣ ва ободгардонии қабристонҳо;  

- нигаҳдорӣ ва рӯбучин кардани  (аз ҷумла, ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, ҳамчунин тоза 

кардани барф) кӯчаҳо, хиѐбонҳо, паскӯчаҳо, паркҳо, боғҳо, гулгаштҳо, роҳҳо, майдонҳо, гузаргоҳҳо, 

пиѐдаравҳо, пулҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ, инчунин шабакаҳои ирригатсионӣ (обѐрӣ) ; 

- чароғонкунии кӯчаҳо;  

- обтаъминкунӣ  

– обѐрии дарахтзорҳои сабз ва кӯчаҳо; 

 -ташкили фаъолияти корхонаҳои хоҷагии гармидиҳӣ дар мавриди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.  

07103. Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

 Фаъолият ва дастгирии рушди коммуналию манзилие, ки  ба зергурӯҳҳои (07101 ва 07102)дохил 

карда нашудаанд. 
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072. Чорабиниҳои санитарӣ, назорат аз ифлосшавии муҳити зист 

07201. Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо 

Ин категория дарбар мегирад: 

– Идоракунии системаҳо оид ба ҷамъоварӣ, коркард ѐ дур кардани партовҳо, назорат  ва 

бозрасии  онҳо, истифодабарӣ ѐ мусоидат кардан ба онҳо; 

–додани грантҳо, қарзҳо ѐ субсидияҳо барои мусоидат намудан ҷиҳати истифодабарӣ, иншоот, 

хизматрасонии техникӣ ва таъмир ѐ модернизатсияи ингуна системаҳо.  

–ҷамъоварӣ, коркард ва дафн кардани партовҳои ҳастаӣ.  

07202. Системаи канализатсия 

Ин категория дарбар мегирад: 

 – Идоракунии системаҳои канализатсия ва коркарди обҳои ифлос, назорат кардани онҳо, 

бозрасӣ, истифодабарӣ ѐ мусоидат кардан ба онҳо;  

– додани грантҳо, қарзҳо ѐ субсидияҳо барои мусоидат намудан ҷиҳати истифодабарӣ, иншоот, 

хизматрасонии техникӣ ва таъмир ѐ модернизатсияи ингуна системаҳо. 

07203. Чорабиниҳои санитарӣ назорати ифлосшавии муҳити зист, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд   

Ба вазифаи мазкур чорабиниҳои санитарӣ, аз ҷумла, назорати ифлосшавии муҳити зист, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд, мансубанд. 

073. Хоҷагии ҷангал  

07301. Хоҷагии ҷангал 

  Ташкили фаъолият дар соҳаи хоҷагии ҷангал, аз ҷумла, тартиб додани ҳуҷҷатҳои меъѐрие, 

ки истифодаи ҷангалро, ҳамчунин додани иҷозатномаҳо барои буридани ҷангалро танзим 

менамояд. Проблемаҳои нигаҳдорӣ, васеъшавӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои ҷангал, 

идоракунӣ, фаъолият ѐ дастгирии корҳо оид ба барқароркунии ҷангалҳо, мубориза бо 

зараррасонандагон, пешгирӣ ва мубориза бо сӯхторҳо дар ҷангал, хароҷот дар шакли ссудаҳо, 

трансфертҳо ѐ субсидияҳо барои гузаронидани амалиѐти тиҷоратӣ ҷиҳати гирифтани 

маҳсулоти хоҷагии ҷангал ба ғайр аз масолеҳи ҷангал, хароҷот барои дастгирии таҳқиқот дар 

соҳаи идоракунии хоҷагии ҷангал ва истифодабарии ҷангалҳо, қисмҳои барномавии барои 

истифодабарандагони ҷангал хизматрасонандагон, ки дар байни аҳолӣ ба паҳн кардани 

иттилоот, инчунин ба ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор дар ин соҳа машғул мебошанд, шомил 

мебошад. 

07302. Мамнӯъгоҳҳои миллӣ 

  Идораҳо ва қисмҳои барномавие, ки ба идоракунӣ ва дастгирии мамнӯъгоҳҳо ва корхонаҳои 

истеҳсоли моҳӣ мшғуланд. Хароҷоти корхонаҳои истеҳсоли моҳӣ ѐ манӯъгоҳҳои ба сифати 

корхонаҳои давлатӣ амалкунанда, аз гурӯҳи мазкур хориҷ карда мешаванд, бо вуҷуди ин, 

дастгирии давлатии ингуна ташкилот дар инҷо дохил карда шудааст.  

07303. Дигар  чорабиниҳо оид ба хоҷагии ҷангал 

  Ташкилдиҳӣ, фаъолият ва дастгирии кишоварзӣ, ҷангалпарварӣ, моҳидорӣ ва шикор. 

074. Дигар  фаъолият дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал  

07401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ  

  Муассисҳою  ташкилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи хоҷагии манзилию 

коммуналӣ амалӣ менамоянд.  

07402. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи экология 

  Муассисаҳою  ташкилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи экология амалӣ 

менамоянд.  

07403. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

  Муассисаю ташкилоте, ки идоракунӣ ва бурдани назоратро дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

амалӣ менамоянд.  

07404. Чароғон кардани кӯчаҳо 

  Ташкилдиҳӣ ва амалӣ намудани корҳо оид ба чароғонкунии кӯчаҳое, ки хусусияти доимӣ 
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надоранд ва аз рӯи гурӯҳи 07102 гурӯҳбандӣ карда нашудаанд. 

07405. Обтаъминкунӣ 

  Ҳамаи идораҳо, муассисаҳо ва барномаҳо оид ба рушд, танзим ва назорати обтаъминкунӣ, 

аз ҷумла, назорати тозагӣ, арзиш ва ҳаҷми об, дохил карда мешаванд. Дастгирӣ аз ҷониби давлат 

дар намуди трансфертҳо, ссудаҳо, субсидияҳо ва кӯмакҳои дигари зарурӣ барои рушд, дастгирии 

фаъолияти системаҳои обтаъминкунӣ, новобаста аз шаклҳои моликият ѐ ташкилоти сохторӣ. 

Чорабиниҳо оид ба  ташкилдиҳии системаи обтаъминкунӣ дар хоҷагиҳо ва ноҳияҳои саноатӣ, 

инчунин дар бахши хоҷагии халқ.  

075. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ экология ва хоҷагии ҷангал 

07501. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ  

Нигаред ба вазифаи 01302 

07502.Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология 
Нигаред ба вазифаи 01302 

07503. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

Нигаред ба вазифаи 01302 

076. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал  

07601. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ 

  Ташкилдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.  

07602. Фаъолияти дигар дар соҳаи экология 

  Ташкилдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии экология, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд.  

07603. Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии ҷангал 

  Ташкилдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии хоҷагии ҷангал, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд.  

08. Фарҳанг ва варзиш 

081. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш  

08101. Чорабиниҳои варзишӣ 

  Ташкили истироҳат ва чорабиниҳои варзишӣ. Фаъолият, таъминкунӣ ва додани 

иншоотҳои варзишӣ ва иншоотҳои дигар барои машғул шудан ба варзиш ва бозиҳо, инчунин барои 

гузаронидани чорабиниҳои варзишию солимгардонӣ, иншоотҳо барои ҷойгир намудани 

тамошобинон, барои машғул шудан ба варзиш, аз ҷумла, майдонҳои бозӣ, кортҳо, пайраҳаҳои 

пойга, пайраҳаҳо барои сагчаҳо, рингҳои муштзанӣ, пайраҳаҳои конкитозӣ, толорҳои гимнастикӣ 

ва ғайра, иншоот ва иншоотҳои муҷаҳҳаз барои бозиҳо масалан, барои қартабозӣ ѐ бозиҳои 

рӯимизӣ. 

Варзишию солимгардонӣ, аз ҷумла, ҳавзҳои шиноварӣ, саунаҳо, паркҳо, пляжҳо, кемпингҳо, 

лагерҳои истироҳат ва маҳалҳои истиқоматие, ки дар асоси ғайритиҷоратӣ пешниҳод 

мегарданд, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои маблағгузории гурӯҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва 

маҳаллие, ки минтақаҳои худро намояндагӣ мекунанд, инчунин хароҷот ҷиҳати харидории 

таҷҳизот, гузаронидани машқҳо ва чорабиниҳои дигар барои омодагии ҳамаи гурӯҳҳо ѐ як 

варзишгар инчунин, субсидияҳо барои гурӯҳҳои касбӣ ва варзишгарон, дохил карда шудаанд. 

Фаъолият ва дастгирии иншооти варзишию солимгардонӣ ва иншоотҳое, ки ба муассисаҳои 

маориф тааллуқ доранд ва ба зергурӯҳи (4) мутобиқ мебошанд, гурӯҳбандӣ карда шудаанд.  

08102. Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ 

  Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ, ки аҳамияти давлатӣ, ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 

доранд. 

08103. Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

082. Муассисаҳо ва чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ 
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  Ташкил ва татбиқи фаъолият дар соҳаи фарҳанг. Идоракунӣ, ташкили фаъолият, 

таъмин, истифодабарӣ ва дастгирии муассисаҳои фарҳанг ба монанди: китобхонаҳо, 

осорхонаҳо, галереяҳои ҳунарӣ, театрҳо, толорҳои намоишдиҳӣ, муҷассамаҳо, хонаҳои таърихӣ 

ва ҷойҳои таърихӣ, боғҳои зоологӣ ва ботаникӣ (аквариумҳо) ва ғайра. Бароҳмонии фаъолият ва 

дастгирии чорабиниҳои фарҳангӣ, аз ҷумла, гузаронидани консертҳо, омода намудани саҳнаҳо, 

истеҳсоли киноҳо, намоишҳои ҳунарӣ ва ғайра. Расонидани кӯмаки молӣ ѐ кӯмакҳои дигар ба 

рассомони инфиродӣ, нависандаҳо, дизайнерҳо, оҳангсозон, ва ғайра ва ба ташкилотҳое, ки ба 

фаъолияти рушди фарҳанг машғул мебошанд. Хароҷот барои таъмин намудани таҷлили ҷашнҳои 

миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ни, дохил карда шудаанд.  

08201. Китобхонаҳо 

  Хароҷот барои нигаҳдории ҳамаи намудҳои китобхонаҳо, новобаста аз соҳа ва тобеъияти 

идоравӣ (оммавӣ, илмӣ, идорӣ ва ғайра) ба он дохил карда шудаанд. 

08202. Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо  

  Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои нигаҳдории осорхонаҳо, мамнӯъгоҳҳо, намоишгоҳҳо ва 

муассисаҳои дигари ба инҳо монанд, новобаста аз хусусият ва тобеъияти идоравӣ дохил карда 

шудаанд. 

08203. Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дилхушӣ 

Ба ин зергурӯҳ  хароҷот барои нигаҳдории муҷтамаи давлатии фарҳанг ва санъат, театрҳо 

(ҳама намудҳои соҳа), филармонияҳо, сиркҳо, марказҳои эҷодӣ, коллективҳои мусиқӣ, ансамблҳо, 

студияҳои кино ва муассисаҳои дигари театралию тамошобоб ва эҷодӣ, дохил карда шудаанд. 

08204. Муҳофизати ѐдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ) 

  Ба ин зергурӯҳ  хароҷот барои нигаҳдории муассисаҳо ва ташкилоти давлатӣ, инчунин 

барои гузаронидани чорабиниҳои гуногун оид ба муҳофизати ѐдгориҳои таърихӣ, фарҳанг ва 

санъат дохил карда шудаанд. 

08205. Чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

  Ба ин зергурӯҳ масалан, хароҷот барои нигаҳдории шӯроҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои 

эҷодӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии дигар, хароҷот барои пардохти мукофотҳои давлатӣ дар 

соҳаи фарҳанг ва санъат, нигаҳдории меҳмонхонаҳо, минтақаҳои истироҳат ва хароҷоти дигаре, 

ки ба категорияҳои 08201, 08204 тааллуқ надоранд, дохил карда шудаанд.   

083. Воситаҳои ахбори омма 

  Ташкилдиҳӣ ва танзими корҳои пахшкунӣ ва табъу нашр. Фаъолият ва дастгирии 

хизматрасониҳои пахшкунӣ. Хароҷоти дарбаргирандаи трансфертҳо, ссудаҳо ѐ дастгириҳои 

намуди дигари сохтмон, ѐ фароҳам овардани шароит барои пахши телевизион ва радио, ҷиҳати 

истеҳсоли маводи пахшкунӣ ва таҳияи он барои муаррифӣ. Идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии 

хизматрасониҳои табъу нашр. Хароҷот, аз ҷумла, ссудаҳо, трансфертҳо ва намудҳои дигари 

дастгирӣ барои сохтмон ва харидории завод, таҷҳизот ва мавод барои рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ѐ 

табъу нашри китоб, гирдоварии ахбор ва иттилоот  барои паҳн кардани корҳои нашргардида, 

дохил карда шудааст.  

08301. Телевизион ва пахши радио 

  Ба ин зергурӯҳ хароҷот барои нигаҳдории кумитаҳо, раѐсатҳо, дирексияҳои марказҳои 

техникию муассисаҳо ва ташкилоти дигари системаи телевизиони давлатӣ ва пахши радио, 

дохил карда шудаанд. 

08302. Матбуоти даврӣ ва нашриѐт 

  Хароҷот барои нигаҳдории рӯзномаю маҷаллаҳо, нашриѐтҳо, матбаа ва ғайра ба ин 

зергурӯҳ дохил карда шудаанд. 

08303. Воситаҳои дигари ахбори омма 

  Масалан, хароҷот барои нигаҳдории агентиҳои давлатӣи иттилоотӣ ва хароҷоти дигаре, 

ки ба категорияҳои 08301 - 08302 дохил карда нашудаанд,ба ҳамин категория дохил карда 

шудаанд.  

084. Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш  
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  Ташкилдиҳӣ, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии корҳо ва хизматрасониҳои варзишию 

солимгардонӣ, фарҳангӣ ва диние,ки ба категорияҳои 082 ва 083 дохил карда нашудаанд,ба ҳамин 

категория дохил карда шудаанд. 

08401. Идоракунӣ ва назорати соҳаи фарҳангию оммавӣ 
  Масалан, хароҷот барои нигаҳдории раѐсатҳои минтақавӣ ва шӯъбаҳои фарҳанг, 

муҳосиботи марказонидашуда ва ғайра ба ҳамин категория дохил карда шудаанд. 

08402. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 
Муассисаҳое, ки идоракунӣ ва назоратро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш амалӣ менамоянд, 

ба ин категория дохил карда шудаанд. 

08403. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва 

варзишӣ   

Нигаред ба вазифаи 01302 

08404.Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишие, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  

  Хароҷот дар соҳаичорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишие, ки  аз рӯи вазифаҳои 

асосии бахши мазкур гурӯҳбандӣ карда нашудаанд, тааллуқ доранд.  

09. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ  

091. Сӯзишворӣ 

09101. Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва дигар сӯзишвории сахт  

  Ташкил ва танзими фаъолият дар бахши мазкур барои истихроҷи ангишт ва дигар 

намудҳои сӯзишвории сахт равона карда шудааст. Ин гуна навъи корҳоро ангишти сифатҳои 

гуногун, аз ҷумла лигнит, торф ва ғайра новобаста аз усулҳои истихроҷи он ѐ ғанигардонӣ, 

инчунин коркарди ин намудҳои сӯзишвории шаклҳои дигар, масалан кокс ѐ газро фаро мегирад. 

Муассисаю ташкилот ѐ муассисаҳое, ки машғули идоракунии истихроҷ, истеҳсол ва коркарди 

ангишт, гузаронидани корҳои кашфиѐти геологӣ ва истихроҷи намудҳои сӯзишвориҳои сахт 

кандашаванда, истеҳсоли кокс, брикетҳо, ва гази коркардшуда, инчунин ташаккул ва танзими 

қоидаҳои коркард, нигаҳдорӣ ва коркарди намудҳои сӯзишвории ба ин монанд мебошанд. 

Дастгирӣ дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ѐ субсидияҳо барои соҳаҳои саноате, ки ба истихроҷи 

ангишт ва дигар намудҳои сӯзишвориҳои сахт машғул мебошанд. Хадамоти машғул ба истеҳсол 

ва паҳн кардани иттилоот ва тартиб додани омор дар ин соҳа.  

09102. Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ 

  Ташкил ва танзими корҳо дар фаъолияти вобаста ба истихроҷ ва коркарди нафту газ. Ба 

намудҳои мазкури сӯзишворӣ гази табиӣ, фраксияҳои васеи карбогидридҳои сабук, газҳои 

технологӣ ва инчунин нафт аз чоҳҳо ѐ манбаъҳои дигар, масалан бамонанди варақсанги сӯзанда ва 

ғайра дохил карда мешаванд. Ташкилот, муассисаҳо ва барномаҳои вобаста ба ҳамлу нақл, 

танзим ва тақсим кардан ва додани нафту газ. Воҳидҳои сохтории вобаста ба коркарди 

қоидаҳои истифодабарии конҳои нафту газ ва нигаҳдории захираҳои нафту газ, назорати иҷрои 

онҳо, инчунин воҳидҳое, ки бо корҳои кашфи геологии захираҳо ѐ бо истихроҷи онҳо, инчунин, 

коркард ва тақсим намудани онҳо сарукор доранд, дастгирӣ дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ѐ 

субсидияҳое, ки ба соҳаи истихроҷи нафту газ дода мешаванд, қисмҳои барномавии машғул ба 

истеҳсол ва паҳн кардани иттилоот ва омори марбут ба маълумот дар бораи захираҳои нафт ва 

гази табиӣ, истихроҷ ва истифодабарии онҳо, дохил карда мешавад. 

09103. Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории ҳастаӣ 

  Ташкил ва танзими фаъолияти вобаста ба бахши сӯзишвории ҳастаӣ. Ин гуна навъи 

фаъолият истихроҷ ва коркарди маводи таҷзияшаванда, ашѐи хоми сӯзишворӣ ва истеҳсоли 

сӯзишвории ҳастаиро дарбар мегирад. 

Воҳидҳои сохтории вобаста ба коркард, консерватсияи чунин захираҳо ва қисмҳои вобаста ба 

истихроҷи онҳо, кӯмак намудан дар шакли ссудаҳо, трансфертҳо ѐ субсидияҳо барои соҳаҳои 

машғули истихроҷ, коркард ва истеҳсоли сӯзишвории ҳастаӣ, воҳидҳои машғул ба истеҳсол, 

тақсим намудани иттилоот ва таҳияи омор аз рӯи захираҳои ашѐи хоми ҳастаӣ, истеҳсоли чунин 

мавод ва истеҳсоли элементҳои гармиҷудокунанда, ба ин категория дохил карда мешаванд. 

Ташкил ва ѐрии вобаста ба нигаҳдорӣ ва аз байн бурдани партовҳои радиоактивӣ дар зергурӯҳи 
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(11202) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

09104. Идоракунӣ дар соҳаи дигар намудҳои сӯзишворӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд 

  Ташкил ва танзими фаъолияти вобаста ба чунин намудҳои сӯзишворӣ (ки ба категорияҳои 

09101 - 09103 дохил карда нашудаанд), ба монанди спирт, ҳезум, партовҳои саноати коркарди 

чӯб, багасс ва дигар шаклҳои сӯзишвории ғайритиҷоратӣ.  

Ташкилот ва қисмҳои барномавии машғул ба танзим ва дастгирии фаъолият барои истифодаи 

оқилонаи пешбинишудаи чунин навъи мавод дар истеҳсоли энергия. Қисмҳои вобаста ба 

ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоот ва таҳияи омор дар бораи дар истеҳсол мавҷуд будан ва 

истифодаи ингуна навъи захираҳо. Манбаъҳои неруи геотермитикӣ ва истифодаи энергияи боду 

офтоб, ки ба категорияҳои мазкур дохил карда нашудаанд, дар зергурӯҳи (092) гурӯҳбандӣ карда 

шудаанд.  Идоракунии хоҷагии ҷангал дар зергурӯҳи (073) гурӯҳбандӣ карда шудааст.  

092. Неруи барқ ва ҳомилҳои энергитикии дигар  

09201. Идоракунӣ дар соҳаи неруи барқ  

  Категоряи мазкур, ҳамчун манбаъҳои анъанавии неруи барқ, бамонанди неругоҳи 

гармидиҳандаи барқӣ ва неругоҳи обии барқӣ, инчуни манбаъҳои нав ба мисли неруи бод ѐ неруи 

гармии офтобро дарбар мегирад.  

– Роҳбарии масъалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи энергияи барқ; нигаҳдорӣ, коркард ва 

истифодаи оқилонаи захираҳои неруи барқ; назорати истеҳсолот, интиқол ва тақсим намудани 

неруи барқ ва танзими ин маъсалаҳо;  

– сохтмон ѐ баҳрабардорӣ аз системаҳои ғайритиҷоратии таъмини барқ; 

 – таҳия ва паҳн кардани иттилооти хусусияти умумидошта, ҳуҷҷатҳои техникӣ ва ҷамъоварии 

маълумоти оморӣ оид ба масъалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи неруи барқ;  

–додани грантҳо, қарзҳо ѐ субсидияҳо барои дастгирии соҳаи неруи барқ аз ҷумла, хароҷот барои 

сохтмони сарбанд ва иншооти дигаре, ки асосан барои истеҳсоли неруи барқ пешбинӣ шудаанд. 

Неруе, ки ба истиснои қувваи барқ ба кӯмаки бод ѐ гармии офтоб истеҳсол карда мешавад, 

дарбар намегирад. 

09202. Идоракунӣ дар соҳаи неру ба истиснои қувваи барқ 

Ин категория дарбар мегирад:  

- Роҳбарии маъсалаҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи энергетика ба истиснои неруи барқе, ки 

асосан марбут ба истеҳсолот, тақсим кардан ва истифодаи гармӣ дар намуди буғ, оби гарм ѐ 

ҳавои гарм;  

- сохтмон ѐ идоракунии системаҳои ғайритиҷоратии таъмини энергия, ба истиснои таъмини 

барқ; 

 - таҳия ва паҳн кардани иттилооти хусусияти умумидошта, ҳуҷҷатҳои техникӣ ва ҷамъоварии 

маълумоти оморӣ дар бораи мавҷуд будан дар истеҳсол ва истифодаи неру, ба истиснои қувваи 

барқ;  

– додани грантҳо, қарзҳо ѐ субсидияҳо барои мусоидат кардан дар истифодабарии неру, ба 

истиснои неруи барқ.  

–захираҳои геотермалӣ; неруе, ки ба истиснои қувваи барқ бо кӯмаки бод ѐ гармии офтоб 

истеҳсол карда мешавад, дарбар мегирад. 

093. Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ  

09301. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши энергетика  

Нигаред ба вазифаи 01302 

09302. Дигар фаъолияти дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд  

Ташкил, идоракунӣ ва танзими фаъолияти комплекси сӯзишворию энергетикие, ки ба вазифаҳои 

пешина дохил карда нашудаанд. 

10. Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 

101. Кишоварзӣ  

10101. Идоракунӣ ва рушди заминҳои кишоварзӣ 
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  Ташкили фаъолият оид ба муҳофизат ва истифодабарии оқилонаи заминҳои кишоварзӣ. 

Хароҷот барои маҳдуд кардан ѐ равнақ додани намудҳои алоҳидаи маҳсулоти кишоварзӣ ѐ барои 

ҳаҷми заминҳои истифодашаванда ҳамчун қисми сиѐсати устуворшавии нархҳо барои маҳсулоти 

кишоварзӣ баррасӣ гардида, дар зергурӯҳи (10103) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Ҳатто агар 

унсурҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ вуҷуд дошта бошанд.   

10102. Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунии заминҳо бо аҳолӣ 

  Ташкили фаъолият оид ба гузаронидани ислоҳоти аграрӣ ва замин, азхудкунӣ ва 

маскункунии заминҳо бо аҳолӣ. Идораҳо ва қисмҳои барномавии вобаста ба коркард, идоракунии 

фаврӣ, гузаронидани ислоҳоти замин ва арзѐбии натиҷаи онҳо, инчунин воҳидҳое, ки ба азхудкунӣ 

ва маскункунии заминҳо бо аҳолӣ, инчунин додани қарзҳо дар ин соҳа машғул мебошанд. Чунин 

чорабиниҳо барои тағйир додан ва аз нав тақсим кардани ҳуқуқи моликиятдорӣ ба замин, ва 

кӯчонидани фермерҳо равона карда шудаанд. Пардохтҳо ба соҳибони замине, ки ҳуқуқи онҳо 

барои замин аз нав баррасӣ гардидаанд, дохил карда шудаанд. Дастгирии таҳқиқот дар 

проблемаҳои ислоҳоти замин ва кӯчонидани аҳолӣ дохил карда шудааст. Қисмҳои 

таъминкунандаи иттилоот дар бораи ислоҳоти замин ва тартиб додани ислоҳоти аграрӣ ва 

азхудкунии замин, дохил карда шудаанд.  

10103. Сиѐсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ 

  Ташкили фаъолият, дар соҳаи вобаста ба устуворкунии нархҳо ва даромадҳо ва такмил 

додани механизми нархгузорӣ барои маҳсулоти кишоварзӣ.Идораҳо ва қисмҳои барномавии 

машғул ба таъмини шаклҳои дигари дастгирӣ, масалан субсидияҳо вобаста ба нигаҳ доштани 

нархҳо, ташкили ба фурӯшрасонидан ѐ танзими истеҳсоли намудҳои алоҳидаи маҳсулоти 

кишоварзӣ. Хароҷоти корхонаҳои давлатӣ, вабаста ба иҷрои ҳамингуна корхонаҳо, дохил карда 

шудаанд.Субсидияҳо ва шаклҳои дигари пардохтҳое, ки фермерҳоро ба харидорӣ ва 

истифодабарии нуриҳои маъданӣ, тухмиҳои навъи олӣ ва заҳрдоруҳо, водор менамояд, ҳамчунин 

сохторҳои барномавӣ оид ба мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварзӣ ва бемориҳои 

наботот дар зергурӯҳи (10106) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Дастгирии таҳқиқот дар коркард ва 

самаранокии барномаҳои дастгирии нархҳо, пешниҳод намудани иттилооти ҷамъиятӣ ва оморӣ 

дар бораи барномаҳои устувории нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дохил карда шудааст. 

10104. Рушди истеҳсоли кишоварзӣ 

  Ташкилдиҳии фаъолият дар соҳаи рушди кишоварзӣ. Идораҳо ва қисмҳои барномавии 

вобаста ба идоракунӣ ва дастгирии фаъолияте, ки барои баланд бардоштани истеҳсолот, 

беҳтар кардани сифат, нигаҳдории заминҳо, паст кардани арзиши аслии маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, ба ибораи дигар бо баланд бардоштани сатҳи зидагӣ дар қишлоқҷойҳо, рушди 

кишоварзӣ, асосан вобаста ба паҳн кардани дониш ва иттилоот бо роҳи истифода бурдани 

воситаҳои ахбори омма, намоиш додани иншоотҳо, нишон додани фермаҳои намунавӣ, инфиродӣ 

ва курсҳои омӯзишии гурӯҳӣ ва ғайра.  

10105. Хизматрасонии байторӣ 

  Ташкилдиҳии фаъолият дар соҳаи хизматрасонии байторӣ. Идораҳо ва қисмҳои 

барномавии машғул ба идоракунӣ ва фаъолияти барномаҳои вилоятӣ барои таъмини хоҷагиҳои 

фермерӣ бо хизматрасониҳои байторӣ ѐ барои додани ссудаҳо, трансфертҳо ѐ мусоидат ба 

чунин хизматрасониҳо, хизматрасонии байтории вобаста ба пешгирӣ кардан ва муолиҷа 

намудани бемориҳои ҳайвонот ва чорабиниҳои вобаста ба беҳтар кардани саршумори чорво, аз 

ҷумла, бордоркунии сунъӣ дар таҳти назорати байторӣ, қисмҳои барномавии машғул ба 

ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор оид ба хизматрасонии байторӣ, дохил карда шудааст. 

Ташкилдиҳӣ ва дастгирии таҳқиқот оид ба хизматрасонии байторӣ ва чорводорӣ дар зергурӯҳи 

(10108) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Фаъолият оид ба рушди донишҳои вобаста ба тандурустии 

ҳайвонот дар зергурӯҳи (10104) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

10106. Мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварӣ, ки ба зергурӯҳҳои 10101–10105 

дохил карда нашудаанд, вале дар зергурӯҳи 10105 шомил гардидаанд. 

  Ташкили фаъолият  оид ба мубориза бо зараррасонандагони соҳаи кишоварзӣ ва 

расонидани дигар намудҳои хизмат ба монанди апробатсияи зироатҳои кишоварзӣ ва баҳо додан 
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ба сифати онҳо, идораҳо ва қисмҳои барномавии машғул ба идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии 

хизматҳое, ки барои аз байн бурдан ѐ мубориза бо зараррасонандаҳои кишоварзӣ, паразитҳо, 

касалиҳои растаниҳо бо модаҳои дигари зараррасон пешбинӣ гардидаанд.Субсидияҳо барои аз 

тарафи фермерҳо харидорӣ намудани масолеҳ барои ин мақсадҳо дар зергурӯҳи (10103) 

гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Қисмҳои барномавии машғул ба ҷамъоварӣ ва таҳияи омор дар ин соҳа 

низ дохил карда шудаанд. Дар баробари ин, паҳн кардани иттилоот аз рӯи мавзӯи мазкур дар 

зергурӯҳи (10104) гурӯҳбандӣ карда шуда, дастгирии таҳқиқот бошад, дар зергурӯҳи (10108) 

гурӯҳбандӣ карда шудааст. 

10107. Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обѐрӣ) 

  Идораҳо ва қисмҳои барномавии машғули соҳаи муҳофизати мелиоратсия ва васеъ 

намудани заминҳои киштшаванда барои шудгор, насби системаҳои ирригатсионӣ ва дренажӣ, 

танзими  шӯршавии хок ва ғайра. Хароҷот барои сохтмони сарбанд, каналҳои обѐрӣ, насби 

таҷҳизот инчунин, хароҷот барои идоракунӣ ва баҳрабардории ин ситемаҳо, дохил карда 

шудаанд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нигаҳдорӣ, 

мелиоратсия ва васеъ намудани заминҳои кишоварзӣ, дохил карда шудаанд. Инчунин 

дигарчорабиниҳои вобаста ба мелиоратсияи заминҳо, дохил карда шудаанд. 

10108. Дигар  фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

  Ташкили фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба зергурӯҳҳои (101) дохил карда нашудааст. 

Қисмҳои барномавии таъминкунандаи ҷомеа бо иттилоот ва машғул ба ҷамъоварӣ ва таҳияи 

омор дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла, ояндабинии ҳосил, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои 

гузаронидани таҳқиқоти кишоварзӣ, ки дар зергурӯҳҳои (10101 - 10108) гурӯҳбандӣ нагардидаанд, 

дар зергурӯҳҳои (104) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

102. Моҳидорӣ ва шикор 

10201. Хоҷагии моҳипарварӣ  

  Ташкили фаъолият  дар соҳаи моҳидории касбӣ ва варзишӣ. Ташкилдиҳии  моҳидорӣ дар 

обҳои ширин ва обҳои баҳрӣ, инчунин дар минтақаи назди соҳил, аз ҷумл,а моҳипарварӣ. 

10202. Хоҷагии шикор 

  Масъалаҳои шикор марбут ба сайди ҳайвоноти ваҳшӣ, зиѐдшавӣ ва нигаҳдории онҳо. 

Гузаронидан ѐ дастгирии таҳқиқот дар соҳаи танзими захираҳои ҳайвоноти ваҳшӣ, моҳиҳо. 

Воҳидҳои машғул ба таҳия ва танзими қоидаҳои меъѐрӣ, аз ҷумла, додани иҷозатнома барои 

сайди моҳӣ ва шикор, қисмҳои барномавии паҳнкунандаи иттилоот ва таҳиякунандаи омор дар 

ин соҳа, дохил карда шудаанд. 

103. Дигар  хизматрасониҳо дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  

10301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  

  Ташкилоту идораҳо, инчунин қисмҳои сохтории он, ки машғул ба идоракунӣ, танзими 

фаъолияти ташкилоту муассисаҳое, ки дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, ба риояи қоидаҳои 

истифодабарии комплекси аграрӣ машғул ҳастанд, санадҳои меъѐрию ҳуқуқиро дар соҳаи мазкур 

тартиб медиҳанд . Назорат кардани ташкили фаъолияти кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, додани 

иҷозатнома барои ҳуқуқи гузаронидани кор, инчунин бурдани назорати қоидаҳои истифодабарии 

бехатарии комплекси мазкур.  

10302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 

Нигаред 01302 

10303. Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд 
  Ташкил, идоракунӣ ва танзими фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба 

категорияҳои пешинаи зербахши (103) дохил карда нашудаанд. 

11. Саноат ва сохтмон  

111. Саноати истихроҷ ва саноати коркард 

11101. Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо  

  Ташкилдиҳии фаъолият дар соҳаи корҳои кӯҳӣ ба истиснои истихроҷи захираҳои маъданӣ, 
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ки дар зербахши (11102) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташкилоту идораҳое, ки ба кашф намудан, 

истифодабарии конҳо, истифодабарӣ, ба фурӯш расонидан ва ҷанбаҳои дигари истихроҷи 

сангҳои қимматбаҳо ва металлҳои қимматбаҳо машғуланд. Истихроҷ ва коркарди; ѐқут, шпинел, 

зумуррад, тилло, нуқра ва ғайра ба ин соҳа дохил карда мешавад. Ташкилоту муассисаҳое, ки ба 

тартиб додани санадҳои меъѐрӣ ва танзими иҷрои онҳо, додани иҷозатномаҳо ва бастани 

шартномаҳо барои ба иҷора додан, танзими сатҳи истеҳсолот, тафтиши шахтаҳо оид ба вазъи 

меъѐрҳои бехатарӣ машғулбуда ва дигар чорабиниҳоро оид ба рушд ва инкишофи истихроҷи 

сангҳои қимматбаҳо ва металлҳои қимматбаҳо амалӣ менамоянд. Барномаҳо оид ба расонидани 

кӯмаки молиявӣ, гузаронидани корҳои геолоию иктишофӣ дар соҳаи корҳои кӯҳӣ, аз ҷумла, усулҳои 

коркарди ғанигардонӣ, паҳн кардани иттилоот, инчунин ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор, 

дохил карда шудаанд.  

11102. Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои фоиданок 

  Ташкил ва танзими фаъолият дар соҳаи корҳои кӯҳӣ ва захираҳои маъданӣ, ба истиснои 

сӯзишвориҳои канданӣ, ки дар зербахши (09101) гурӯҳбандӣ карда шудаанд, инчунин сангҳои 

қимматбаҳо ва металлҳо, ки дар зербахши(11101) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташкилоту 

идораҳое, ки ба иктишоф, баҳрабардории конҳо, истифодабарӣ, ба фурӯш расонидан ва ҷанбаҳои 

дигари истихроҷи канданиҳои фоиданок машғул мебошанд. Истихроҷ ва коркарди: рег, гил, санг, 

химикалиҳо ва нуриҳои маъданӣ, намак, асбест, гач ва ғайра ба зергурӯҳи мазкур дохил карда 

шудаанд. Ташкилоту муассисаҳо,ки ба тартиб додани санадҳои меъѐрӣ ва танзими иҷрои онҳо, 

додани литсензияҳо, ба имзо расонидани шартномаҳо барои ба иҷора додан, танзими сатҳи 

истеҳсолот, тафтиши шахтаҳо оид ба мутобиқ будан ба меъѐрҳои бехатарӣ машғул мебошанд 

ва дигар чорабиниҳоро оид ба рушд ва инкишофи истихроҷи канданиҳои фоиданок амалӣ 

менамоянд, дохил карда шудаанд. Барномаҳо оид ба кӯмаки молиявӣ, гузаронидани корҳои 

геологӣ-иктишофӣ, таҳқиқот дар соҳаи корҳои кӯҳӣ, аз ҷумла, коркарди усулҳои ғанигардонӣ, 

паҳн кардани иттилоот, инчунин ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор, дохил карда шудаанд.  

112. Истеҳсолот 

11201. Истеҳсолот  

Ташкили фаъолият дар соҳаи истеҳсолот фаъолияти истеҳсолоти саноати сабук, кимиѐ 

ва саноати металургиро дарбар мегирад. Ташкилоту муассисаҳои вобаста ба танзими 

фаъолияти соҳаҳои саноат, коркарди меъѐрҳои истеҳсолӣ, назорати меъѐрҳои бехатарӣ, инчунин 

додани иҷозатномаҳо ба намудҳои фаъолияти мазкур, ѐрӣ кардан дар намуди ссудаҳо, субсидияҳо 

ва трансфертҳо барои соҳаҳои саноати сабук, саноати металлургӣ ва кимиѐ ѐ гузаронидани 

таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ, ки ба истеҳсолоти саноатӣ вобастаанд. Қисмҳои вобаста 

ба хизматрасониҳои иттилоотӣ ва тартиб додани омор дар соҳаи саноат.  

11202. Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 

  Ташкил ва танзими фаъолияти вобаста ба чунин намудҳои соҳаи истеҳсолоти саноатӣ, ки 

дар зербахши (11201) дохил карда нашудаанд, инчунин воҳидҳои сохтории корхонаҳои саноатии 

вобаста ба коркарди  истифодабарӣ, назорат, назорати риояи бехатарии корҳои саноатӣ, ки 

таҳқиқотро дар соҳаи аз байн бурдан ва нигаҳдории партовҳои радиоактивӣ амалӣ ѐ дастгирӣ 

менамоянд. Ёрӣ расонидан, додани ссудаҳо ва трансфертҳо ба соҳаҳои истеҳсолоти саноатӣ ѐ 

гузаронидани таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ, ҷамъоварии иттилоот ва тартиб додани 

маълумоти оморӣ.   

113. Сохтмон 

  Муассисаҳои вобаста ба ташкили фаъолият дар соҳаи сохтмон, таҳия ва танзим, 

муқаррар намудан ва риояи меъѐру стандартҳои сохтмонӣ, додани иҷозат барои маскункунии 

аҳолӣ ва назорати риояи стандартҳои бехатарӣ ҳангоми сохтмон, ба ғайр аз қисмҳои сохтмонии 

вазорату идораҳо (ДСП/ПАД, УКС/ИСА ОКС/ШСА ва ғайра), ки иншоотҳои онҳо бо 

дарназардошти тайиноти функсионалии иншоотҳо (*) ба вазифаҳои мутобиқбудаи бахшҳо 

шомил хоҳанд гардид, ба зербахши мазкур дохил карда мешаванд. Муассисаҳое, ки усулҳои 

таҳқиқот дар соҳаи сохтмон, масолеҳи сохтмонӣ, итсеҳсолнокӣ ва ғайраро амалӣ ѐ дастгирӣ 

менамоянд, воҳидҳое, ки ба паҳн кардани иттилоот дар соҳаи сохтмон дар байни аҳолӣ ва 

иттилооти техникӣ дар байни корхонаҳо машғул мебошанд, инчунин, муассисаҳои машғул ба 
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ҷамъоварӣ ва тартиб додани омор дар ҳамин соҳа низ дохил карда шудаанд.  

*Мисоли 1.  РСА ѐ ШСА Вазорати N сохтмони мактабро амалӣ менамояд - ФБК 04201, ЭБК – 

сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ.  

Мисоли 2. РДА ѐ ШСА Вазорати X сохтмони Шӯъбаи маорифро амалӣ менамояд — ФБК 04501, 

ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ. Мисоли 3. ИСА ѐ ШСА Вазорати Z  сохтмони 

Институти такмили ихтисосро амалӣ менамояд - ФБК 04402, ЭБК – сохтмони манзилгоҳҳои 

ғайриистиқоматӣ. 

Мислои 4. РДА ѐ ШСА Вазорати У сохтмони госпиталро амалӣ менамояд - ФБК 05105, ЭБК – 

сохтмони манзилгоҳҳои ғайриистиқоматӣ. 

11301. Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот 

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти саноатӣ ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд. 

11302. Сохтмони биноҳои маъмурӣ  ва иншоот  

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти маъмурӣ ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд. 

11303. Сохтмони биноҳои гражданӣ ва иншоот  

Сохтмони биноҳо ва иншооти таъиноти гражданӣ ба вазифаи мазкур дохил карда мешаванд. 

114. Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон  

11401. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон  

а) Ин категория, идораҳо инчунин қисмҳои сохтории онро дарбар мегирад, ки ба идоракунӣ, 

танзими фаъолияти корхонаҳо дар соҳаи саноати сабуки химиявӣ, истихроҷи маъданҳои 

кӯҳӣ ва металлургӣ машғул мебошанд ва санадҳои меъѐрию ҳуқуқиро таҳия менмоянд, 

инчунин иҷозатномаҳо медиҳанд ва фаъолияти ташкилотро дар соҳаи саноат назорат 

менамоянд.  

б) Ин категория идораҳо инчунин қисмҳои сохтории онро, ки ба сохтмон машғул мебошанд, 

дарбар мегирад.  

11402. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат  

Нигаред ба вазифаи 01302 

11403. Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 

Ташкил, идоракунӣ ва танзими фаъолият дар соҳаи саноат, ки ба категорияҳои дигари зербахши 

(114) дохил карда нашудаанд. 

12. Нақлиѐт ва коммуникатсия 

121. Нақлиѐт 

12101. Нақлиѐти обӣ 

  Ташкили фаъолияти сохтмон ва нигаҳдории иншоот барои хизматрасонии нақлиѐти обӣ. 

Муассиса ва идораҳое, ки ба лоҳиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ѐ азнавсозӣ, инчунин 

нигаҳдории иншоот бо мақсади рушди нақлиѐти обӣ, ҳам мусофирбарӣ, ҳам боркашонӣ машғул 

мебошанд. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот дар соҳаи лоиҳакашии иншоот ҷиҳати 

нақлиѐти обӣ, усулҳои сохтмон ва масолеҳ, ҷамъоварии иттилоот ва тартиб додани омор дар 

соҳаи истифодабарӣ ва нигаҳдории нақлиѐти обӣ. 

12102. Нақлиѐти роҳи оҳан  

  Ташкилоту идораҳое, ки ба лоиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ, беҳтар кардан, 

инчунин дар шакли зарурӣ ѐрӣ расонидан ба фаъолият ва нигаҳдории системаи роҳи оҳан 

машғуланд. Инчунин воҳидҳое, ки ба таъмини трансфертҳо, ссудаҳо ва субсидияҳои барои 

сохтмон ва истифодабарии роҳҳои оҳан додашуда машғуланд, ғайр аз ин,  хароҷот барои 

харидорӣ ва истифодабарии ҳайати ҳаракаткунанда дохил мешаванд. 

12103. Нақлиѐти ҳавоӣ 

  Идораю муассисаҳое, ки ба лоиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ, беҳтар кардан, 

инчунин ѐрӣ расонидан ба фаъолият ва нигаҳдории фурудгоҳҳо, хатҳои парвоз, терминалҳо, 

ангарҳо, воситаҳои таъмини навигатсияи ҳавоӣ ва иншоотҳои дигар ва таҷҳизоти вобаста ба 

нақлиѐти ҳавоӣ, ташкилоте, ки ссудаҳо, трансфертҳоро барои мақсадҳои ҷорӣ ҷудо менамоянд, 

низ дохил карда шудаанд. 
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12104. Системаи қубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ  

  Ташкили фаъолият дар соҳаи сохтмон ва истифодабарии қубургузарҳо ва намудҳои дигари 

интиқолдиҳӣ бамонанди роҳҳои симӣ ва роҳҳои овеза. Ташкилотҳо, муассисаю идораҳое, ки ба  

лоҳиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ѐ беҳтар кардани қубургузарҳо ва сохторҳои 

вобаста, ба монанди стансияҳои обкашӣ, машғул мебошанд. Муассисаҳое, ки ба додани ссудаҳо, 

трансфертҳо ѐ субсидияҳо барои харидорӣ, истифодабарӣ ва нигаҳдории таҷҳизот машғул 

мебошанд, дохил карда шудаанд.  

12105. Нақлиѐти автомобилӣ ва хоҷагии роҳ 

  Муассисаҳо ва қисмҳои барномавие, ки ба: лоҳиҳакашӣ, сохтмон, васеъкунӣ  ва 

истифодабарии роҳҳою шоҳроҳҳо, пулҳо, нақбҳо, ҷойҳои гузоштани нақлиѐт, истгоҳҳои 

автобусҳо машғул мебошанд. Ташкилдиҳии фаъолият дар соҳаи роҳҳои автомобилгард асосан 

системаи нақлиѐти ҷамъиятии автомобилиро (мусофирбар) дарбар мегирад. Идораю 

муассисаҳое, ки ба таъмини нигаҳдории зарурии роҳҳо ва сохторҳои вобаста ба пулҳо ва ғайра, 

инчунин қисмҳои барномавӣ ва ба таҳия ва назорати иҷрои меъѐрҳои истифодабарии системаи 

роҳҳо машғул мебошанд. Муассисаю идораҳои танзимкунандаи фаъолияти системаи нақлиѐти 

ҷамъиятии мусофирбарӣ, маслан додани имтиѐзҳо, муқаррар намудани тарифҳо барои интиқоли 

мусофирон. Хароҷот дар намуди ссудаҳо ва трансфертҳо барои хизматрасонии ҷорӣ ѐ ҷиҳати 

таъмири система. Кӯмак дар намуди имтиѐзҳо, тарифҳо барои мусофирбарӣ ва интиқолдиҳии 

борҳо. Хароҷот барои гузаронидани таҳқиқот дар ҳамин соҳа, инчунин харидории техника, дохил 

карда шудаанд.  

12106. Хизматрасониҳои нақлиѐтӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

Фаъолият ва хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиѐт, ки дар зербахши 121 гурӯҳбандӣ карда 

нашудаанд. 

122. Коммуникатсияҳо 

12201. Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия  

  Ташкили фаъолият дар соҳаи алоқаи: телефонӣ, почта, кабелӣ, радио ва алоқаи моҳвораӣ. 

Ташкилоту муассисаҳое, ки ба лоиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ва модернизатсияи 

системаи алоқа машғул мебошанд. Субсидия барои дастгирии соҳаи алоқа.  

123. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия  

12301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия 

  Ташкилоту муассисаҳое, ки идоракунӣ ва назоратро дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия 

(масалан: дастгоҳи марказии Вазорати нақлиѐт ва Хадамоти алоқа) амалӣ менамоянд. 

12302. Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсияҳо, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 

  Ташкил, идоракунӣ, фаъолият ва дастгирии соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.  

124. Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия  

12401. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиѐт  

Нигаред ба вазифаи 01302 

12402 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия 

Нигаред ба вазифаи 01302 

13. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо  

131. Фаъолияти таъминотӣ, аз ҷумла, анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо  

13101. Савдо ва хоҷагии анборҳо  

  Ташкили фаъолияти тақсимкунӣ дар соҳаи савдо ва анборкунонӣ. Фаъолият оид ба ҳифзи 

ҳуқуқ ва манфиатҳои истеъмолкунандагон, дохил карда шудааст. Ташкилоту идораҳе, ки ба 

таҳия намудани қоидаҳои фурӯши яклухт ва савдои чакана, иҷозатномадиҳӣ ва назорати усулҳои 

савдо, тамғагузории маҳсулоти бастабандишудаи озуқа ва молҳои дигари истеъмолшаванда, 

инчунин бозрасии тарозу ва дигар дозаторҳои тарозу ва ғайра машғул мебошанд.Назорати 

нархҳо, танзими муносибатҳо байни фурӯшандагони яклухт ва чакана, новобаста аз навъи мол ѐ 

истеъмолкунанда ба категорияи мазкур дохил карда мешаванд. Агар ин имконпазир набошад, 



(46) 
 

назорат ва танзими нархҳои истеҳсолкунандагон мутобиқи яке аз гурӯҳҳои асосии пешина, дар 

зербахши (134) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Муассисаҳое, ки ба додани ссудаҳо, трансфертҳо ѐ 

дастгирии дигар ба яклухтфурӯшон ва фурӯшандагони чакана ѐ таъмини субсидияҳо барои 

табақаҳои васеи аҳолӣ пешбинишуда машғул мебошанд, дохил карда шудаанд.Субсидияҳо барои 

маводи хӯрокворӣ, намудҳои дигари субсидияҳо барои шахсони инфиродӣ ѐ ба табақаи муайяни 

аҳолӣ (масалан, барои шири кӯдакон) дар фасли ҳифзи иҷтимоӣ баррасӣ гардида, дар зербахши 

(6.) гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Ташкилоту муассисаҳое, ки ба таҳия намудани қоидаҳо ва 

расонидани кӯмак ба хоҷагии анбор машғуланд инчунин, дохил карда шудаанд. Хароҷот барои 

гузаронидани шабакаҳои тақсимкунӣ, воҳидҳое, ки ба пешниҳод намудани иттилоот барои 

корхонаҳои савдо дар бораи нархҳои бозорӣ ва мавҷуд будани мол ва хадамоти омории савдо, 

дохил карда шудаанд 

13102. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 

  Ташкилдиҳии фаъолияти комплекси меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо. Ташкилоту 

муассисаҳое, ки дастгирии корро оид ба лоиҳакашӣ ва сохтмони меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 

таъмин менамоянд, инчунин, ташкилот ва ғайра, ки ба таҳияи санадҳои меъѐрии марбут ба кори 

меҳмонхонаҳою тарабхонаҳо, раѐсати иҷозатномадиҳии меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, танзими 

нархҳо, меъѐрҳои санитарӣ ва хизматрасонӣ, машғул мебошанд, воҳидҳое, ки дар намуди ссудаҳо, 

трансфертҳо ва субсидияҳо кӯмак менамоянд, масрафҳо барои: таҳқиқот дар соҳаи фаъолияти 

меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо, паҳн кардани иттилоот, инчунин барои ҷамъоварӣ ва тартиб 

додани омор дар соҳаи мазкур, дохил карда мешаванд. 

13103. Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, ба шумули анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва муҷтамаи 

тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд.  

  Ташкили фаъолият, таъмини воситаҳо ва фаъолияти бахши тақсимкунии савдо ва 

нигаҳдорӣ дар анборҳо, инчунин корҳо ва хизматрасониҳои комплекси меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳое, ки ба яке аз ду гурӯҳи пешинаи (13) дохил карда нашудаанд. 

132. Рушди иқтисодӣ 

13201. Туризм (сайѐҳӣ) 

  Ташкили фаъолияти сайѐҳӣ. Ташкилоту муассисаҳои машғули соҳаи ҷалбкунии сайѐҳон, 

инҳоро дарбар мегирад: ширкатҳои таблиғотӣ (рекламавӣ), паҳн кардани эълонҳои таблиғотӣ, 

дастгирии таҷлили ҷашнвораҳое, ки барои ҷалб намудани сайѐҳон равона карда шудааст, 

фаъолияти агентиҳои сайѐҳӣ дар кишвар ва берун аз сарҳад, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва 

қисмҳои дигари бизнеси сайѐҳӣ.  

-дастгирии таҳқиқот дар соҳаи сайѐҳӣ, инчунин хадамоти ҷамъоварӣ ва таҳия намудани омор 

дар соҳаи сайѐҳӣ, низ дохил карда шудааст.  

13202. Лоиҳаҳои бисѐрҳадафонаи рушд 

  Ташкили фаъолияти лоиҳаҳои бисѐрҳадафонаи рушд. Ташкилоту муассисаҳое, ки ба 

лоиҳакашӣ, банақшагирӣ, сохтмон, васеъкунӣ ѐ модернизатсияи лоиҳаҳои бисѐрҳадафона машғул 

мебошанд. Ингуна навъи лоиҳаҳо маъмулан  маблағҳои  барои комплексҳо оид ба истеҳсоли неру, 

барои назорат кардани обхезӣ, иншооти ирригатсионӣ ва навигатсионӣ, ҷойҳои истироҳат ва 

дилхушӣ сарф карда мешаванд. Ссудаҳо, трансфертҳо ѐ субсидияҳо барои сохтмон, нигаҳдорӣ ѐ 

фаъолияти соҳаи мазкур ба ин гурӯҳ дохил карда мешаванд. Хароҷот барои гузаронидани 

таҳқиқот оид ба лоиҳакашӣ, сохтмон, фаъолият ва самаранокии иқтисодии лоиҳаҳои 

бисѐрҳадафона, воҳидҳое, ки ба паҳн кардани иттилооти иҷтимоӣ, инчунин ҷамъоварӣ ва таҳия 

намудани маълумоти оморӣ машғул мебошанд, хароҷот барои лоиҳаҳое, ки мақсади асосиро фаро 

мегиранд (масалан, истеҳсоли неру) ва дар қатори вазифаҳои бисѐрҷамба аз рӯи мақсади асосӣ 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

Барои мисол НОБ, ки дар асоси обанбор бунѐд гардида, ҳамчун ҷои истироҳат истифода 

мегардад дар зербахши (09201) гурӯбандӣ карда мешавад. 

13203. Фаъолияти умумии хоҷагӣ ва тиҷоратӣ, ба ғайр аз ташкили меҳнат  

  Ташкилди фаъолияти корҳо, хизматрасониҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ (ба ғайр аз ташкили 

меҳнат), ки барқарор кардани сиѐсати умумии иқтисодӣ ва дастгирии фаъоли умумии иқтисодӣ 

ба монанди содирот, воридот, савдо, муносибатҳои молиявии байналмилалӣ, бозорҳои молӣ ва 
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фондӣ, назорати умумии даромадҳо ва системаи бонкҳо, рушди умумии савдо, танзими 

монополияҳо ва муқаррар намудани маҳдудиятҳо барои ворид шудан ба савдо ва бозори фурӯши 

молҳо, инчунин масъалаҳои дигари иқтисодию тиҷоратиро, ки ба категорияҳои пешинаи асосӣ 

дохил карда нашудаанд, дарбар мегирад. Ташкилоту муассисаҳое, ки ингуна навъи хадамот, чун 

бюрои патентдиҳӣ, хадамоти бақайдгирии аломатҳои савдо ва комитетҳо оид ба ҳуқуқи 

муаллиф, хадамоти пешгӯии обу ҳаворо раҳбарӣ менамоянд, инчунин ташкилоти гуногуни дигаре, 

ки ба иктишоф, масалан, дар соҳаи гидрология ва геодезия машғул мебошанд, дохил карда 

шудаанд. Маъмурияти назорати истеҳсолкунандагон ва нархҳои аз тарафи онҳо 

муқарраршаванда, ки ба гурӯҳи асосии пешина дохил карда нашудаанд. Қисмҳои барномавие, ки 

хизматрасониҳои гуногунро байни шохаҳои мақомоти идоракунии давлатӣ ва сохторҳои 

тиҷоратӣ пешниҳод менамоянд, инчунин дохил карда шудаанд. Чун қоида, маъсалаҳои фаъолияти 

иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, ки ба соҳаи муайян тааллуқ доранд, мутобиқи вазифаҳои аз тарафи онҳо 

иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

13204. Ташкили умумии меҳнат  

  Ташкили фаъолият дар соҳаи меҳнат. Ташкилоту муассисаҳое, ки ба таҳия ва иҷрои 

самти умумии сиѐсат дар соҳаи меҳнат ва меъѐрҳои меҳнат, масалан, шароити меҳнат (соатҳои 

кор, ММ/музди меҳнат, техникаи бехатарӣ ва ғайра) нигаҳдории биржаҳои меҳнат машғул 

мебошанд. Барномаҳо, аз ҷумла, субсидияҳои новобаста ба як соҳаи саноат; барномаҳои 

мусоидати мобилнокии захираҳои меҳнатӣ, дар мавриди мубориза бо маҳдудкунӣ; барномаҳо оид 

ба кам кардани сатҳи бекорӣ дар минтақаҳои тарақинакарда, афзуншавии шуғлнокӣ байни 

табақаҳои аҳолии бо кор таъминнашуда ва аз рӯи барномаҳои дигаре, ки қисми асосии он меҳнат 

мебошад. Қисмҳои барномавие, ки ба арбитражи (ҳаками) меҳнатӣ машғуланд ва нақши 

миѐнаравиро дар хизматрасонӣ доранд. Воҳидҳое, ки хизматрасониҳои шохаҳои гуногуни 

ҳукумат, инчунин тамоми саноат, бизнес ва ташкилоти меҳнатиро таъмин менамоянд. Қисмҳои 

дигаре, ки иттилоот ва маълумоти омориро пешниҳод менамоянд. Чун қоида, муносибатҳои 

меҳнатии соҳаи алоҳидаи саноат аз рӯи вазифаҳои иҷрошаванда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.  

13205. Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

Маъмурияти кор ва хизматрасониҳои иқтисодӣ, ки ба гурӯҳҳои пешинаи бахши 13  дохил карда 

нашудаанд. 

133. Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо  

13301. Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи иқтисод  

Муассисаҳое, ки идоракунӣ ва назоратро дар соҳаи иқтисод амалӣ мекунанд. 

13302. Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши иқтисод  

Нигаред 01302 

13303. Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

14. Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  

141. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ  

Тамоми пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркунии заѐмҳои (вомбаргҳои) давлатӣ 

ва азнавмаблағгузории онҳо.Хароҷоти маъмурӣ барои идоракунии қарзи давлатӣ дар зербахши 

(01102) гурӯҳбандӣ карда мешавад. Харидории ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ ба категорияи 

азнавмаблағгузорӣ дохил карда мешавад ва чун навъи хароҷоте, ки ба ин гурӯҳбандӣ дохил карда 

шудааст, баррасӣ карда намешавад. 

14101. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзи дохилии давлатӣ  

Ҳамаи пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркнии заѐмҳои давлатии дохилӣ ва 

азнавмаблағгузории онҳо. 

14102. Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзи берунии давлатӣ 

Ҳамаи пардохтҳои фоизнок ва хароҷоти вобаста ба ҷойгиркнии заѐмҳои давлатии берунӣ ва 

азнавмаблағгузории онҳо. 

142. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ  

14201. Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ  
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Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ бидуни 

вазифаи батарзи муайян ифодагардида. 

143. Хароҷоти дигар  

14301. Хароҷоти дигаре, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбандӣ карда нашудаанд  

а) Корҳо ва хизматрасониҳои топографию геодезӣ, аэрокосмогеодезӣ (аз ҷумла, аэро-

аксгирӣ) ва дигар корҳои ба ин монанд; 

б) Хароҷоти дигаре, ки аз рӯи бахшҳо гурӯҳбандӣ карда нашудаанд. 
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Зерқисми 2.3 Дастурамал оиди истифодаи Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 
 

Муқаррароти Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

Гурӯҳбандии мазкури иқтисодии буҷет ба омори молияи давлатӣ (ОМД) соли 2001 

мувофиқат намуда ва бо Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту 

муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ ва дастурамали истифодабарии он (НЯҲ)якҷоя карда шудааст. 

Гурӯҳбандии иқтисодии  буҷет (сатҳҳои 1-4) бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 

Ҳамаи тағйиру иловаҳо ба моддаҳои Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет дар доираи сатҳҳои 1-4 

бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. 

Банақшагирии буҷет ва Руйхати буҷет бо истифода аз сатҳҳои 1-4 Гурӯҳбандиииқтисодии 

буҷет амалӣ карда мешавад. 

Дар давоми соли молиявӣ, азнавтақсимкунӣ ва тағйироти маблағҳои тасдиқшудаи буҷет 

байни якчанд гирандагони маблағҳои буҷетӣ ва моддаҳои Гурӯҳбандиииқтисодии буҷет (сатҳҳои 

1-4), мувофиқи қонунгузории амалкунанда ба роҳ монда мешавад. 

Сатҳи таҳлилии 5 Гурӯҳбандиииқтисодии буҷет дар низоми хазинадорӣ ба сифати рамзи 

таҳлилии хароҷот истифода мегардад. 

Тағйиру иловаҳо ба рамзҳои 5-уми сатҳи таҳлилии Гурӯҳбанди ииқтисодии буҷет дар 

ҳолатҳои зарурӣ бе фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи қарори сарраѐсати 

хазинадории марказӣ ворид карда мешаванд. Дар ҳолатҳои ворид намудани рамзҳои иловагии 

сатҳи таҳлилии Гурӯҳбандии иқтисодии буҷет, бояд мувофиқан тағйиру иловаҳо ба Нақшаи 

ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ ва 

дастурамали истифодабарии он ворид карда шаванд. Тағйиру иловаҳо ба Нақшаи ягонаи ҳисобҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ ва дастурамали 

истифодабарии он мувофиқи қонунгузории амалкунанда амалӣ карда мешавад. 

Ташкилотҳои буҷетӣ, баъди сатҳи 5-уми Гурӯҳбандиииқтисодии буҷет, барои таҳлили 

хароҷоти  худ  метавонанд мустақилона миқдори зарурии рамзҳои сатҳи таҳлилиро илова 

намоянд. 

Гирандагони маблағҳои буҷетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраѐсати буҷети давлатии Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4 ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро(дархостномаи 

буҷетӣ, руйхати буҷетӣ, смета барои маблағгузорӣ) пешниҳод намоянд. 

 Гирандагони маблағҳои буҷетӣ уҳдадоранд, ки ба сарраѐсати хазинадории марказии 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сатҳҳои 1-4-и Гурӯҳбандиииқтисодии буҷет 

ва инчунин дар доираи сатҳи таҳлилии 5-ум ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдорро (нақшаи хазинавӣ, 

ҳуҷҷатҳои аввала, ҳисобот ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро) пешниҳод намоянд. 

 

2 -  Хароҷотҳо 

21 – Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

211  - Пардохти музди меҳнати кормандон 

2111  - Музди меҳнатва дигар иловапулиҳо 

а) пардохти музди меҳнат аз рӯи маоши вазифавӣ ва меъѐрҳои барои кормандони 

штатӣ муқарраршуда, инчунин барои пардохти соатбайъи кори муаллимон, 

кормандони соҳаи тиб ва ғайра;  

б) пардохти музди меҳнати кормандони сафоратхонаҳо, консулгариҳо ва 

намояндагиҳо дар хориҷи кишвар;  

в) пардохти иловапулиҳо ба музди меҳнат: барои хизмати дарозмуддат; барои кор 

дар маҳаллҳои дурдаст; барои шароитҳои махсуси хизмат; дигар иловапулиҳо ва 

пардохтҳо, ки мувофиқи қонунгузории амалкунанда муқаррар карда шудаанд;  

г) пардохти музди меҳнат ба кормандони бойторӣ, ки чорводории чарогоҳиро дар 

давраи дар чарогоҳҳои мавсимӣ  будан хизмат мерасонанд;  

д) пардохт барои рутба ва унвон аъзоҳои ҳақиқӣ ва аъзокорреспондентҳои академия;  
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е) пардохти подошпулиҳо ва расонидани кумаки моддӣ кормандони мақомотҳои 

ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар онҳо ин хароҷот дар 

доираи фонди пардохти музди меҳнат ѐ фонди пардохти меҳнат амалӣ карда 

мешаванд;  

ж) пардохти иловагии музди меҳнати ҳамаи кормандони соҳаи буҷетӣ барои мудирии 

кабинетҳо, лабораторияҳо; барои иҷрои ӯҳдадориҳои роҳбарони синф, барои 

тафтиши кори хаттии хонандагон ва ғайра;  

з) пардохти мукофотҳо барои хизмати дарозмуддат ва дигар мукофотҳои аз рўи 

қонунгузории амалкунанда муқарраршуда; 

и) иловапулиҳо барои шароити махсуси хизмати хизматчиѐни ҳарбӣ, мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ; 

к) пардохти кумакпулии яквақтаина дар вақти аз нав бастани шартномаи меҳнатӣ 

барои муҳлати нави кор дар маҳаллҳои дурдаст ва душворрас;  

л) подошпулӣ ба кормадони фаъол дар доираи маблағҳои ба тартиби муқарраршуда 

ҷудошуда, ба ғайр аз хароҷоти подошпулидиҳӣ ва расонидани кумаки моддӣ барои 

кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки 

дар онҳо ин хароҷот дар доираи фонди пардохти меҳнат ѐ  фонди музди меҳнат 

амалӣ карда мешаванд;  

м) хароҷоти музди меҳнати кормандони баландихтисос, кормандони муҳандисӣ – 

техникӣ оиди омӯзонидани хонандагони синфи 9-11 мактабҳои миѐна дар 

истеҳсолот; 

н) пардохти подошпулиҳо барои кормандони корхона ва ташкилот барои иҷрои 

вазифаҳои муҳимтарин; 

о) пардохти маошҳои вазифавӣ ва маошҳо аз рўи рутбаҳои ҳарбӣ (махсус) ба 

хизматчиѐни ҳарбӣва ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ;  

п) пардохти фарқияти таъминоти пулӣ ба кормандони сохторҳои қудратӣ, ки ба 

Ҳукумат ва дигар мақомотҳои давлатӣ,  қонунгузорӣ ва иҷроия сафарбар карда 

шудаанд; 

р) пардохти таъминоти пулӣ ба хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ, ки дар ихтиѐрдории кадрӣ мебошанд;  

с) пардохт барои кори зиѐда аз вақти муқаррарӣ, дар рузҳои истироҳат ва ид, дар 

ҳолати казармашинӣ будан мувофиқи қонунгузории амалкунанда;  

т) пардохти пулии ҷубронӣ бар ивази рухсатии истифоданашуда аз руи тартиби 

муайяншуда; 

у) Дигар намудҳои иловагии таъминоти пулӣ, ки мувофиқи қонунгузории амалкунанда 

муқаррар карда шудаанд (инчунин пардохтҳои кумакпулӣ барои ба ҷои дигар ба 

вазифа таъин шудан).  

 212  -  Маблағҷудокуниҳои андозӣ 

     2121  -  Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ 

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;  

б) хароҷоти муассисаҳои буҷавӣ барои пардохти кумакпулӣ аз руи корношоямии 

муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва пардохти 

дигар кӯмакпулиҳо. 

     2122  - Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо  

а) хароҷот барои суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони хайати 

қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар хориҷа амалӣ менамоянд ва 

кормандони ташкилотҳои буҷавӣ.  

б) суғуртакунии ҳатмии давлатӣи хизматчиѐни давлатӣ, хизматчиѐни ҳарбӣ, 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ташкилотҳои буҷавии дар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда.  

22 -  Хароҷот ба мол ва хизматрасони 
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221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо 

2211 -  Захираҳои моддию молӣ 

1.Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ 

а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ, навишт ва масолеҳ ва қоғаз;  

б) тайѐркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳо оиди коргузорӣ, 

бланкҳо ва ведемостҳо; 

в) хароҷот барои хариди адабиѐти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;  

г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда нашудаанд 

ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, инчунин барои 

дарсҳо бо кудакон дар боғчаҳои кудакон, хонаҳои кудакон, шифохонаҳои кудакон ва 

дигар муассисаҳои кудакона; 

д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо, билетҳои донишҷуӣ, 

дафарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо барои муассисаҳои таълимӣ;  

е) хариди бланкҳои ҳисоботашон қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, шаҳодатнома оиди 

таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра.  

2. Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ 

а) ашѐҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, донишҷуѐн 

ва аспирантон; 

б) хариди белҳо, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, фурузонакҳои 

тафсон, фурузонакҳои каммасраф (ламп дневного освещение щеток), қулфҳои дар, 

ҷоруб, латта, мастик барои пардоздиҳии фарш, пайкораҳо, собун барои шустани 

фарш ва дигар инвентари хоҷагидорӣ;  

в) хариди воситаҳо барои дезинфексия ва нест кардани хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо 

(барои истифодаи дохилӣ); 

г) шустани  либоси таг ва хизматрасонии санитарӣ – гигиенӣ (собун, ҳаммом, паст 

кардани муй, чутка ва хокаҳои дандоншуӣ, пур кардани курпаю бистар ва ғайра);  

д) ашѐҳои ҳифзи бехатарии меҳнат (дастакҳо, ниқобҳо, ниқоби зидди газ ва ғайра), 

таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои бехатарии зиддисухторӣ ва ғайра;  

е) хариди ашѐҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат мекунанд, 

новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину нигоҳдории мошинҳо,  ки ба 

моддаи «2215» бурда мешаванд);  

ж) хароҷоти ашѐҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиѐд хизмат 

кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои на он қадар калон, 

деталҳои эҳтиѐтӣ, табақчаҳо, лавозимоти ошхона, мошинкаҳои чопкунӣ, 

калкуляторҳо, амволи ҳифзи шаҳрвандӣ ва ғайра), ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои 

эҳтиѐтии мошинҳо, ки дар моддаи «2215» инъикос мегардад;  

з)пур кардани мауссисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди гираҳо, нештарҳо, 

ҳароратсанҷҳо, сузандоруҳо, сузанҳо ва  ғайра. 

и) хариди масолеҳ ва ашѐҳои гуногун барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ (шишаҳои 

санҷиш, колбаҳо ва ғайра), фулузот, реактивҳо, таркибҳои кимиѐвӣ барои корҳои 

илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди ҳайвонот аз тарафи марказҳои 

хунгузаронӣ барои муайян кардани сифати таркиби хун, хариди ҳайвонот ва чорвои 

таҷрибавӣ барои дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – 

таҳқиқотӣ  барои корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ; 

к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ ва ғайра) 

барои мақсадҳои шаҳрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ дохил намешаванд;  

л) харочоти сохтани амсилаҳои (макетҳо) таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои 

лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки муассисаҳои илмӣ – 

таҳқиқотӣ тайѐр кардаанд; 

 м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва 

лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин проекторҳо, 

баландгуякҳо ва ғайра); 
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н) тайѐр кардани харитаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо, ангораҳо, амсилаҳо ва дигар 

ашѐҳои хислати муваққатидошта ва дар вақти ташкили намоишҳои осорхонаю 

намоишгоҳҳо масолеҳи ѐрирасон ба ҳисоб мераванд;  

3. Масолеҳи масрафӣ 

а) Маводҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матритсавӣ ва дигар намуди 

принтерҳо истифода мешаванд ва дар як давраи муайян иваз ва ранг пур карда 

мешаванд ѐ барқарор карда шаванд. Инҳо, картриҷҳои ранг, лентагӣ ва тонерии 

таркибии онҳо, маводи пуркунанда барои онҳо (ранг, тонер), инчунин ҳомил 

(носители) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).   

4. Инвентари мулоим ва либоси расмӣ 

а) хариди матоъ ва масолеҳ, харид ва тайѐркунии либоси таг, либос, пойафзол, 

либоси расмии ҳарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти рахти хоб. Либоси 

махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси варзишӣ, тупҳо, дигар либос 

ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, ба ғайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои 

асосӣ дохил мешаванд; 

 б) хариди мавод барои ороиши саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра барои 

театрҳо ва хонаҳои маданият;  

в) хариди бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.  

5. Хурокворӣ 

а) хароҷоти хурокворӣ  дар муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ, хонаҳои 

маъюбон, хонаҳои кудакон, боғчаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ (ПТУ), ОКТ -

ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гуруҳҳои рузонаи шаҳрию 

деҳотии рузашон дарозкардашуда. Инчунин хароҷоти (изофанархӣ ба арзиши 

ратсиони маводи хом) тайѐркунии хурок дар ҳолатҳое, ки хурокворӣ дар 

корхонаҳои хуроки умум ташкил карда шавад, инчунин дар дигар муассисаҳо 

мувофиқи қарорҳои Ҳукумат; 

б)  хароҷот барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуроки махсус 

барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият мекунанд 

(додани шир ва ғайра); 

в)  ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман руйпуш кардани  қиматшавии 

арзиши хурока дар мактабҳо, омузишгоҳҳои касбӣ –техникӣ, муассисаҳои 

таълимии олӣ ва миѐнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ алоқаманд 

мебошанд; 

г)  хароҷоти хурока (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар хоҷагиҳои 

ѐрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиѐни ҳарбии хизматӣ фаврӣ, шахсони 

ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъватшуда, курсантҳои муассисаҳои олӣ ва миѐнаи 

махсуси ҳарбӣ; 

д)  хароҷоти хурока барои хизматчиѐни ҳарбӣ ва шахсони ба онҳо баробар 

кардашуда ва дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузории амалкунанда;  

е) хароҷоти хурока барои ҳайвоноти хизматӣ;  

ж)  хароҷоти хурока барои маҳкумшудагони муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои 

ҷиноӣ. 

6. Доруворӣ, воситаҳои басту банд 

а)  хариди доруворӣ, доруқуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи 

муассисаҳои буҷавӣ;  

б) хариди доруворӣ, заҳрхимикатҳо барои мубориза бар зидди зараррасонандагони 

кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи биологӣ, воситаҳои басту банд, 

обҳои минералӣ, хунобаҳо, ваксинаҳо, витаминҳо;  

в) хариди наворҳо (пленок) барои суратҳои рентгенӣ, мавод барои анҷомдиҳии 

таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо (анализ), ки дар дигар 

муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати надоштани лабораторияи худ);  

г) пардохт ба донорҳо бо назардошти хӯрока;  
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д) хариди хун барои хун гузарон;  

е) дигар хизматрасонӣ ҷиҳати муолиҷаи хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои ташхису машварати табибон.  

      2212  -  Хариди молҳои техникӣ 

Хароҷот оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҳарбӣ, мусаллаҳкунӣ, воситаҳои 

алоқаи таъйиноти ҳарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси истифодаи 

дарозмуддат ва кутоҳмуддат.  

      2213  -  Маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ 

Хароҷоти маводи сухт ва молиданӣ (бензин, дизел, гази табиӣ ва моеъ, равған ва 

ғайра) барои нақлиѐти муҳаррикии автомобилӣ, боркаш ва ғайра (заминӣ, ҳавоӣ ва 

обӣ).  

      2214  -  Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир 

Пардохтҳои иҷоравӣ 

а) пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои идораҳо, 

таҷҳизотҳо, техникаҳо, ҳама намуд автомобилҳо ва воситаҳои нақлиѐт;  

б) хароҷоти иҷораи нақлиѐт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар 

мақсадҳои хоҷагӣ, инчунин барои таҳвили бор (кашондани об, ҳезум, 

расонидани маводи хурока. Доруворӣ, воситаи басту банд, обҳои минералӣ, 

хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари мулоим. Таҷҳизотҳо, 

либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва ғайра);  

Омузонидан ва бозомузонидани кормандон 

а) пардохт барои омӯзиш ва азнавтайѐркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. 

Моддаи зерин фақат пардохт барои омўзиш, азнавтайѐркунӣ ва таҷрибаомўзии 

истеҳсолиро дарбар мегирад; 

б) Хароҷоти марбут бо чорабиниҳои тайѐрии то даъватии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар 

Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва ва қисмҳои ҳарбӣ. 

Хароҷоти намояндагӣ 

а) хароҷоти марбут ба қабул ва гусели намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби муайян 

гузаронида мешавад; 

б) хизмтрасонии хоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо ва 

ғайра; 

в) гузаронидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки ташкилашон мувофиқи 

қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад; 

 Тайѐр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди туҳфаҳо 

а) тайѐр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакориҳо, нишонҳои сарисинагӣ, шиорҳо, 

шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҳарбии аскарон, сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ; 

б) тайѐр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашнӣ, нишоҳои   хотиравӣ, медалҳо,  

сертификатҳо, тангаҳо ва туҳфаҳои хотиравӣ. 

Хароҷоти сафари хизматӣ 

а)  пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои хизматӣ, 

хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный) хароҷоти марбут бо 

сафарҳои машваратии судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо рафтуомадҳои хизматӣ; 

б)  хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, 

анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо ва ғайра; 

в)  пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва конфронсҳои 

характери илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ дошта, пардохти 

хароҷоти сафари хизматии (арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) 

муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомузии истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон 

фиристода мешаванд. Инчунин ба пунктҳои таълимӣ-машваратӣ барои гузаронидани 

дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомузии истеҳсолии хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, 

хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти гузаштани таҷрибаомузӣ) 
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г)  пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, инчунин 

сафарҳои хизматии истеҳсолии кормандони ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки бо 

санҷиши мошин ва асбобҳо алоқаманданд; 

д)  пардохти арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти ба сафоратхонаҳо, 

консулхонаҳо, намояндагиҳо дар хориҷа, мактабҳо, ташкилотҳои фарҳангӣ-маърифатӣ 

ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон (подемный), инчунин мутахассисони ҷавоне, 

ки муассисаҳои таълимии оли ва миѐнаи махсусро тамом намудаанд; 

е)  иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти сафари 

хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба гуруҳи махсуси кормандон, ки кори 

онҳо ба  характери рафтуомад алоқаманд аст; 

ж)  пардохти арзиши роҳкиро то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаштан ба шахсоне, ки 

ба онҳо чунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузории ҶТ пешбинӣ шудааст; 

з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватшудагон; 

и)  пардохти роҳкирои хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи 

мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ то ҷои 

гузаронидани рухсатӣ ва баргаштан аз он ҷо дар асоси қонунгузории амалкунанда; 

к)  хароҷоти пардохти роҳкирои алоқаманд бо табобати санаторӣ-курортии 

хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои 

дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузории амалкунанда. 

л)  пардохти хароҷоти муассисаҳои давлатӣ ба кишварҳои хориҷӣ, инчунин дар дохили 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

Хароҷоти конвертатсия 

Хароҷоте, ки дар натиҷаи конвертатсияи сомонӣ ба дигар асъори хориҷӣ ба вуҷуд 

меояд. 

Хароҷоти комиссия бонкӣ 

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ барои гузаронидани амалиѐт оиди гузаронидани 

маблағҳо. 

Дигар хароҷоти ҷорӣ 

2215  Таъмири ҷорӣ 

Таъмири биноҳо ва иншоот 

а) хароҷоти ҷории манзилгоҳҳо; 

б)  хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободонии биноҳо бо низоми коммуналӣ ва 

беҳдошти низоми вуҷуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот ба қубурҳои обрасон ва 

корезҳо, қувваи барқ ва газ, сохтани дастгоҳи гармидиҳии муттамарказ ба ҷои печ ва 

вобаста ба ин сохтмони дегхонаи нав; 

в)  сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва ғайра, таҷҳизоти лифтҳо ва 

ҷомашуйхонаҳо; 

г)  хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободонии биноҳои истиқоматӣ, газкунонии 

шаҳрҳо ва корҳонаҳои хоҷагидории ноҳияҳои коргарӣ биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои 

табобатии кудакона, мактабҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва 

ободонии иншоотҳои таъйиноти коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, 

маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ; 

д)  таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ѐдгориҳои таърих ва фарҳангӣ; 

е)  хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ 

дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикршуда дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ шуда 

бошанд. 

Таъмири роҳҳо 

а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот. 

Таъмири воситаҳои нақлиѐт ва таҷҳизоти вазнин 

    а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиѐти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар намудҳои 

нақлиѐт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: тормозҳо, қисмҳои 
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муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молиданӣ ва ғайра), инчунин барои бо ин намуд 

нақлиѐт таъмин намудан (ба ғайр аз маводи сухт). 

Таъмири мебели офис ва таҷҳизоти техникии офис. 

а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва ғайра; 

б)  хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, омузишӣ ва 

ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра); 

в)  хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиѐти 

автомобилӣ). 

Дигар хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорӣ. 

     2216 Пардохти хизматрасонии мутахассисон 

Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва хизматрасонии 

муайян киро шудаанд 

а)  пардохти хизматрасонӣ барои механиконии баҳисобгирӣ: пардохти арзиши кори барои 

муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки марказҳои ҳисоббарор ва 

ҳисоби мошинӣ доранд; 

б)  хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ; 

в)  пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунии хояндаҳо ва дигар ҳашаротҳо 

(агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона киро шуда бошанд); 

г)  пардохти хароҷоти хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки барои 

дастгоҳи идоракунӣ расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва илмӣ; 

д) даъвати шоҳидон, пардохти  коршиносон ва тарҷумон; 

е)  бастани шартномаҳо аз руи корҳое, ки ташкилотҳои илмӣ– таҳқиқотӣ иҷро мекунанд, 

инчунин маблағгузории ташкилотҳои илмӣ–таҳқиқотии ҳисоби хоҷагӣ; 

ж)  хариди (фармоиши) осори драмавӣ (саҳнавӣ), композитсияҳои мусиқавӣ, осори санъат 

ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг; 

з)  пардохти машваратчиѐн дар муассисаҳои табобатӣ; 

и)  пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо кашфиѐтҳо, ихтироъкориҳо ва 

пешниҳодҳои ратсионализаторӣ; 

к)  пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ – 

таҳқиқотӣ аз тарафи ташкилотҳои беруна иҷро карда мешаванд; 

л)  пардохти ҳуқуқшиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба тайѐркунии 

маҳсулот ва ғайра аз руи ангораҳои махсус аз масолеҳи фармоишгар машғуланд; 

м)  хароҷоти нигоҳдорӣ ва навкунии хоҷагии ҷангал ва хароҷот барои гузаронидани 

чорабиниҳо оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ (ҳайвонмурӣ);  

н)  дигар хизматрасонии мутахассисон; 

о)  пардохти кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, ки барои гузаронидани 

корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотии кишоварзӣ ва 

сохтмонӣ ҷалб карда шудаанд; 

п)  пардохти меҳнати кормандони ғайрируйхатӣ (ғайриштати), ки дар асоси шартнома 

барои иҷрои корҳо ҷалб карда шудаанд; 

р)  пардохти меҳнат барои муқовабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо; 

с)  пардохти музди меҳнат ва андозҳо барои нигоҳдории вазифаҳо ва касбҳои техникӣ ва 

ҳайати хизматрасони мақомтҳои давлатӣ ва муассисаҳои буҷетӣ. 

Хизматрасонии  алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриѐтӣ, чопи хабар ѐ дигар маълумот 

дар васоити ахбори омма 

а)  нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ѐ дигар маълумот барои чоп 

дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои нашриѐтӣ; 

б)  адабиѐт, рӯзномаҳо ва дигар маводҳои чопие, ки бо супориши ташкилотҳои буҷетӣ дар 

корхонаҳои нашриѐтӣ нашр мешаванд. 

Хизматрасониҳои алоқаманд бо насб кардани дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот 
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а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба кор андохтану-танзими 

воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили ташкилот ва 

дигар корҳои техникӣ аз руи насб кардани воситаҳои техникӣ ва таҷҳизот. 

Дигар хизматрасонии мутахассисон. 

2217  Пардохт барои хизматрасониҳои коммуналӣ 

Неруи барқ 

а)  хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ; 

Газ 

а) хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гази табиӣ ва моеъ ба ғайр аз гази 

табиӣ ва моеъи барои нақлиѐти автомобилӣ истифодашаванда; 

Гармидиҳӣ 

а) хароҷоти хоҷагидории ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гармидиҳии марказӣ ва 

автономӣ (манзур харид, расонидан, арракунӣ, кафондан ва бо тартиб чиндани ҳезум, 

расонидан ва хариди ангишт ва ғайра) 

Баровардани партов 

а) хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии ахлотҷойҳо, 

корезҳо ва ғайра; 

Обтаъминкунӣ 

а) хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, аз ҷумла пардохт 

барои оби хунук ва гарм; 

Дигар хизматрасониҳои коммуналӣ. 

2218 Пардохт барои хизматрсонии алоқа 

Хизматрасонии алоқа 

а) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони доимӣ 

(стасионарӣ), гуфтугуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс; 

б) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои каналҳои 

махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра; 

в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳии муҳофизӣ (оташхомушкунӣ, 

милисавӣ). 

Пайвасткунии воситаҳои алоқа 

а) пардохт барои пайвасткунии телефонҳоии мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар 

воситаҳои алоқа. 

Хизматрасонии почта 

а) пардохти ҳамагуна хизматрсониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани амонатҳо 

(посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра); 

б) пардохти хизматрасонии алоқаманд ба обунашавӣ ба рузномаҳои даврӣ; 

в) қайдкунии қуттии почта; 

г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра). 

Дигар хизматрасониҳои  алоқа. 

2219 Молҳо ва хизматрасониҳои ба дигар категорияҳо шомил нашуда 

а) Хароҷотҳои махсус аз руи руйхати махсуси сохторҳои қудратӣ; 

б) хароҷоти марбут ба гузаронидани омузишҳои гурӯҳӣ-штабии нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он; 

в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ алоқаманданд; 

г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунонӣ ва аттестатсияи ташкилотҳо, 

озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра; 

д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз руи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки мутаносибан ба 

қисми 22 бурдан намешавад. 

23 Хароҷот оиди пардохти фоизҳо 
 Қисми мазкур дар худ  ҳамаи пардохтҳои фоизҳоро аз руи маблағҳои қарзии дохилӣ ва 

берунӣ, векселҳои хазинадорӣ, дигар воситаҳои сармоягузорӣ, қоғазҳои қиматнок ва 

вомбаргҳои бурдноки давлатиро дар бар мегирад. 
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Пардохтҳои фоизӣ – ин пардохтҳое мебошанд, ки барои истифодаи маблағҳои қарзӣ иҷро 

карда мешаванд. Чунин пардохтҳо аз пардохти маблағи асосии қарз, ки дар маблағгузорӣ 

гурӯҳбандӣ шудааст, инчунин аз ҷамъовариҳои комиссионии барои кумак ва ҷойгиркунии 

ӯҳдадориҳои қарзӣ, ки ҳамчун хароҷоти хариди молҳо ва хизматрасониҳо гурӯҳбандӣ мешаванд, 

фарқ мекунад. Ҳарчанд маблағи фоизҳо метавонад бефосила ҷамъ шавад ҳаҷму андозаи он 

бояд дар вақти пардохт нишон дода шавад. Дар ҳолати қоғазҳои қиматноки дисконтие, ки 

барои онҳо маблағи фоизҳо пешакӣ ҳисоб карда мешавад, фоиз ҳамчун фарқияти байни нарх 

вақти барориш ва нарх вақти пардохти он ҳисоб карда мешавад ва вақти пардохти ҳақиқии 

ӯҳдадорӣ қайд карда мешавад. 

Ин категория пардохти фоизҳоеро, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ ба сифати кафил ѐ 

кафолатдиҳанда барои қарзҳои таъхиршудаи дигарон баромад мекунанд, дарбар намегирад. 

Зеро дар натиҷаи чунин пардохтҳо барои мақомоти давлатӣ нистбати қарздор-

пардохтнакунанда ба маблағи ҳамарзиши он дархости молиявӣ ба миѐн меояд, чунин 

пардохтҳо ҳамчун қарздиҳии давлатӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд, ҳамчунин пардохти 

минбаъдаи ин маблағҳо ҳамчун пардохти қарзи давлатӣ нишон дода мешавад. Ин категория 

инчунин пардохти фоизҳои аз тарафи корхонаҳои идорӣ ѐ аз номи онҳо барои бахши 

боқимондаи иқтисодиѐт ѐ ба дигар давлатҳоро дарбар мегирад, зеро ҳаҷми фоида ѐ зарари 

хазинавии ин корхонаҳо аз фуруши онҳо аз молу хизматрасонӣ бе назардошти пардохтҳо аз 

рўи фоизҳо ҳисоб карда мешавад. 

 231 Фоизҳо 

     2311 Фоизҳо ба ғайрирезидентҳо 

 Пардохти фоизҳо аз рўи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизии пардохтшуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд. 

2312 Фоизҳо ба резидентҳо, ба ғайр аз бахши идораи давлатӣ 

Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои дигар бахшҳои иқтисодии миллӣ дохил 

мешаванд. 

Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд. 

Фоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ 

дохил мешаванд. 

Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

Ба ин гурӯҳ шомил мешаванд пардохтҳои даромадҳо аз рӯи коғазҳо қимматнок ба истиснои 

саҳмияҳо барои намояндагони ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ  

     2313 Фоизҳо барои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

Фоизҳо аз рўи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ аз рўи ҳамаи 

қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд. 

24 Хароҷот оиди пардохти субсидияҳо 

Субсидияҳо дар худ ҳамаи пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориро барои корхонаҳои хусусӣ 

ва давлатӣ дар бар мегиранд, инчунин хароҷот оиди ҷуброни зарари корхонаҳои тобеъи 

алоқаманд бо фуруши молу хизматрасонӣ барои бахши берун аз идораи давлатӣ. 

  241 Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ  

      2411 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ ва ғайримолиявӣ 

а) хароҷот оиди рафтуои бепули донишҷуѐн ва хонандагон дар нақлиѐти шаҳрӣ дар давоми 

соли таҳсил; 

б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин хароҷоти 

ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ; 

в) ҷуброни ҳар гуна фарқиятҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии давлатӣ. 
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г) пардохтҳои ройгон ва бебозгашти ҷориро барои корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ, инчунин 

субсидияҳо барои ҷуброни зарари корхонаҳо аз ҳисоби хизматрасонӣ 

      2412 Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ 

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгашт ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин 

трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ѐ фурӯши асъори хориҷӣ ба 

вуҷудомада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яквақтаина ѐ хусусияти доимӣ надошта  ва 

барои ҷуброни чунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои асосӣ (капиталӣ) 

гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

25 Хароҷот оиди ҷудокунии грантҳо 

  251 Грантҳо 

  Грантҳо – ин трансфертҳои ихтиѐрии дар шакли пулӣ ѐ натуралие, ки аз тарафи дигар 

воҳиди     

  институтсионалии бахши идораи давлатӣ ѐ ташкилоти хориҷӣ пардохт карда мешаванд. 

      2511 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ 

  Пардохти грантҳои ҷорӣ ва асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда. 

      2512 Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ) 

 Пардохти грантҳои ҷории ба ташкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ ва ғайра 

пардохтшаванда. 

      2513 Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ) 

 Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукуматии байналхалқӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва   

 мақомотҳои ҳукуматии сермиллат пардохтшаванда. 

      2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок 

 Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ супурда 

мешаванд 

 2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ 

 Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни идораи 

давлатӣ  супурда мешаванд 

 2516  -  Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ) 

Грантҳои асосӣ  барои зиѐдкунии фонди оинномавӣ 

 

26 Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо 

  261 Кӯмакпулиҳо 

      2611 Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ 
- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ 

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар доираи 

барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд. 

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ 

- Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва хизматрасонии 

харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии хонавода иборат мебошад, инчунин 

ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои 

барнома. Кӯмакпулиҳои зерин одатан табобати тиббӣ ѐ стоматологӣ, амалиѐтҳои ҷарроҳӣ, 

таъминот дар беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ѐ линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, 

нигоҳубин дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дарбар мегирад. 

      2612 Кӯмаки иҷтимоӣ 

Кӯмакпулиҳо 

а)  хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои кўдакон; 

б)  пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бесаробони аъзоҳои ҳақиқии академияҳои илмҳо; 

в)  пардохти кӯмакпулиҳо ба иштирокчиѐни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони ба онҳо 

баробаркардашуда; 

г) Кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ; 

д)  додани омехтаҳои ширии ройгон аз таомҳои ширдор барои кўдакони то дусола аз 

оилаҳои серфарзанд ѐ камбизоат, ки дар ҳолати макондан ѐ хуронидани сунъӣ мебошанд; 
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е)  пардохти кӯмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марг ѐ захмбардорӣ, фаромушхотирӣ, 

маъюбии хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои 

корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои 

ӯҳдадориҳои хизматӣ  ба вуҷуд омадаанд, мувофиқи қонунгузорӣ; 

ж)  расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат; 

з)  дигар кӯмакпулиҳо. 

Пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳолӣ 

а)  пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳолӣ барои неруи барқ ва газ; 

б)  пардохти ҷубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат; 

в)  кумаки пулӣ барои эҳтиѐҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ; 

г)  хароҷотҳои ҷуброншаванда барои хизматчиѐни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузории амалкунанда; 

д)  дигар пардохтҳои ҷубронӣ, ки санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд. 

27  Дигар хароҷот 

271  Хароҷоти марбут бо моликият, ба истиснои фоизҳо 

2711Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо (страховой полис) 

вогузоршуда 

 Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда. 

Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои суғуртавӣ бошанд. Дар ин 

ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои руйпуш кардани хатарҳои 

(рискҳои) мавҷудаи алоқаманд бо биманомаҳои ҳаѐт, ки ба арзиши онҳо ѐ бимномаҳои шабеҳ бо 

назардошти фоида изофа карда мешаванд, воситаҳои гирифташуда хамчун пешпардохти 

подош, инчунин захираҳои барои талаботҳои пардохтнашуда оиди ҷуброни суғуртавӣ,  дошта 

бошанд. 

2712 Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

Рента хароҷотеро дар назар дорад,  ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи замин, 

захираҳои қаъри замин ва дигар дороиҳои табиӣ содир шудаанд. 

      2713  Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот 

Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ ва 

иншоот, инчунин дигар биноҳо. Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд 

таҷҳизот, аз он ҷумла,  мебел ва техникаи офис, нақлиѐти автомобилӣ ва ғайра. 

      2714Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 27100 шомилнашуда 

Дигар хароҷоти ба зерқисми 271 шомилнашуда. 

  272 Хароҷоти дигари гуногун 

      2721 Идрорпулиҳо 

а)  хароҷот оиди додани идропулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуѐн, аспирантҳо ва 

докторантҳо ва барои ҳимояи диссертатсияҳо; 

б)  хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муасисаҳои таълимии олӣ, 

муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ғайра ординатура мегузаранд, инчунин хароҷот аз ҳисоби 

фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти кумакпулии яквақтаина ба хонандагони 

муассисаҳои таълимии миѐнаи махсус, донишҷуѐни муассисаҳои таълимии олӣ ва 

аспирантҳо; 

в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ. 

      2722 Нафақаҳо 

а)  ҳамаи нафақаҳое, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ  ва дигар ташкилотҳои 

давлатӣ пардохт мешаванд. 

      2723 Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

а)  Ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи озуқавории хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузории амалкунанда. 

      2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ 
а) пардохти ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъии хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи  конунгузории амалкунанда. 
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      2725  Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

а)  пардохти ҷаримаҳо, фоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо. 

      2726 Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

а)  Ба ин ҷо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар бахши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои 

иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди:  беморхонаҳо, мактабҳо, 

ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишие, ки корхона ҳисоб намешаванд. 

Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ 

маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми бахши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб 

мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад. 

      2727 Ҷубронпулии яквақтаина 

а)  пародхтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои дастгирии 

онҳо. 

б)  пародхтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои атомӣ 

зарардидаанд, барои дастгирии онҳо. 

2728 Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 

а) трансфертҳои, ки ба  трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар моддаҳо 

бурданаш ғайриимкон аст. 

2729 Ҳиссаҷудокуниҳо  аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус    

а) Ҳиссаҷудокуниҳо аз даромад аз рўи маблағҳои махсус, вобаста ба хизматрасониҳои 

иловагии муассисаҳои буҷетӣ  

  273 Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ 

      2731 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ 

а) ба ин пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба бахши ташкилотҳои хусусӣ, ки вазифаҳои 

иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди:  беморхонаҳо, мактабҳо, 

ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишие, ки корхона ҳисоб намешаванд. 

Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ 

маблағгузорию назорат карда мешаванд ва як қисми бахши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб 

мераванд, трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад. 

2732 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ 

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба муассисаҳои 

молиявии давлатӣ. 

      2733 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои 

ғайримолиявии хусусӣ. 

2734 Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба корхонаҳои 

молиявии хусусӣ 

2735 Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ 

дохилшавандаи  гурӯҳи 273  бурдан надорад. 

28 Амалиѐтҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо 

  281 Амалиѐтҳо бо дороиҳои ғайримолиявӣ 

      2811 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ) 

Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии 

мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти 

истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал 

тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, 

амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази иншооти вайроншуда, ки 

истифодаи ояндааш ғайримақсаднок эътироф шудааст. 

Таҷдид ва барқароркунӣ 
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а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти 

истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии худи биноҳо 

ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд; 

б) хароҷот, инчунин корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободонии иншоотҳо ва барои корҳои 

соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот. 

Хариди биноҳо ва иншоот 

а)  хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти хариди фонди 

манзилии тобеъ, ҳучраҳои хизматӣ; 

      2812 Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистиқоматӣ) 

Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии 

мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти ѐрирасон ва 

хизматрасони дошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи дар аввал 

тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, 

амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нав бар ивази иншооти вайроншуда, ки 

истифодаи ояндааш ғайримақсаднок эътироф шудааст. 

Таҷдид ва барқароркунӣ 

а)  Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти ѐрирасон ва 

хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии худи 

биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида инъикос 

намешаванд; 

б) хароҷот барои корҳои барқароркунии алоқаманд бо ободонии иншоотҳо ва барои корҳои 

соҳилмустаҳкамкунӣ дар марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот. 

2813 Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот) 

Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои асосии 

давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳо амалимешуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба 

қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст. 

Таҷдид ва барқароркунӣ 

а)  Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла роҳҳо ки ба 

қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст. 

Хариди биноҳо ва иншоот 

а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил 

нашудааст. 

      2814 Мошинҳо ва таҷҳизот 

Хариди таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

а) хариди воситаҳои нақлиѐт, мошинҳои таъйиноти махсус, таҷҳизот барои бартарафкунии 

натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин. 

Хариди дигар мошин ва таҷҳизот 

а) хариди воситаҳои нақлиѐт ва таҷҳизот; 

б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра. 

      2815 Фондҳои асосии ғайримоддӣ 

Ҷамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра 

а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳое, ки ѐ арзиши муайянеро 

муаррифӣ мекунанд ѐ дороию сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд. 

Таъминоти барномавии компютерҳо 

а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгониҳо барои онҳо 

ва ғайра). 

Фонди китобхона 

а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аѐнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдории 

дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аѐнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки 
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таъйиноти нигоҳдории на зиѐда аз як солро доранд, бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос 

гарданд. 

2816 Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

Захираҳои стратегӣ 

а) хароҷоти ташкил намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва молҳои барои 

ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ. 

Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташкилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд (масалан 

хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои беҳамто ва 

коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо тайѐркардашуда); 

б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти муҳимдошта. 

      2817 Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ 

Хариди замин 

а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. 

б) хароҷот барои ободонии замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар 

Хариди дороиҳои ғайримоддии ғайриистеҳсолӣ 

а) ба дороиҳои ғайримоддӣ дороиҳое дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. Ба онҳо 

хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фоиданок ва истифодаи шикоргоҳҳо, 

дигар имтиѐз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва 

нишонҳои молӣ, дохил мешавад. 

б) Хароҷоти марбут бо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир. 

  282 Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ 

      2821 Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

Бонки миллии Тоҷикистон 

Моддаи мазкур тағйироти ҳаҷмии ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории БМТ 

ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиѐтҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин 

амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии 

арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун 

ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии 

давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ 

нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд. 

Бонки амонатгузории Тоҷикистон «Амонатбонк» (фондҳои махсус) 

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории БДА 

«Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмўи амалиѐтҳои мақомотҳои 

идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирѐбии марбут бо 

тағйирѐбии арзиши нархро дарбар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо 

ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои 

идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун 

ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода 

шуданд. 

Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбонк) 

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории 

Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбонк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмўи 

амалиѐтҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, 

вале тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. 

Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро 

дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми 

амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои 

молиявӣ истифода шуданд. 

Дигар бонкҳои амонатӣ 

Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатиро, ки дар нигоҳдории дигар 

ташкилотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмўи амалиѐтҳои 
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мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале 

тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дарбар намегиранд, инъикос менамояд. 

Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро 

дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми 

амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои 

молиявӣ истифода шуданд. 

      2822 Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо 

Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ 

Ин категория қарздиҳро бо тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии дигар сатҳҳои 

идоракунии давлатӣ, ѐ ба ибораи дигар бахши идоракунии давлатиро ба истиснои мақомотҳои 

байналмиллалии идоракунӣ дарбар мегирад. Дар ин категория ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои 

қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои идоракунӣ, ки бо мақсадҳои таъмини ин 

мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида шудаанд, дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои 

бозоргири мақомот-қарздеҳро барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолати 

набудани ариза ѐ эзоҳот аз тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи 

онҳо, чунин амалиѐт бояд ҳамчун қарздиҳӣ гурӯҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои 

қиматноки сатҳи идоракунии дар поѐнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – 

дар ҳолати хариди ӯҳдадориҳои қарзии аз тарафи мақомоти идоракунии ҳамон сатҳи 

идоракунӣ ѐ аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунӣ ҳамчун 

қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда,  дар омори мақомот-қарздеҳ вақти 

муайянкунии дефитсит бо хароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омори мақомот-қарзгир бошад, 

онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузории дефитсит нишон дода мешаванд. 

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ 

Ссуда барои корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо 

дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки  аз тарафи мақомоти давлатӣ ҳамчун асос 

барои пайдошавии дархости молиявӣ ѐ зиѐдшавии ҳиссаи у дар сармояи худии чунин корхона 

тарҳи  маблағҳо барои пардохтро дар бар мегирад. Маблағҳои бебозгаште, ки дар натиҷаи 

онҳо ягон дархости молиявӣ ѐ иштирок дар сармояи худии корхонаҳо ба миѐн намеояд, бояд 

ҳамчун трансферти ҷорӣ ѐ асосӣ ба ҳисоб гирифта шаванд. 

Қарздиҳии корхонаҳои давлатии молиявӣ 

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатии молиявӣ пешниҳодшударо, инчунин 

хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. 

Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо барои муассисаҳои 

молиявӣ ва маблағгузории давлатии ҳамаи фаъолияти қарздиҳии мақомотҳои давлатӣ ва дар 

бахши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандишавандаро дарбар мегирад. 

Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ 

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодшударо, инчунин хариди 

саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дарбар мегирад. Ҳамчунин 

воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, ссудаҳо барои корхонаҳои 

хусусии молиявиро да бар мегирад. 

Қарздиҳии гурезагон 

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додашавандаро дарбар мегирад. 

Қарздиҳии кӯчандагон 

Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додашавандаро дарбар мегирад. 

Қарздиҳии дигар 

Ба ингурўҳ ҳамаи дигар қарздиҳиҳое, ки ба дигар гурўҳҳо дохил нашудаанд, дохил мешавад. 

Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя 

Ба ин гурўҳ хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя  дохил 

мешавад. 

  283 Хариди дороиҳои молиявии берунӣ 

      2831 Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 
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Институтҳои молиявии берунӣ – ин категория қарздиҳиеро дарбар мегирад, ки институтҳои 

молиявии беруниро фаро мегиранд. 

    2832  Қарздиҳии берунӣ 

Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиѐсӣ) – пардохти ҳама 

намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташкилотҳои байналхалқӣ ва байнидавлатие, ки дар ҳолати 

баромадани давлат  аз аъзогӣ дар ин ташкилот бояд ба у бозгардонда шаванд. Аммо 

аъзоҳаққиҳое, ки  бояд аз тарафи ташкилотҳои пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин гурўҳ дохил 

намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА). 

Қарздиҳии берунии мақомоти давлатии идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои 

байналхалқӣ 

Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи 

ташкилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ дарбар 

мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ѐ бонкҳои минтақавии 

рушд дар ҳамин ҷо гурӯҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи аъзогии ягон давлат дар ин 

ташкилотҳо ин маблағҳо баргардонида мешаванд. Пардохтҳоро барои Хазинаи 

Байналмиллалии Асъор  мақомотҳои танзимкунандаи пуливу-қарзӣ амалӣ менамоянд, аз ин рў 

онҳо ба инҷо дохил нашуда, дар бахши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатсионалӣ 

Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодшуда ва тарҳи 

маблағҳои пардохтро дарбар мегирад. 

Дигар қарздиҳии берунӣ 

 284 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ 

     2841 Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатии идоракуниро аз рўи ӯҳдадориҳои қарзии 

векселҳои хазинадорӣ дарбар мегирад.  

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои молиявӣ харидашуда.  

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рўи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои 

молиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз рўи пардохтҳои фоизҳои 

ҷамъшуда ѐ нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меѐбанд. 

Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи муассисаҳои ғайримолиявӣ 

харидашуда. 

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рўи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи муассисаҳои 

ғайримолиявӣ харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рўи пардохтҳои фоизҳои 

ҷамъшуда ѐ нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меѐбанд. 

Пардохти вомбаргҳои дохилии қарзи давлатии аз тарафи аҳолӣ  харидашуда 

Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рўи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи аҳолӣ 

харидашуда дарбар мегирад. Ҳамзамон, маблағҳо аз рўи пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ѐ 

нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода меѐбанд. 

     2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо 

Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ дарбар мегирад. 

Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо 

Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва дигар 

воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ ва 

ташкилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳо-нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин 

саҳмияҳоро дарбар мегирад. 

     2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ 

Аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

дарбар мегирад. 

Аз Бонки осиѐии рушд 
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Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки осиѐии рушд 

дарбар мегирад. 

Аз Иттиҳоди аврупо 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Иттиҳоди аврупо 

дарбар мегирад. 

Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз ташкилотҳои 

байналхалқӣ дарбар мегирад. 

Аз дигар давлатҳо 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо тарҳи маблағи пардохтро аз дигар давлатҳо дарбар 

мегирад. 

Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон 

Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз  Таҳвилкунандагон 

дарбар мегирад. 
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Зерқисми 2.4. Дастурамал оиди истифодаи зермоддаҳои таҳлилии гурӯҳбандии иқтисодии 

буҷет, ки дар низоми хазинадорӣ ҳангоми иҷроиши буҷет истифода мешавад 

2 -  Хароҷотҳо 

21  - Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

211  - Пардохти музди меҳнати кормандон 

2111  - Музди меҳнат ва иловапулиҳо 

1 Музди меҳнат дар шакли пулӣ 

Пардохти музди меҳнат дар шакли пулӣ. 

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад. 

2 -  Музди меҳнат дар шакли табиӣ 

Пардохти музди меҳнат дар шакли табиӣ (натуравӣ). 

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад. 

3 -  Подошпулиҳо 

Пардохти подошпулиҳо дар шакли пулӣ. 

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад. 

4 -  Пардохти ҳаққи хизмат 

Пардохти ҳаққи хизмат дар шакли пулӣ. 

Ба моддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешавад. 

5  -  Пардохтҳои дигар барои кормандон 

Пардохтҳои дигаре, ки  бамоддаи 2111 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, 

вале ба ягон гурӯҳ шомил нашудаанд. 

212  -  Маблағҷудокуниҳои андозӣ 

2121  -  Пардохтҳо\маблағҷудокуниҳо ба эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ 

1 -  Суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 

а) пардохти андози иҷтимоӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; 

б) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои пардохти кӯмакпулиҳо барои корношоямии 

муваққатӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ барои дафн ва 

пардохти дигар кӯмакпулиҳо. 

2122 -  Суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо 

1 -  Суғуртаи саломатӣ 

а) хароҷоти суғуртаи ҳатмии тиббии хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати 

қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ, кормандони 

дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандоне, ки фаъолияти худро дар 

хориҷа амалӣ менамоянд ва кормандони муассисаҳои буҷетӣ.  

2  -  Дигар суғуртаи давлатӣ 

а) суғуртаи ҳатмии давлатии хизматчиѐни давлатӣ, хизматчиѐни ҳарбӣ, 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар муассисаҳои буҷетие, ки дар 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.  

22  - Хароҷоти мол ва хизматрасониҳо 

221 - Хариди мол ва хизматрасониҳо 

2211  -  Захираҳои моддию молӣ 

1 -  Молҳои конселярӣ ва маводи дарсӣ 

а) хариди молҳои конселярӣ, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, масолеҳ, 

қоғаз ва лавозимоти нақшакашӣ;  

б) тайѐркунӣ ва хариди китобҳои муҳосибӣ ва оморӣ, китобҳо оиди 

коргузорӣ, бланкҳо ва варақаҳо (ведемостҳо); 

в) хароҷот барои хариди адабиѐти маълумотӣ, расмӣ ва даврӣ;  

г) хароҷоти хариди китобҳои дарсӣ, ки ба фонди китобхона дохил карда 

нашудаанд ва дигар маводҳои арзон, лавозимоти нақшакашӣ ва навишт, 

масолеҳ, инчунин барои дарсҳо бо кудакон дар боғчаҳои кудакон, хонаҳои 

кудакон, шифохонаҳои кудакон ва дигар муассисаҳои кудакона;  
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д) хариди журналҳои синфӣ, бланкҳо, дипломҳо, шаҳодатномаҳо, билетҳои 

донишҷуӣ, дафарчаҳои имтиҳонӣ ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо барои 

муассисаҳои таълимӣ; 

е) хариди бланкҳои ҳисоботдиҳии қатъӣ, аз он ҷумла: шиноснома, 

шаҳодатнома оиди таваллуд (никоҳ, талоқ, марг), шаҳодатномаи шахсӣ, 

дафтарчаҳои меҳнатӣ ва ғайра. 

       2  -  Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ 

а) ашѐҳои инвентарӣ барои дарсҳои таълимӣ ва лаборатории хонандагон, 

донишҷуѐн ва аспирантон; 

б) хариди белҳо, васлак (розетка) ва калидакҳои (выключатель) барқӣ, 

фурузонакҳои тафсон, фурузонакҳои каммасраф (ламп дневного 

освещение щеток), қулфҳои дар, ҷоруб, латта, мастик барои 

пардоздиҳии фарш, пайкораҳо, собун барои шустани фарш ва дигар 

инвентари хоҷагидорӣ; 

в) хариди воситаҳо барои дезинфексия ва несткунии хояндаҳо ва дигар 

ҳашаротҳо (барои истифодаи дохилӣ); 

г) шустани  либоси таг ва хизматрасонии санитарӣ – гигиенӣ (собун, 

ҳаммом, пасткунии муй, чутка ва хокаҳои дандоншуӣ, пур кардани 

курпаю бистар ва ғайра); 

д) ашѐҳои ҳифзи бехатарии меҳнат (дастакҳо, ниқобҳо, ниқоби зидди газ ва 

ғайра), таҷҳизоти зиддисухтор, воситаҳои бехатарии зиддисухторӣ ва 

ғайра; 

е) хариди ашѐҳои камарзиши тезхурдашаванда, ки камтар аз як сол хизмат 

мекунанд, новобаста аз арзиши онҳо (ба ғайр аз хароҷоти таъмину 

нигоҳдории мошинҳо, ки ба моддаи «2215» бурда мешаванд);  

ж) хароҷоти ашѐҳои камарзиши якхела, агар ҳатто онҳо аз як сол зиѐд 

хизмат кунанд ҳам, зеро онҳо доим пур ва нав шуда меистанд (асбобҳои 

на он қадар калон, деталҳои эҳтиѐтӣ, табақчаҳо, лавозимоти ошхона, 

мошинкаҳои чопкунӣ, калкуляторҳо, амволи ҳифзи шаҳрвандӣ ва ғайра), 

ба ғайр аз хароҷоти қисмҳои эҳтиѐтии мошинҳо, ки дар моддаи «2215» 

инъикос мегардад; 

з) таъмин кардани мауссисаҳои тиббӣ бо асбобҳои тиббӣ ба монанди 

гираҳо, нештарҳо, ҳароратсанҷҳо, сузандоруҳо, сузанҳо ва ғайра.  

и) хариди масолеҳ ва ашѐҳои гуногун  барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ 

(шишаҳои санҷиш, колбаҳо ва ғайра), фулузот, реактивҳо, таркибҳои 

кимиѐвӣ барои корҳои илмӣ ва лабораторӣ, тухмӣ ва ғайра, хариди 

ҳайвонот аз тарафи марказҳои хунгузаронӣ барои муайян кардани 

сифати таркиботи хунӣ, хариди ҳайвонот ва чорвои таҷрибавӣ барои 

дарсҳои таълимӣ ва инчунин аз тарафи муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ  

барои корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ; 

к) хариди воситаҳои алоқа (дастгоҳҳои телефонӣ, радиостансияҳои сафарӣ 

ва ғайра) барои мақсадҳои шаҳрвандӣ, ки ба воситаҳои асосӣ  дохил 

намешаванд; 

л) харочоти сохтани макетҳои таҷрибавӣ, намунаҳои мошин ва стендҳои 

лабораторӣ барои санҷиш, сохтани намунаҳои таҷрибавӣ, ки 

муассисаҳои илмӣ – таҳқиқотӣ тайѐр кардаанд; 

м) хароҷоти навкунии захираҳои таҷҳизоти таълимӣ барои кабинет ва 

лабораторияҳои мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ (ҳамчунин 

проекторҳо, баландгуякҳо ва ғайра);  

н) тайѐркунии харитаҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо, ангораҳо, макетҳо ва 

дигар ашѐҳои хислати муваққатидошта, ки дар вақти ташкили 
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намоишҳои осорхонаю намоишгоҳҳо масолеҳи ѐрирасон ба ҳисоб 

мераванд; 

3-  Масолеҳи масрафӣ 

Масолеҳҳое, ки дар принтерҳои лазерӣ, струйӣ, матрисавӣ ва дигар намуди 

принтерҳо истифода мешаванд ва бояд дар як давраи муайян иваз ва ранг 

пур карда шаванд, ѐ барқарор карда шаванд. Ин картриҷҳои рангӣ, лентагӣ 

ва тонерии таркибии онҳо, маводи пуркунанда барои онҳо (ранг, тонер), 

инчунин ҳомил (носител) барои чоп (қоғаз, фотоқоғаз, лента, катон).  

4-  Инвентари мулоим ва либоси расмӣ 

а) хариди матоъ ва масолеҳ, харид ва тайѐркунии либоси таг, либос, 

пойафзол, либоси расмии ҳарбӣ ва махсус, либоси расмӣ ва лавозимоти 

рахти хоб. Либоси махсус (муҳофизатӣ), инвентари варзишӣ (либоси 

варзишӣ, тупҳо, дигар либос ва ғайра) ва дигар инвентари мулоим, ба 

ғайр аз таҷҳизотҳое, ки ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд; 

б) хариди масолеҳ барои ороиши саҳна, корҷомаҳо, муйҳои сунъӣ ва ғайра 

барои театрҳо ва хонаҳои маданият;  

в) хариди бозичаҳои мулоим барои муассисаҳои кудакона.  

5-  Хурокворӣ 

а) хароҷоти хурокворӣ  дар муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ, 

хонаҳои маъюбон, хонаҳои кудакон, боғчаҳои кудакон ва яслиҳо, дар ОКТ 

(ПТУ), ОКТ-ҳои махсус, мактаб – интернатҳо, мактабҳо в гурўҳҳои 

рўзонаи шаҳрию деҳотии рузашон дарозкардашуда.Инчунин хароҷоти 

(изофанархӣ ба арзиши ратсиони маводи хом) тайѐркунии хурок дар он 

ҳолатҳое, ки хурокворӣ дар корхонаҳои хуроки умум ташкил карда шавад, 

инчунин дар дигар муассисаҳо мувофиқи қарорҳои ҳукумат; 

б) хароҷоти барои ҳолатҳои дар қарорҳои Ҳукумат қайдшуда оиди хуроки 

махсус барои кормандон, ки дар шароитҳои вазнини меҳнат фаъолият 

мекунанд (додани шир ва ғайра);  

в) ҷуброни хароҷотҳои иловагӣ, ки бо қисман руйпуш кардани  қиматшавии 

арзиши хурока дар мактабҳо, омузишгоҳҳои касбӣ –техникӣ, муассисаҳои 

таълимии олӣ ва миѐнаи махсус, аспирантура ва муассисаҳои буҷавӣ 

алоқаманд мебошанд; 

г) хароҷоти хўрока (инчунин пардохти хароҷотҳои маҳсулотҳои дар 

хоҷагиҳои ѐрирасон истеҳсолгардида) барои хизматчиѐни ҳарбии 

хизматӣ фаврӣ, шахсони ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъватшуда, курсантҳои  

муассисаҳои олӣ ва миѐнаи махсуси ҳарбӣ;  

д) хароҷоти хўрока барои хизматчиѐни ҳарбӣ ва шахсони ба онҳо баробар 

кардашуда, дар дигар ҳолатҳои пешбинишуда дар қонунгузории 

амалкунанда; 

е) хароҷоти хўрока барои ҳайвоноти хизматӣ;  

ж) хароҷоти хўрока барои маҳкумшудагони муассисаҳои системаи иҷрои 

ҷазои ҷиноӣ. 

6-  Доруворӣ, воситаҳои басту банд 

а) хариди доруворӣ, доруқуттиҳо ва воситаҳои басту банд барои ҳамаи 

муассисаҳои буҷавӣ; 

б) хариди доруворӣ, заҳрхимикатҳо барои мубориза бар зидди 

зараррасонандагони кишоварзӣ ва касалиҳои растаниҳо, таркиботи 

биологӣ, воситаҳои басту банд, обҳои минералӣ, хунобаҳо, ваксинаҳо, 

витаминҳо; 

в) хариди наворҳо (пленок) барои суратҳои рентгенӣ, масолеҳ барои 

анҷомдиҳии таҷзияҳо (анализ) ва оиди пардохти арзиши таҷзияҳо 
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(анализ), ки дар дигар муассисаҳо анҷом дода шудаанд (дар ҳолати 

надоштани лабораторияи худ);  

г) пардохт ба донорҳо бо назардошти хӯрока;  

д) хариди хун барои хунгузаронӣ; 

е) дигар хизматрасонӣ ҷиҳати муолиҷаи хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла, пардохт барои ташхису машварати 

табибон. 

7 -  Дигар молҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

Дигар  молҳо ва хизматрасониҳое, ки бамоддаи 2211 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

2212  -  Хариди молҳои техникӣ 

1 -  Молҳои техникии таъйиноти низомӣ 

Хароҷот оиди харид ва истеҳсоли техникаи ҳарбӣ, мусаллаҳкунӣ, 

воситаҳоиалоқаи таъйиноти ҳарбӣ ва дигар таҷҳизот ва амволи махсуси 

истифодаи дарозмуддат ва кутоҳмуддат.  

2213  -  Маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ 

1 -  Бензин 

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои бензин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст 

зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси бензин инъикос шаванд. 

2  -  Сузишвории дизелӣ (Солярка) 

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои сузишвории дизелӣ. Дар ҳолатҳои зарурӣ, 

мумкин аст зермоддаҳои иловагӣ илова шуда, дигар маркаҳои махсуси сузишвории 

дизелӣ инъикос шаванд. 

3  -  Керосин 

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои керосин. Дар ҳолатҳои зарурӣ, мумкин аст 

зермоддаҳои иловагӣ илова шуда авиа-керосин ва дигар маркаҳои махсуси керосин 

инъикос шаванд. 

4  -  Мазут 

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои мазут. 

5 -  Равғани автомобил 

Хароҷоти ҳамаи маркаҳо ва намудҳои равғани автомобил. 

6 -  Дигар маводи сузишворӣ 

Хароҷоти дигар намудҳои сузишворӣ, ки бамоддаи 2213 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

бурда мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

  2214  -  Хароҷоти ҷорӣ ба ғайр аз таъмир 

1  -  Пардохтҳои иҷоравӣ 

а) пардохт барои иҷораи биноҳо, истиқоматгоҳҳо, манзилгоҳҳо барои 

идораҳо, таҷҳизот, техника, ҳама намуди автомобилҳо ва воситаҳои 

нақлиѐт; 

б) хароҷоти иҷораи нақлиѐт барои баровардани партовҳо, барф ва дигар 

мақсадҳои хоҷагдорӣ, инчунин барои расонидани ашѐҳо (кашондани об, 

ҳезум, расонидани маводи хурока, доруворӣ, воситаҳои басту банд, обҳои 

минералӣ, хунобаҳо, китобҳо, молҳои конселярӣ ва мебел, инвентари 

мулоим, таҷҳизот, либоси расмӣ, маводи сохтмонӣ ва ғайра);  

2  -  Таълим ва бозомӯзии кормандон 

а) пардохт барои омўзиш ва азнавтайѐркунии кадрҳо чӣ дар дохил ва чӣ дар 

хориҷи кишвар. Моддаи зерин фақат пардохт барои омўзиш, азнавтайѐркунӣ ва 

таҷрибаомузии истеҳсолиро дарбар мегирад; 

б) Хароҷоти марбут бо чорабиниҳои тайѐрии то даъватии ҷавонон ба хизмати 

ҳарбӣ дар Қувваҳои мусаллаҳ, дигар қушунҳо ва қисмҳои ҳарбӣ. 

3  -  Хароҷоти намояндагӣ 
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а) хароҷоти марбут ба қабул ва гусели намояндагони хориҷӣ, ки бо тартиби 

муайян гузаронида мешавад; 

б) хизмтрасонии хоҷагии анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо, намоишгоҳҳо, озмунҳо 

ва ғайра; 

в) гузаронидани намоишгоҳҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар хориҷа, ки ташкилашон 

мувофиқи қарорҳои ҳукумат ба роҳ монда мешавад; 

4  -  Тайѐр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, сиккаҳо ва хариди туҳфаҳо 

а) тайѐр кардан ва харидани муҳрҳо, штампҳо, кандакориҳо, нишонҳои 

сарисинагӣ, шиорҳо, шаҳодатномаҳои шахсӣ, билетҳои ҳарбии аскарон, 

сержантҳо ва афсарҳои захиравӣ; 

б) тайѐр кардан ва харидани мукофотҳо, нишонҳои ҷашнӣ, нишоҳои хотиравӣ, 

медалҳо, сертификатҳо, тангаҳо ва туҳфаҳои хотиравӣ. 

5  -  Хароҷоти сафари хизматӣ 

а) пардохти хароҷоти роҳ, шабонарузӣ ва иҷораи манзил дар вақти сафарҳои 

хизматӣ, хароҷоти шабонарузӣ вақти ҷойивазкунии кормандон (подемный), 

хароҷоти марбут бо ҷамъомадҳои судҳои халқӣ, хароҷоти марбут бо 

рафтуомадҳои хизматӣ; 

б) хароҷоти сафари хизматӣ ба курсҳо ва ба муассисаҳои таълимӣ, ба сессияҳо, 

анҷуманҳо, маҷлисҳо, конфронсҳо ва ғайра; 

в) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ ба сессияҳо, анҷуманҳо, маҷлисҳо ва 

конфронсҳои хусусияти илмӣ дошта, инчунин дигар сафарҳои мақсади илмӣ 

дошта, пардохти хароҷоти сафари хизматии (арзиши роҳкиро, хароҷоти 

шабонарузӣ ва иҷораи манзил) муаллимоне, ки ба маконҳои таҷрибаомузии 

истеҳсолӣ ва педагогии хонандагон фиристода мешаванд, инчунин ба пунктҳои 

таълимӣ-машваратӣ барои гузаронидани дарсҳо бо ғоибхонҳо, таҷрибаомузии 

истеҳсолии хонандагон (парохти арзиши роҳкиро, хароҷоти шабонарузӣ ва 

иҷораи манзил дар вақти гузаштани таҷрибаомузӣ) 

г) пардохти хароҷоти сафари хизматӣ, ки бо мақсади илмӣ амалӣ шудаанд, 

инчунин сафарҳои хизматии истеҳсолии кормандони ташкилотҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ, ки бо санҷиши мошинӣ ва асбобҳо алоқаманданд; 

д) пардохти баландбардориҳо, арзиши роҳкиро ва хароҷоти шабонарузӣ дар вақти 

ба сафоратхонаҳо, консулхонаҳо, намояндагиҳо дар хориҷа, мактабҳо, 

ташкилотҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва тиббӣ ба кор фиристодани кормандон, 

инчунин мутахассисони ҷавоне, ки муассисаҳои таълимии олӣ ва миѐнаи 

махсусро тамом намудаанд (подемный); 

е) иловапулиҳои муқарраршуда дар асоси қарорҳои ҳукумат бар ивази хароҷоти 

сафари хизматӣ (хароҷоти шабонарузӣ ва иҷораи манзил) ба гуруҳи махсуси 

кормандон, ки кори онҳо бо  характери рафтуомад алоқаманд аст; 

ж) пардохти арзиши роҳкиро то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва ва баргаштан ба 

шахсоне, ки ба онҳо чунин пардохтҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ шудааст; 

з) пардохти хароҷоти таҳвили даъватшудагон; 

и) пардохти роҳкирои хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва 

роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ то ҷои гузаронидани рухсатӣ ва баргаштан аз онҷо дар асоси 

қонунгузории амалкунанда; 

к) хароҷоти пардохти роҳкирои алоқаманд бо табобати санаторӣ-курортии 

хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти 

корҳои дохилӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар асоси қонунгузории 

амалкунанда. 

6  -  Хароҷоти конвертатсия 

Хароҷоте, ки дар вақти конвертатсияи сомонӣ ба асъори хориҷӣ ба вуҷуд меоянд. 
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7 – Хароҷот оиди комиссияи бонкӣ 

Хароҷоти пардохти комиссияи бонкӣ вақти гузаронидани амалиѐт оиди интиқоли 

маблағҳо. 

8 - Дигар харочоти ҷорие, ки ба дигар категорияхо мансуб нагардидаанд 

Дигар хароҷоти ҷорӣ, ки бамоддаи 2214 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда 

мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

   2215  -  Таъмири ҷорӣ 

1  -  Таъмири биноҳо ва иншоот 

а) хароҷоти ҷории манзилгоҳҳо; 

б) хароҷоти таъмири асосии биноҳо ва иншоот, ободонии биноҳо бо низоми 

коммуналӣ ва беҳдошти низоми вуҷуддошта, васл намудани биноҳо ва иншоот 

ба қубурҳои обрасон ва корезҳо, қувваи барқ ва газ, дастгоҳи гармидиҳии 

муттамарказ ба ҷои печ ва вобаста ба ин сохтмони дегхонаҳои нав; 

в) сохтмони анборхонаҳо барои ҳезум ва ангишт ва ғайра, таҷҳизоти лифтҳо ва 

ҷомашуйхонаҳо; 

г) хароҷоти таъмири асосӣ, азнавсозӣ ва ободонии биноҳои истиқоматӣ, 

газкунонии шаҳрҳо ва корҳонаҳои хоҷагидорӣ, ноҳияҳои коргарӣ, биноҳои 

истиқоматӣ, муассисаҳои табобатии кудакона, мактабҳо ва дигар 

муассисаҳои таълимӣ, азнавсозӣ, васеъкунӣ ва ободонии иншоотҳои таъйиноти 

коммуналӣ, фарҳангӣ-маишӣ, тандурустӣ, маърифатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ; 

д) таъмири ҷорӣ ва азнавсозии биноҳо, ҷой ва ѐдгориҳои таърих ва фарҳанг; 

е) хароҷоти мувофиқкунонии истиқоматгоҳҳо, биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ - 

фарҳангӣ дар он ҳолате, ки агар хароҷоти зикршуда дар қонунгузории 

амалкунанда пешбинӣ шуда бошанд. 

2  -  Таъмири роҳҳо 

 а) таъмири ҷорӣ ва асосии роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллидошта, аз ҷумла роҳҳои деҳот. 

3  -  Таъмири воситаҳои нақлиѐт ва  таҷҳизоти вазнин 

а) хароҷоти нигоҳдорӣ ва таъмири нақлиѐти автомобилӣ, ҳавоӣ, баҳрӣ ва дигар 

намудҳои нақлиѐт ва ядакҳои онҳо (ивази қисмҳои хурдашуда ва шикастаи онҳо: 

тормозҳо, қисмҳои муҳаррик, шинаҳо, шишаҳо, равған, маводи молиданӣ ва 

ғайра), инчунин барои бо ин намуд таъмин намудани нақлиѐтҳо (ба ғайр аз 

маводи сухт). 

4 -  Таъмири мебели идорӣ ва таҷҳизоти техникии идорӣ 

а) таъмири асосӣ ва ҷории мебел ва таҷҳизоти офис ва ғайра; 

б) хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири таҷҳизоти тиббӣ, илмӣ, 

омузишӣ ва ғайра (барои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ва ғайра); 

в) хароҷоти таъмини таҷҳизот ва инвентарҳо (ба ғайр аз хароҷоти нақлиѐти 

автомобилӣ). 

5 -  Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷории ба категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

Дигар хароҷоти хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷорие, ки бамоддаи 2215 

гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин 

модда шомил нашудаанд. 

   2216  -  Пардохти хизматрасонии мутахассисон 

1  -  Пардохти хизматрасонии мутахассисон, ки барои иҷрои корҳои муайян ва 

хизматрасонии муайян киро шудаанд 

а) пардохти хизматрасонӣ барои механиккунонии баҳисобгирӣ: пардохти арзиши 

кори барои муҳосиботҳои марказонидашуда ва муассисаҳои буҷетӣ, ки 

марказҳои ҳисоббарор ва ҳисоби мошини доранд; 

б) хароҷоти муҳофизоти ғайриидоравӣ; 
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в) пардохти хароҷоти дезинфексиякунонӣ ва несткунии хояндаҳо ва дигар 

ҳашаротҳо (агар барои иҷрои ин хизматрасонӣ мутахассисон аз дигар корхона 

киро шуда бошанд); 

г) пардохти хароҷоти хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоббарорӣ (компютерӣ), ки 

барои дастгоҳи идоракунӣ расонида мешаванд, инчунин мақсадҳои омузишӣ ва 

илмӣ; 

д) даъвати шоҳидон, пардохти  коршиносон (экспертҳо) ва тарҷумон; 

е) бастани шартномаҳо аз рўи корҳое, ки ташкилотҳои илмӣ – таҳқиқотӣ иҷро 

мекунанд, инчунин маблағгузории ташкилотҳои илмӣ – таҳқиқотии ҳисоби 

хоҷагӣ; 

ж) хариди (фармоиши) осори драмавӣ (саҳнавӣ), композитсияҳои мусиқавӣ, осори 

санъат ва филмҳо аз тарафи мақомоти Вазорати фарҳанг; 

з) пардохти машваратчиѐн дар муассисаҳои табобатӣ; 

и) пардохтҳо аз ҳисоби буҷети хароҷоти алоқаманд бо кашфиѐтҳо, 

ихтироъкориҳо ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ; 

к) пардохт барои корҳои илмӣ, таҷрибавӣ ва озмоишӣ, ки барои муассисаҳои илмӣ 

– таҳқиқотӣ аз тарафи ташкилотҳои беруна иҷро карда мешаванд; 

л) пардохти ҳуқуқшиносон, адвокатҳо, барномасозҳо, мутахассисоне, ки ба 

тайѐркунии маҳсулот ва ғайра аз рўи ангораҳои махсус аз масолеҳи 

фармоишгар машғуланд; 

м) хароҷоти нигоҳдорӣ ва навкунии хоҷагии ҷангал ва барои гузаронидани 

чорабиниҳо оиди муҳофизати растаниҳо ва чорабиниҳои эпизоотӣ 

(ҳайвонмурӣ); 

н) дигар хизматрасонии мутахассисон; 

о) пардохти музди меҳнати кормандони мавсимӣ ва дигар кормандони муваққатӣ, 

ки барои гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ва озмоишӣ дар муассисаҳои илмӣ – 

таҳқиқотии кишоварзӣ ва сохтмон ҷалб карда шудаанд; 

п) пардохти музди меҳнати кормандони ғайрируйхатӣ (ғайриштатӣ), ки дар 

асоси шартнома барои иҷрои корҳо ҷалб карда шудаанд; 

р) пардохти музди меҳнат барои муқовабандӣ ва ҷузъбандии ҳуҷҷатҳо; 

с) пардохти музди меҳнат ва андозҳо барои нигоҳдории вазифаҳо ва касбҳои 

техникӣ ва ҳайати хизматрасонии мақомотҳои давлатӣ ва муассисаҳои 

буҷетӣ. 

2 -  Хизматрасонии  алоқаманд бо эълонҳо ва корҳои нашриѐтӣ, чопи хабар ѐ 

дигар маълумот дар васоити ахбори омма 

а) нашр ва хариди барномаҳои таълимӣ, ҷойгиркунии эълонҳо ѐ дигар маълумот 

барои чоп дар ВАО (васоити ахбори омма) ва дигар хизматрасонҳои нашриѐтӣ; 

б) адабиѐт ва рӯзномаҳое, ки бо супориши ташкилотҳои буҷетӣ дар корхонаҳои 

нашриѐтӣ нашр мешаванд. 

3  -  Хизматрасониҳои алоқаманд бо насби дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот 

а) пардохт барои васл кардан, таҷзия, насб, танзим, ба кор андохтану-танзими 

воситаҳои техникӣ ва таҷҳизоти зарурӣ барои фаъолияти муътадили 

ташкилот ва дигар корҳои техникӣ аз рўи насб кардани воситаҳои техникӣ ва 

таҷҳизот. 

4  -  Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нашудааст. 

Дигар хизматрасонии мутахассисон, ки бамоддаи 2216 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

2217 – Пардохт барои хизматрасонии коммуналӣ 

1  -  Неруи барқ 

 а)  хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ барои истифодаи неруи барқ; 

2  -  Газ 



(73) 
 

 а) хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ барои истифодаи гази табиӣ ва моеъ 

ба ғайр аз гази табиӣ ва моеъи барои нақлиѐти автомобилӣ истифодашаванда; 

3  -  Гармидиҳӣ 

 а) хароҷоти хоҷагидории ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ: барои истифодаи 

гармидиҳии марказӣ ва автономӣ (манзур харид, расонидан, арракунӣ, кафондан 

ва ба тартиб чидани ҳезум, расонидан ва хариди ангишт ва ғайра) 

4  -  Баровардани партовҳо 

 а) хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ оиди баровардани партов, тозакунии 

ахлотҷойҳо, тозакунии корезҳо ва ғайра; 

5  -  Обтаъминкунӣ 

 а)  хароҷоти ҳамаи ташкилотҳои буҷетӣ оиди пардохти обтаъминкунӣ, аз 

ҷумла пардохт барои оби хунук ва гарм; 

6  -  Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

Дигар хизматрасонии коммуналие, ки бамоддаи 2217 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет 

бурда мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

2218  -  Пардохт барои хизматрасонии алоқа 

1  -  Хизматрасониҳои алоқа 

а) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: пардохти абонентӣ барои телефони 

доимӣ (статсионарӣ), гуфтугуҳои байнишаҳрӣ ва байналхалқӣ ва факс; 

б) Хароҷот барои хизматрасонии алоқа: телефонҳои мобилӣ, пардохт барои 

каналҳои махсуси алоқа, барои интернет, домен ва ғайра; 

в) хароҷот барои иҷораи каналҳои алоқа, сигналдиҳии муҳофизӣ (оташхомушкунӣ, 

милисавӣ). 

2  -  Насби воситаҳои алоқа 

 а) пардохт барои пайвасткунии телефонҳоии мобилӣ, доимӣ, интернет ва дигар 

воситаҳои алоқа. 

3  -  Хизматрасониҳои почта 

а) пардохти ҳама гуна хизматрсониҳои почта (фиристодан ва қабул намудани 

амонатҳо (посылка), телеграммаҳо, радиограммаҳо, интиқоли пулӣ ва ғайра); 

б) пардохти хизматрасонии алоқаманд бо обунашавӣ ба рўзномаҳои даврӣ; 

в) қайдкунии қуттии почта; 

г) хариди нишонаҳои почта (маркаҳо, лифофаҳо ва ғайра). 

4  -  Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

Дигар хизматрасонии алоқае, ки бамоддаи 2218 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда 

мешаванд, вале ба ягон зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

2219  -  Дигар  молу хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

1  -  Истифодаи дигар  молу хизматрасонихои ба зерқисмҳои қисми 22 

мансубнашуда. 

а) Хароҷотҳои махсус аз рўи руйхати махсуси сохторҳои қудратӣ; 

б) хароҷоти марбут бо гузаронидани омузишҳои гурӯҳӣ-штабии нақшавӣ ва ғайри 

нақшавӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷи он; 

в) пардохти ҳамлу нақли ҳарбӣ ва махсус, ки бо ҳамлу нақли ҳайати шахсӣ 

алоқаманданд; 

г) хароҷоти алоқаманд бо пардохти сертификаткунонӣ ва аттестатсияи 

ташкилотҳо, озмоишгоҳҳо, марказҳо ва ғайра; 

д) хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ аз рўи ҳамаи дигар намуди хароҷоте, ки 

мутаносибан ба қисми 22 бурдан намешавад. 

23 – Хароҷоти пардоти фоизҳо 

231  -  Фоизҳо 

2311  -  Фоизҳо ба нерезидентҳо 

1 – Аз руи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 
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Пардохти фоизҳо аз рўи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. 

Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизии пардохтшуда ба нерезидентҳо барои ҳамаи 

қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд. 

2312  -  Ба резидентон ба истиснои бахши идораи давлатӣ 

1  -   Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ 

 Фоизҳо ба муассисаҳои молиявӣ. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои 

дигар бахшҳои иқтисодии миллӣ дохил мешаванд. 

2 -  Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон 

Фоизҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон. Ба категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ барои 

Бонки миллии Тоҷикистон дохил мешаванд. 

3 -  Фоизҳо барои дигар резидентон ба ғайр аз воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

 Фоизҳо барои дигар резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши давлатӣ. Ба 

категорияи зерин пардохтҳои фоизӣ ба резидентҳо, ба ғайр аз воҳидҳои бахши 

давлатӣ дохил мешаванд. 

4 -  Ба қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

Даромадҳо аз ҳисоби коғазҳои қимматнок ба истиснои саҳмияҳо. Ба ин гурӯҳ шомил 

мешаванд пардохтҳои даромадҳо ба истиснои саҳмияҳо барои намояндагони 

ҳукумат, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ 

   2313  -  Фоизҳо барои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

1  -  Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

 Фоизҳо аз рўи қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо. Ба категорияи зерин 

пардохтҳои фоизӣ ба воҳидҳои бахши идораи давлатӣ аз рўи ҳамаи қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо дохил мешаванд. 

         24 – Хароҷоти пардохти кӯмакпулиҳо (субсидияҳо) 

              241  -  Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ 

2411 -  Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣи молиявӣ ва ғайримолиявӣ 

1  -  Ба корхонаҳои тобеъ 

а) хароҷот оиди рафтуои бепули донишҷуѐн ва хонандагон дар нақлиѐти шаҳрӣ 

дар давоми соли таҳсил; 

б) ҷуброни фарқияти тахфифи (скидка) арзиши чиптаҳои ҳавопаймо, инчунин 

хароҷоти ҷуброни иҷораи манзили истиқоматӣ; 

в) ҷуброни ҳар гуна фарқиятҳо дар нархҳо барои корхонаҳои ғайримолиявии 

давлатӣ. 

2  -  Ба дигар Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣи ғайримолиявӣ 

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ. 

3 Ба Корпоратсияҳои давлатӣи (ташкилотҳо) молиявӣ 

Ҷубронҳои гуногуни фарқият дар арзиш ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои)  молиявии 

давлатӣ. 

   2412  -  Ба Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) хусусӣ 

1  -  Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгашт ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин 

трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ѐ фурӯши асъори 

хориҷӣ ба вуҷудомада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яквақтаина ѐ хусусияти  доимӣ 

надошта ва барои ҷуброни чунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои 

асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

2  -  Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

а) трансфертҳои ҷории ройгон ва бебозгашт ба муассисаҳои молиявӣ, инчунин 

трансфертҳо барои ҷуброни зарарҳои дар натиҷаи харид ѐ фурӯши асъори 

хориҷӣ ба вуҷудомада. Ба ҳар ҳол трансфертҳои яквақтаина ѐ характери доимӣ 

надошта  ва барои ҷуброни чунин зарарҳо пешбинишуда ҳамчун трансфертҳои 

асосӣ (капиталӣ) гурӯҳбандӣ карда мешаванд. 

            25 – Хароҷот барои ҷудокунии грантҳо 
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              251  -  Грантҳо 

   2511  -  Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ 

1  -  Грантҳои ҷорӣ 

 Пардохти грантҳои ҷории ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда. 

2 -  Грантҳои асосӣ 

Пардохти грантҳои асосии ба ҳукуматҳои хориҷӣ пардохтшаванда. 

   2512  -  Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (ҷорӣ) 

1 -  Грантҳои ҷорӣ ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналхалқӣ 

Пардохти грантҳои ҷории ба ташкилотҳои байнидавлатӣ, байналхалқӣ 

пардохтшаванда. 

2 -  Грантҳои ҷорӣ ба дигар ташкилотҳо 

 Пардохти грантҳои ҷории ба дигар ташкилотҳо  пардохтшаванда. 

2513  - Ба ташкилотҳои байналхалқӣ (асосӣ) 

1  -  Грантҳои асосӣ  ба мақомоти ҳукуматии байналхалқӣ ва ташкилотҳои 

байналхалқӣ 

 Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукуматии байналхалқӣ, ташкилотҳои 

байналхалқӣ пардохтшаванда. 

2 Грантҳои асосӣ  ба мақомоти ҳукуматии сермиллат 

Грантҳои асосии ба мақомотҳои ҳукуматии сермиллат пардохтшаванда. 

3 -  Грантҳои асосӣ  ба категорияҳои дигар мансубнашуда 

Дигар грантҳои асосие, ки бамоддаи 2513 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда 

мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

  2514 - Грантҳои ҷорӣ барои фондҳои мақсаднок 

1 - Маблағҳое, ки дар шакли воситаҳои мақсаднок ба сатҳои гуногуни идораи давлатӣ 

супурда мешаванд 

  2515 - Грантҳои ҷорӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ 

1- Маблағҳое, ки тибқи ҳисоббаробаркуниҳои байниҳамдигарӣ ба сатҳои гуногуни 

идораи давлатӣ супурда мешаванд 

  2516  -  Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ (асосӣ) 

1- Грантҳои асосӣ  барои зиѐдкунии фонди оинномавӣ 

       26 – Хароҷот барои кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кумакҳо 

      261  -  Кӯмакпулиҳо 

      2611  -  Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ 

1 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ  

Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар 

доираи барномаи таъминоти иҷтимоӣ пардохт карда мешаванд. 

2 -  Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ 

 Кӯмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ дар шакли натуравӣ аз мол ва 

хизматрасонии харидашуда аз истеҳсолкунандаи бозор аз тарафи хоҷагии 

хонавода иборат мебошад, инчунин ҷуброни хароҷоти хоҷагии хонавода барои 

хариди манфиатҳои муайян мувофиқи шартҳои барнома. Кӯмакпулиҳои зерин 

одатан табобати тиббӣ ѐ стоматологӣ, амалиѐтҳои ҷарроҳӣ, таъминот дар 

беморхонаҳо, пардохти айнакҳо ѐ линзаҳо, препаратҳои фарматсевтӣ, нигоҳубин 

дар хона ва дигар мол ва хизматрасониҳоро дар бар мегирад. 

      2612  -  Кӯмаки иҷтимоӣ 

1  -  Кӯмакпулиҳо 

а) хароҷот оид ба пардохти кӯмакпулиҳо ва ҷубронҳо барои кудакон; 

б) пардохти кӯмакпулиҳо ба занҳои бесаробони аъзоҳои ҳақиқии академияҳои 

илмҳо; 

в) пардохти кӯмакпулиҳо ба иштирокчиѐни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ба шахсони 

ба онҳо баробаркардашуда; 

г) кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ; 
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д) додани омехтаҳои ширии ройгон аз таомҳои ширдор барои кудакони то дусола 

аз оилаҳои серфарзанд ѐ камбизоат, ки дар макондан ѐ хуронидани сунъӣ 

мебошанд; 

е) пардохти кӯмакпулиҳои яквақтаина дар ҳолатҳои марг ѐ захмбардорӣ, 

фаромушхотирӣ, маъюбии хизматчиѐни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва 

роҳбарикунандаи мақомотҳои корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ, ки дар натиҷаи иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ  ба вуҷуд омадаанд, 

мувофиқи қонунгузорӣ; 

ж) расонидани кумаки моддӣ ба нафақахурон дар доираи фонди музди меҳнат; 

з) дигар кӯмакпулиҳо. 

2  -  Пардохтҳои ҷуброни ба аҳолӣ 

а) пардохти ҷубронпулиҳо ба аҳолӣ барои неруи барқ ва газ; 

б) пардохти ҷубронпулиҳо ба мактаббачагон аз оилаҳои камбизоат; 

в) кумаки пулӣ барои эҳтиѐҷмандтаринҳо, ҳамчун даромади иловагӣ; 

г) хароҷотҳои ҷуброншаванда барои хизматчиѐни ҳарбӣ ва дигар кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои иҷораи манзили истиқоматӣ мувофиқи 

қонунгузории амалкунанда; 

д) дигар пардохтҳои ҷубронӣ, ки санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ пешбинӣ намудаанд. 

3  -  Кумакпулии яквақтаина 

а) Пардохтҳои пулӣ ба шаҳрвандони дар натиҷаи офатҳои табиӣ зарардида, 

барои дастгирии мавҷудияти онҳо. 

27 Дигар Хароҷот 

               271  -  Хароҷоти марбут ба моликият ба истиснои фоизҳо 

    2711  -  Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо 

(страховой   

    полис) вогузоршуда 

1 - Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони биманомаҳо вогузоршуда 

 Корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ метавонанд ширкатҳои суғуртавӣ 

бошанд. Дар ин ҳолат онҳо бояд захираҳои техникӣ дар шакли захираҳо барои 

руйпуш кардани хатарҳои (рискҳои) мавҷудаи алоқаманд бо бимномаҳои ҳаѐт, ки 

ба арзиши онҳо ѐ бимномаҳои шабеҳ бо назардошти фоида изофа карда мешаванд, 

воситаҳои гирифташуда хамчун пешпардохти подош, инчунин захираҳои барои 

талаботҳои пардохтнашуда оиди ҷуброни суғуртавӣ,  дошта бошанд. 

2712 - Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

1 - Хароҷот ба даромади солиѐна (рента) 

 Рента хароҷотеро дар назар дорад,  ки марбут бо шартномаҳои муайяни иҷораи 

замин, захираҳои қаъри замин ва дигар дороиҳои табиӣ содир шудаанд. 

   2713 – Хароҷот барои суғуртаи биноҳо ва таҷҳизот 

1 – Хароҷоти суғуртаи биноҳо 

 Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи биноҳои истиқоматӣ ва 

ғайриистиқоматӣ ва иншоот, инчунин дигар биноҳо. 

2 – Хароҷоти суғуртаи таҷҳизот 

 Хароҷоти муассисаҳои буҷетӣ барои суғуртаи ҳама намуд таҷҳизот, аз он ҷумла   

мебел ва техникаи офис, нақлиѐти автомобилӣ ва ғайра. 

   2714 – Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда 

1 - Хароҷоти ба дигар зерқисмҳои 271 шомилнашуда 

Хароҷоти ба дигар зерқисми 271 шомилнашуда. 

              272  - Дигар хароҷоти гуногун 

   2721 Идрорпулиҳо 

1 -   Идрорпулиҳо 

а) хароҷот оиди додани идропулиҳо ва грантҳо ба хонандагон, донишҷуѐн, 

аспирантҳо ва докторантҳо ва аз руи ҳимояи диссертатсияҳо; 
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б) хароҷот оиди додани идрорпулиҳо ба шахсоне, ки дар назди муасисаҳои 

таълимии олӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва ғайра ординатура мегузаранд, 

инчунин хароҷот аз ҳисоби фонди идрорпулӣ барои подошонидан ва пардохти 

кумакпулии яквақтаина ба хонандагони муассисаҳои таълимии миѐнаи махсус, 

донишҷуѐни муассисаҳои таълимии олӣ ва аспирантҳо; 

в) дигар пардохтҳои мунтазами идрорпулӣ. 

    2722 Нафақаҳо 

1 -  Нафақаҳо 

 а) ҳамаи нафақаҳое, ки аз тарафи мақомотҳои таъминоти иҷтимоӣ  ва дигар 

ташкилотҳои давлатӣ пардохт мешаванд. 

    2723 Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

1 - Ҷубронпулиҳо барои хурокворӣ 

 а)  ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи озуқавории хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи қонунгузории амалкунанда. 

2724 Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ 

1 -  Ҷубронпулиҳо бар ивази амволи шайъӣ 

    а) пардохти ҷубронпулӣ бар ивази амволи шайъии  хизматчиѐни ҳарбӣ ва 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мувофиқи  конунгузории амалкунанда. 

     2725 Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

1 -  Пардохти ҷаримаҳо ва фоизҳо 

 а)  пардохти ҷаримаҳо, фоизҳо, пардохтҳои ҷубронӣ ва дигар даъвоҳо. 

     2726  Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

1 -  Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

 а) Ба ин ҷо пардохтҳои трансфертии ҷорӣ дар бахши ташкилотҳои хусусӣ, ки 

вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди:  

беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишие, 

ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва 

ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда 

мешаванд ва як қисми бахши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб мераванд, 

трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад. 

     2727  Ҷубронпулии яквақтаина 

1 -  Ҷубронпулии яквақтаина 

а) пародхтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки аз офатҳои табиӣ ҷабр дидаанд, барои 

дастгирии онҳо. 

б) пародхтҳои пулӣ ба шаҳрвандоне, ки дар натиҷаи садамаҳои неругоҳҳои 

атомӣ зарардидаанд, барои дастгирии онҳо 

2728 Трансферҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 

1 -  Трансфертҳои ба дигар гурӯҳ шомилнашуда 

 а) трансфертҳои, ки ба  трансфертҳои ҷорӣ дохил мешавад, вале ба дигар 

моддаҳо бурданаш ғайриимкон аст. 

2729 Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус    

1    Пардохти даромадҳое, ки аз болои хароҷотҳо барзиѐд мебошанд 

 а) Маблағҷудокуниҳо аз даромадҳо оид ба маблағҳои махсус, барои расонидани 

хизматрасониҳои иловагӣ аз ҷониби муассисаҳои буҷетӣ. 

            273  -  Хароҷот барои мақсадҳои асосӣ 

 2731 -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣи ғайримолиявӣ 

1 – Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣи ғайримолиявӣ 

а) ба ин ҷо пардохтҳои трансфертҳои асосӣ ба бахши ташкилотҳои хусусӣ, ки 

вазифаҳои иҷтимоиро иҷро мекунанд, дохил карда шудаанд, ба монанди:  

беморхонаҳо, мактабҳо, ҷамъиятҳои илмӣ ва иттиҳодияҳо, клубҳои варзишие, 

ки корхона ҳисоб намешаванд. Азбаски муассисаҳои ғайритиҷоратӣ ва 

ташкилотҳо аз тарафи мақомотҳои идоракунӣ маблағгузорию назорат карда 
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мешаванд ва як қисми бахши идоракунии давлатӣ ба ҳисоб мераванд, 

трансфертҳои мегирифтаи онҳо ба категорияи зерин гурӯҳбандӣ намешавад. 

2732  -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣи молиявӣ 

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатӣи молиявӣ 

 Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба 

муассисаҳои молиявии давлатӣ. 

2733  -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ 

 Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба 

корхонаҳои ғайримолиявии хусусӣ. 

2734  -  Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

1 - Трансфертҳои асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ 

 Ҳамаи трансфертҳои асосӣ ва ҳамаи грантҳои асосии мақсади умумидошта ба 

корхонаҳои молиявии хусусӣ 

2735  -  Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

1 – Трансфертҳои асосии дохилие, ки ба дигар гурӯҳ шомил нашудаанд 

 Трансфертҳои асосие, ки имконияти ба дигар моддаҳои ба трансфертҳои асосӣ 

дохилшавандаи гурӯҳи 273  бурдан надорад. 

          28 - Амалиѐтҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадориҳо 

          281 – Амалиѐтҳо бо дороиҳои ғайримолиявӣ 

 2811 – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои истиқоматӣ) 

1 – Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои 

асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти 

истиқоматидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави аз руи лоиҳаи 

дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он бо иқтидори 

пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави бар ивази 

иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндааш ғайримақсаднок эътироф 

шудааст. 

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ 

а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти 

истиқоматидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда (бе васеъкунии 

худи биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар мувозинаи алоҳида 

инъикос намешаванд; 

б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин корҳои барқароркунии 

алоқаманд бо ободонии иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар 

марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот. 

3 - Хариди биноҳо ва иншоот 

а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ҳамчунин хароҷоти 

хариди фонди манзилии тобеъ, ҳучраҳои хизматӣ; 

2812  – Биноҳо ва иншоот (манзилҳои ғайриистиқоматӣ) 

1 – Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои 

асосии мутамаркази давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои таъиноти 

ѐрирасон ва хизматрасонидошта, биноҳо ва иншоот, ки дар майдончаҳои нави 

аз руи лоиҳаи дар аввал тасдиқшуда то охири сохтмон ва ба кор даровадани он 

бо иқтидори пурраи лоиҳавӣ, амалӣ мешаванд, инчунин сохтмони иншооти нави 

бар ивази иншооти вайроншуда, ки истифодаи ояндааш ғайримақсаднок 

эътироф шудааст. 

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ 

а) Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷудаи таъиноти 

ѐрирасон ва хизматрасонидошта дар ҳудуди биноҳо ва иншооти амалкунанда 
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(бе васеъкунии худи биноҳо ва иншоот), ки баъди ба кор даровардан дар 

мувозинаи алоҳида инъикос намешаванд; 

б) хароҷот барои таъмири асосӣ ва ҷорӣ, инчунин корҳои барқароркунии 

алоқаманд бо ободонии иншоотҳо ва барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар 

марказҳои шаҳр, ноҳия ва деҳот. 

2813  – Биноҳо ва иншоот (дигар иншоот) 

1– Сохтмони нав 

а) Хароҷоти муассисаҳо ва ташкилотҳои буҷетӣ, ки аз ҳисоби маблағгузориҳои 

асосии давлатӣ барои сохтмони маҷмуаи иншоотҳои амалимешуда, аз он ҷумла 

роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст. 

2 – Таҷдид ва барқароркунӣ 

а)  Навкунӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои алоҳидаи мавҷуда, аз он ҷумла 

роҳҳое, ки ба қисмҳои 2811 ва 2812 дохил нашудааст. 

3 - Хариди биноҳо ва иншоот 

а) хароҷоти марбут бо хариди биноҳо ва истиқоматгоҳҳо, ки ба қисмҳои 2811 ва 

2812 дохил нашудааст. 

 2814 – Мошинҳо ва таҷҳизот 

1 - Хариди таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

а) хариди воситаҳои нақлиѐт, мошинҳои таъйиноти махсус, таҷҳизот барои 

бартарафкунии натиҷаҳои офатҳои табиӣ, инчунин техникаи вазнин. 

2 - Хариди дигар мошин ва таҷҳизот 

а) хариди воситаҳои нақлиѐт ва таҷҳизот; 

б) хариди мебел, техника ва таҷҳизоти офис ва ғайра. 

3-Мебель, лаозимоти идора, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ  

  2815 – Фондҳои асосии ғайримоддӣ 

1 - Ҷамъоварии осори санъати тасвирӣ, нигораҳои осорхона ва ғайра 

а) коллексияи осори санъат, нигораҳои осорхона ва дигар арзишҳое, ки ѐ арзиши 

муайянеро муаррифӣ мекунанд ѐ дороию сарвати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб мераванд. 

2 - Таъминоти барномавии компютерҳо 

а) хариди барномаҳои таъминоти компютерӣ (барномаҳои компютерӣ, навгониҳо 

барои онҳо ва ғайра). 

3 - Фонди китобхона 

а) китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аѐнӣ, кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти 

нигоҳдории дарозмуддатро доранд. Китобҳо, китобҳои дарсӣ, маводҳои аѐнӣ, 

кинофилмҳо ва ғайра, ки таъйиноти нигоҳдории на зиѐда аз як солро доранд, 

бояд ҳамчун хароҷоти ҷорӣ инъикос гарданд. 

  2816 – Захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

1 - Захираҳои стратегӣ 

а) хароҷоти ташкил намудани захираҳои молҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим ва 

молҳои барои ҳолатҳои фавқулодда ва ҳолатҳои ногаҳонӣ. 

2 - Дигар захираҳои воситаҳои гардони моддӣ 

а) хароҷоти хариди молҳо аз тарафи ташкилотҳое, ки бозорро танзим мекунанд 

(масалан хариди фулузот ва сангҳои қиматбаҳо, сангҳои рангоранг, минералҳои 

беҳамто ва коллексионӣ, маҳсулоти аз фулузот ва сангҳои қиматбаҳо 

тайѐркардашуда); 

б) хароҷоти захиракунии гандум ва дигар молҳои барои Тоҷикистон аҳамияти 

муҳимдошта. 

  2817– Дороиҳои ғайриистеҳсолӣ 

1 - Хариди замин 

а) хароҷоти хариди замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. 

б) хароҷотҳо барои ободонии замин, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар. 
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2 - Хариди дороиҳои ғайримоддии ғайриистеҳсолӣ 

а) ба дороиҳои ғайримоддӣ дороиҳое дохил мешаванд, ки арзиши дохилӣ надоранд. 

Ба онҳо хароҷоти хариди ҳуқуқи коркарди конҳои канданиҳои фоиданок ва 

истифодаи шикоргоҳҳо, дигар имтиѐз ва иҷозатномаҳои марбут бо замин, 

патентҳо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва нишонҳои молӣ дохил мешавад; 

б) хароҷоти марбут бо хариди саҳмияҳо в дигар қоғазҳои қиматноки бозоргир. 

            282  -  Хариди дороиҳои молиявии дохилӣ 

 2821 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

1 - Бонки миллии Тоҷикистон 

 Моддаи мазкур тағйироти ҳаҷмии ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории 

БМТ ҳастанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиѐтҳои мақомотҳои 

идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале тағйирѐбии 

марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии 

ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки ин маънои онро 

дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии 

ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, 

ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд. 

2 - Бонки амонатгузории Тоҷикистон (фондҳои махсус) 

 Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории 

БДА «Амонатбонк» мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи амалиѐтҳои 

мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб меравад, вале 

тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дар бар намегиранд, инъикос 

менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода мешавад, чунки 

ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои молиявӣ 

гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода мешавад, 

чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд. 

3 – Тоҷиксодиротбонк  
 Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории 

Тоҷиксодиротбонк (Внешэкономбонк) мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи 

маҷмуи амалиѐтҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба 

ҳисоб меравад, вале тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дар бар 

намегиранд, инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон 

дода мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ 

воситаҳои молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ 

нишон дода мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд. 

4 - Дигар бонкҳои амонатӣ 

 Моддаи зерин тағйироти ҳаҷми ҳамаи амонатҳои давлатӣро, ки дар нигоҳдории 

дигар ташкилотҳои қарзӣ мебошанд, дар давраи ҳисоботӣ, ки натиҷаи маҷмуи 

амалиѐтҳои мақомотҳои идоракунӣ бо ин амонатҳо барои давраи мазкур ба ҳисоб 

меравад, вале тағйирѐбии марбут бо тағйирѐбии арзиши нархро дар бар намегиранд, 

инъикос менамояд. Камкунии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати мусбӣ нишон дода 

мешавад, чунки ин маънои онро дорад, ки мақомотҳои идоракунии давлатӣ воситаҳои 

молиявӣ гирифтанд; зиѐдшавии ҳаҷми амонатҳо ҳамчун ҳолати манфӣ нишон дода 

мешавад, чунки он нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ истифода шуданд. 

  2822 – Қарздиҳӣ ва хариди саҳмияҳо 

1 - Қарздиҳии дигар воҳидҳои бахши идоракунии давлатӣ 

 Ин категория қарздиҳиро ба тарҳи маблағҳои пардохтӣ, ки мақомотҳои миллии 

дигар сатҳҳои идоракунии давлатӣ, ѐ ба ибораи дигар бахши идоракунии давлатӣро ба 

истиснои мақомотҳои байналмиллалии идоракуниро дар бар мегирад. Дар ин категория 

ссудаҳои бевосита ва қоғазҳои қиматноки дар гардишбудаи дигар мақомотҳои 

идоракунӣ, ки бо мақсадҳои таъмини ин мақомотҳо бо воситаҳои молиявӣ харида 

шудаанд дохил мешаванд, на барои он ки воситаҳои бозоргири мақомот-қарздеҳро 
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барои гирифтани фоида истифода кунанд. Дар ҳолати набудани ариза ѐ эзоҳот аз 

тарафи мақомоти давлатӣ дар бораи мақсади харид аз тарафи онҳо чунин амалиѐт 

бояд ҳамчун қарздиҳӣ гурӯҳбандӣ шавад дар ҳолате, ки хариди қоғазҳои қиматноки 

сатҳи идоракунии дар поѐнистода амалӣ шуда бошад, ва ҳамчун маблағгузорӣ – дар 

ҳолати хариди ӯҳдадориҳои қарзии аз тарафи мақомоти идоракунии ҳамон сатҳи 

идоракунӣ ѐ аз он баланд баровардашуда, ссудаҳо байни мақомотҳои идоракунӣ ҳамчун 

қарздиҳӣ тарҳи маблағи пардохт нишон дода шуда,  дар омори мақомот-қарздеҳ вақти 

муайянкунии дефитсит бо хароҷот якҷоя карда мешаванд, дар омори мақомот-қарзгир 

бошад, онҳо ҳамчун қарзи гирифташуда барои маблағгузории дефитсит нишон дода 

мешаванд. 

2 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣи ғайримолиявӣ 

  Ссуда барои корхонаҳои давлатии ғайримолиявӣ ва хариди саҳмияҳои баровардаи ин 

корхонаҳо дар худ ҳамаи пардохтҳо ба ин корхонаҳоро, ки  аз тарафи мақомоти 

давлатӣ ҳамчун асос барои пайдошавии дархости молиявӣ ѐ зиѐдшавии ҳиссаи у дар 

сармояи худии чунин корхона тарҳи  маблағҳо барои пардохтро дарбар мегирад. 

Маблағҳои бебозгаште, ки дар натиҷаи онҳо ягон дархости молиявӣ ѐ иштирок дар 

сармояи худии корхонаҳо ба миѐн намеояд, бояд ҳамчун трансфертҳои ҷорӣ ѐ асосӣ ба 

ҳисоб гирифта шаванд. 

3 - Қарздиҳии корхонаҳои давлатӣи молиявӣ 

 Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба муассисаҳои давлатӣи молиявӣ пешниҳодшударо, 

инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин муассисаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар 

бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи муассисаҳои молиявӣ, ссудаҳо 

барои муассисаҳои молиявӣ ва маблағгузории давлатӣи ҳамаи фаъолияти қарздиҳии 

мақомотҳои давлатӣ ва дар бахши муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандишавандаро дарбар 

мегирад. 

4 - Қарздиҳии корхонаҳои хусусии молиявӣ 

Ин категория ҳамаи ссудаҳои ба корхонаҳои хусусии молиявӣ пешниҳодшударо, 

инчунин хариди саҳмияҳои баровардаи ин корхонаҳо тарҳи маблағҳои пардохтиро дар 

бар мегирад. Ҳамчунин воситаҳо барои пуркунии сармояи корхонаҳои хусусии молиявӣ, 

ссудаҳо барои корхонаҳои хусусии молиявиро дарбар мегирад. 

5 - Қарздиҳии гурезагон 

 Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба гурезаҳо додамешударо дарбар мегирад. 

6 - Қарздиҳии кӯчандагон 

 Ин категория ҳама намуди қарзҳои ба кӯчандагон додамешударо дарбар мегирад. 

7 - Қарздиҳии дигар 

 Ба инҷо ҳамаи дигар қарздиҳиҳое, ки ба дигар гуруҳҳо дохил нашудаанд, дохил 

мешаванд. 

8- Хариди саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя 

 Дар инҷо хариди саҳмияҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок барои иштирок дар сармоя 

дохил мешавад. 

            283  -  Хариди дороиҳои молиявии берунӣ 

 2831 - Зиѐдкунии бақияҳои асъорӣ ва амонатҳо 

1 - Институтҳои молиявии берунӣ 

 Ҳамаи намуди қарздиҳӣ, тарҳи маблағҳои пардохтӣ (барои мақсадҳои сиѐсӣ) – 

пардохти ҳама намуд аъзоҳаққиҳо/обунаҳо дар ташкилотҳои байналхалқӣ ва 

байнидавлатие, ки дар ҳолати баромадани давлат  аз аъзогӣ дар ин ташкилот бояд 

ба у бозгардонда шаванд. Аммо аъзоҳаққиҳое, ки  бояд аз тарафи ташкилотҳои 

пулӣ-қарзӣ пардохта шаванд ба ин ҷо дохил намешаванд (масалан аъзоҳаққиҳои 

Бонки миллии Тоҷикистон ба ХБА). 

 2832 – Қарздиҳии берунӣ 

1 – Қарздиҳии берунии мақомоти давлатӣи идоракунии давлатҳои хориҷӣ ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ 
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 Ин категория ссудаҳои додашударо барои мақомотҳои идоракунии хориҷӣ ва ҳамаи 

ташкилотҳои байниҳукуматӣ ба истиснои мақомотҳои идоракунии байналмиллалӣ 

дар бар мегирад. Обуна (подписка) дар сармояи саҳҳомии Бонки Умумиҷаҳонӣ ѐ 

бонкҳои минтақавии рушд дар ҳамин ҷо гурӯҳбандӣ мешавад, зеро дар ҳолати қатъи 

аъзогии ягон давлат дар ин ташкилотҳо ин маблағҳо баргардонида мешаванд. 

Пардохтҳоро барои Хазинаи Байналмиллалии Асъор  мақомотҳои танзимкунандаи 

пуливу-қарзӣ амалӣ менамоянд. Аз ин ру онҳо ба инҷо дохил нашуда дар бахши 

муассисаҳои молиявӣ гурӯҳбандӣ карда шудаанд. 

2 – Қарздиҳии берунии мақомотҳои ҳукуматҳои транснатсионалӣ 

 Ин категория ссудаҳои ба мақомотҳои идоракунии байналхалқӣ пешниҳодшуда ва 

тарҳи маблағҳои пардохтро дарбар мегирад. 

3 – Дигар қарздиҳии беруние, ки ба дигар гуруҳҳо шомил нашудааст 

Дигар қарздиҳии беруние, ки бамоддаи 2832 гурӯҳбандии иқтисодии буҷет бурда 

мешаванд, вале ба ягон аз зермоддаҳҳои ин модда шомил нашудаанд. 

           284  - Пардохти ӯҳдадориҳои молиявӣ 

2841 – Пардохти қоғазҳои қимматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

1 – Пардохти васиқаҳои хазинадорӣ 

 Ин категория пардохтҳои мақомотҳои давлатӣи идоракуниро аз руи ӯҳдадориҳои 

қарзии векселҳои хазинадорӣ дарбар мегирад. 

2 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣи аз тарафи муассисаҳои 

молиявӣ харидашуда 

 Ин категория пардохтҳои давлатӣро аз руи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи 

муассисаҳои молиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз руи 

пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ѐ нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти 

маблағҳои фоизҳо ифода меѐбанд. 

3 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣи аз тарафи муассисаҳои 

ғайримолиявӣ харидашуда 

 Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рўи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи 

муассисаҳои ғайримолиявӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз рўи 

пардохтҳои фоизҳои ҷамъшуда ѐ нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти 

маблағҳои фоизҳо ифода меѐбанд. 

4 – Пардохтҳои вомбаргҳои дохилии қарзи давлатӣи аз тарафи аҳолӣ  

харидашуда 

 Ин категория пардохтҳои давлатиро аз рўи вомбаргҳои дарозмудати аз тарафи 

аҳолӣ харидашуда дар бар мегирад. Ҳамзамон маблағҳо аз рўи пардохтҳои фоизҳои 

ҷамъшуда ѐ нигоҳдошташуда дар хароҷоти пардохти маблағҳои фоизҳо ифода 

меѐбанд. 

2842 Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо 

       1 – Пардохти қарзҳо ва ссудаҳо аз Бонки миллии Тоҷикистон 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағҳои пардохтро аз БМТ 

дарбар мегирад. 

2 - Пардохти дигар қарзҳо ва ссудаҳо 

 Ин категория қарздиҳӣ, тарҳи маблағи пардохтӣ ба шахсони хусусӣ, корхонаҳо ва 

дигар воҳидҳои иқтисодии нерезидент, ба истиснои мақомотҳои идоракунии 

байналмиллалӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ, инчунин хариди саҳмияҳои корхонаҳо-

нерезидентҳо тарҳи фуруши чунин саҳмияҳоро дарбар мегирад. 

2843 Пардохти ӯҳдадориҳои молиявии берунӣ 

1 – Аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки 

умумиҷаҳонӣ дарбар мегирад. 

2 – Аз Бонки осиѐии рушд 
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 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Бонки осиѐии 

рушд дарбар мегирад. 

3 – Аз Иттиҳоди аврупо 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз Иттиҳоди 

аврупо дарбар мегирад. 

4 – Аз дигар ташкилотҳои байналхалқӣ 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз 

ташкилотҳои байналхалқӣ дарбар мегирад. 

5 – Аз дигар давлатҳо 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз дигар 

давлатҳо дарбар мегирад. 

6 –  Пардохти қарзи Таҳвилкунандагон 

 Ин категория маблағи қарзҳо ва ссудаҳо, тарҳи маблағи пардохтро аз  

таҳвилкунандагон дарбар мегирад. 
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Зерқисми 2.5. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) даромадҳои давлатӣ ва грантҳо бо 

рамзҳои ОМД (GFS)  2001 ва НЯҲ 

Даромадҳо ОМД 2001 НЯҲ 

1 Даромадҳо     

101 Воридоти андозӣ     

10101 Андоз аз даромад ва андоз аз фоида     

1010101  Андоз аз даромад 11115 411150 

1010102 Андоз аз фоида 11121 411210 

10102  Андозхои иҷтимоӣ     

1010201 Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои буҷетӣ) 1211 417110 

1010202 Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои буҷетӣ) 1212 417120 

1010203 Андози иҷтимоӣ (1% аз муассисаҳои ғайри 

буҷетӣ) 

1211 417111 

1010204 Андози иҷтимоӣ (25% аз муассисаҳои ғайри 

буҷетӣ) 

1211 417121 

1010205 Андози ичтимои (1%  барои соҳибкорони 

инфиродии тибки шаходатнома амалкунанда) 

1213 417121 

10103 Андозҳо аз молу мулки ғайриманқул      

1010301 Андоз аз молу мулки ғайриманқули шахсони 

воқеӣ 

1131 412110 

1010302 Андоз аз молу мулки ғайриманқули шахсони 

ҳуқуқӣ 

1131 412120 

1010303 Андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ 1131 412220 

1010304 Андози замин аз шахсони воқеӣ 1131 412210 

10104 Андоз аз фурӯш     

1010401 Андоз аз фурӯши нахи пахта 11412 413210 

1010402 Андоз аз фурӯши алюминии аввала 11412 413220 

1010403 Андоз аз маҳсулоти коркарди алюмин 11412 413230 

10105 Андоз аз арзиши иловашуда     

1010501 Андоз аз арзиши иловашудаи дохилӣ 11411 413110 

1010502 Андоз аз арзиши иловашудаи берунӣ 11411 413120 

10106 Низомҳои махсуси андозбандӣ     

1010601 Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ  

(Андози ягона) 

1131 412310 

1010602 Низоми махсуси андозбандӣ барои 

субъектҳои бизнеси бозӣ 

11126 411270 

1010603 Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои 

субъектҳои соҳибкории хурд 

11125 411250 

1010604 Низоми андозбандии шахсони воқеие, ки 

фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ѐ 

шаҳодатнома амалӣ менамоянд 

11117 411170 

10107 Аксизҳои дохилӣ 1142 413310 

1010701 Спирт (ғайри табиӣ кардашуда) 1142 413311 

1010702 Арақ 1142 413312 

1010703 Шароб 1142 413312 

1010704 Шампан 1142 413312 
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1010705 Коняк 1142 413312 

1010706 Пиво 1142 413312 

1010707 Маҳсулоти тамоку 1142 413313 

1010708 Масолеҳи сӯзишворӣ ва молиданӣ 1142 413314 

1010709 Бензин 1142 413315 

1010710 Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нуқра 1142 413316 

1010711 Аксиз аз ташкилотҳои мобилӣ 1142 413319 

1010712 Аксиз аз бозиҳои тиҷоратӣ 1142 413319 

1010713 Дигар аксизҳои дохилӣ 1142 413319 

10108 Аксизҳои берунӣ 1142 413320 

1010801 Спирт (ғайри табииӣ кардашуда) 1142 413321 

1010802 Нушокиҳои спиртӣ 1142 413322 

1010803 Маҳсулоти тамоку 1142 413323 

1010804  Маҳсулоти сӯзишворӣ ва молиданӣ 1142 413324 

1010805  Бензин 1142 413325 

1010806 Маснуоти заргарӣ аз тило, платина ва нуқра 1142 413326 

1010807 Дигар аксизҳои берунӣ 1142 413329 

10109 Дигар даромадҳои берунӣ барои савдо ва 

амалиѐтҳо 

    

1010901 Боҷҳои гумрукӣ 1151 415110 

1010902 Пешпардохтҳои маблағҳои гумрукӣ 6318 211121 

10110 Андозҳо барои захираҳои табиӣ     

1011001 Андоз барои захираҳои табиӣ 11452 414300 

1011002 Роялти барои об 11452 414220 

10111 Андозҳои дигари дохилӣ ва пардохтҳо аз молу 

хизматрасониҳо 

    

1011101 Андоз аз воситаҳои нақлиѐт 1136 412510 

1011102 Боҷи давлатӣ 11452 414420 

1011103 Фоида аз монополияҳои молиявӣ (фискалӣ) 1143 413400 

1011104 Боҷи давлатӣ аз шиносномаҳои хориҷӣ 1422 442230 

10112 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

    

1011201 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

11126 411261 

102 Воридоти ғайриандозӣ     

10201 Воридот аз моликият ва фаъолияти соҳибкорӣ     

1020101 Тақсимоти дивидендҳо аз корхонаҳои 

ғайримолиявии давлатӣ, аз он ҷумла 10% 

дивиденд аз фоидаи соф 

1412 441230 

1020102 Аз ҳисоби депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (фоизҳо ва ғайраҳо) 

1411 441120 

1020103 Аз муассисаҳои молиявӣ (фоизҳо ва ғайраҳо) 1411 441120 

1020104 Фоизҳо аз қарздиҳии хурд барои корхонаҳо 1411 441130 

1020105 Дивидендҳо 1413 441300 

1020106 Фоизҳо аз қарзҳои додашуда 1411 441130 

1020107 Фоидаи софи корхонаҳои давлатӣ (10%) 11129 411300 
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1020108 Воридот аз ҳисоби маблағҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетӣ 

1423 442300 

10202 Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет     

1020201 Хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиѐти 

автомобили хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

1422 442210 

1020202 Хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои 

ҳавоии гражданӣ 

1422 442210 

1020203 Хироҷ  барои бақайдгирии давлатии  

аэродромҳо ва фурӯдгоҳҳои ҳавоӣ 

1422 442210 

1020204 Хироҷ барои бақайдгирии давлатии маводи 

доруворӣ 

1422 442250 

1020205 Хироҷ барои додани иҷозати истифодаи 

спектри радиобасомад 

1422 442210 

1020206 Хироҷи консулӣ 1422 442210 

1020207 Хироҷ барои додани шиносномаи шаҳрванди  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

1422 442210 

1020208 Хироҷ барои иҷозатномадиҳӣ 1422 442210 

1020209 Хироҷ барои амалҳои бозрасии давлатии 

автомобилӣ 

1422 442210 

1020210 Хироҷ барои амалҳои бозрасии назорати 

давлатии техникаи кишоварзӣ 

1422 442210 

1020211 Хироҷ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба 

амволи ғайриманқул ва аҳдҳо бо он 

1422 442210 

1020212 Хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои 

дарѐгарди хурдҳаҷм 

1422 442210 

1020213 Хироҷ барои бақайдгирии давлатии воситаҳои 

радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баландбасомад  

1422 442210 

1020214 Пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи 

ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ 

1422 442210 

1020215 Пардохт барои истифодаи объектҳои олами 

ҳайвонот 

1422 442210 

1020216 Пардохт барои истифодаи объектҳои олами 

наботот 

1422 442210 

1020217 Пардохт барои истифодаи ҷангал 1422 442210 

1020218 Пардохт барои ҷойгиркунии рекламаи берунӣ 1422 442210 

1020219 Пардохт барои истифодаи спектри 

радиобасомад 

1422 442210 

1020220 Пардохт барои ифлос кардани муҳити табиии 

зист ва дигар намудҳои таъсири зарарнок ба 

он 

1422 442210 

1020221 Иҷозат барои истифодабарии воситаҳои 

нақлиѐтии сиѐҳшиша ва хира 

1422 442210 

10203 Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо (санксияҳо)     

1020301 Ҷаримаҳо ва пеняҳо аз БДА 143 419100 

1020302 Ҷаримаҳо барои вайронкунии қонунгузории 

андоз 

143 419100 

1020303 Ҷаримаҳои  суд 143 419100 
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1020304 Ҷаримаҳо ва муҷозотҳо 143 419100 

1020305 Ҷаримаҳо аз санадҳои тафтишӣ 143 419100 

1020306 Ҷаримаҳо и БДА аз низоми шахри бехатар 143 419100 

1020307 Ҷаримаҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил 

нашудаанд 

143 419100 

1020308 Пеняҳо барои вайронкунии қонунгузории 

андоз 

143 419200 

1020309 Пеняҳое, ки ба гурӯҳҳои дигар шомил 

нашудаанд 

143 419200 

10204 Воридоти дигари ғайриандозӣ ва пардохтҳои 

маъмурӣ 

    

1020401 Пардохт барои хизматрасонии маъмурӣ 1422 442210 

1020402 Барои хизматҳои гумрукӣ 1422 442220 

1020403 Пардохт барои бланкаи шиносномаҳо 1422 442230 

1020404 Пардохт барои маркаҳои аксизи дохилӣ 1422 442240 

1020405 Пардохт барои маркаҳои аксизи берунӣ 1422 442240 

1020406 Воридот барои шиносномаҳои хориҷӣ 1422 442230 

1020407  Иҷозати кор барои шаҳрвандони хориҷӣ 1422 442260 

1020408 Хизматрасонии додани шиносномаи хориҷӣ 1422 442230 

1020409 Шаклҳои (бланкаҳои) нишонадор 1422 442210 

1020410 Пардохт барои додани иҷозатнома 11452 414500 

1020411 Пардохт барои дида баромадани ариза барои 

гирифтани иҷозатнома 

11452 442210 

1020412  Барои китобҳои СБҲМ 1423 442300 

1020413  Пардохт барои додани сертификатҳо 1422 442290 

1020414  Аз суғуртаи ҳатмӣ (70 %) 1112 442210 

1020415  Аз фурӯши рақамҳои давлатии РБДА (80%) 1112 442210 

1020416  Барои иҷора 1423 442300 

1020417  Ҷуброни талафоти вобаста ба баровардани 

заминҳо аз гардиши кишоварзӣ 

145 421000 

1020418  Воридоти дигари ғайриандозӣ 145 421000 

1020419 Бақайдгирӣ (ОВИР) 1422 442210 

1020420 Дигар бақайдгириҳо 1422 442210 

1020421 Хизматрасонӣ барои додани шиносномаи 

биометрӣ 

1422 442210 

1020422 Барои китобҳо (Вазорати маориф) 1423 442300 

1020423 Барои муоинаи техникии автомашинаҳо 1423 442300 

1020424 Барои назорати техникии давлатӣ 1422 442210 

1020425 Хизматрасонии нотариус 1422 442210 

1020426 Хизматрасонии  БДА 1422 442210 

1020427 Барои таҳсил 1423 442300 

1020428 Барои  экология 1423 442300 

1020429 Корти мушаххас (Идентификатсионӣ) 1422 442230 

1020430 Баргардонидани маблағҳои гирифташуда ва 

истифоданашуда 

1332 418400 

1020431 Баргардонидани маблағҳо ба Ташкилотҳои 

буҷетӣ 

1332 418400 



(88) 
 

10205 Даромад аз сармоя     

1020501 Фурӯши манзилҳои истиқоматӣ 31111 141110 

1020502 Фурӯши  молҳо аз захираҳои давлатӣ 3121 131100 

1020503 Фурӯши масолеҳи қимматноки дигар 3122 131200 

1020504 Трансфертҳои капиталӣ аз сарчашмаҳои 

ғайридавлатӣ 

1322 418120 

1020505 Аз ташкилотҳои байналхалқӣ 1322 418220 

1020506 Трансфертҳои ихтиѐрӣ, бидуни грантҳо 1441 420100 

1020507 Фурӯши биноҳои ғайриистиқоматӣ 31111 141120 

1020508 Фурӯши  дигар иншоотҳо 31113 141210 

1020509 Фурӯши  таҷҳизотҳои нақлиѐтӣ 31121 141310 

1020510 Фурӯши  дигар мошин ва таҷҳизотҳо 31122 141320 

1020511 Фурӯши боигариҳои зеризаминӣ 3142 151200 

1020512 Фурӯши дигар дороиҳои табиӣ 3143 151300 

1020513 Фурӯши  дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

3144 151400 

1020514 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 31113 141220 

10206 Пардохтҳои дохилӣ ва хориҷӣ     

1020601 Пардохтани дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат 

ва дарозмуддати Бонки мили Тоҷикистон ва 

дигар бонкҳо бо асъори миллӣ ва хориҷӣ 

3212 111711 

1020602 Пардохтани қарзҳо аз ҷониби воҳидҳои бахши 

давлатӣ, корхона ва ташкилотҳои давлатӣ ва 

хусусӣ бо асъори миллӣ ва хориҷӣ 

3214 112210 

1020603 Пардохтани  қарзҳо аз ҷониби гурезаҳо 3214 112210 

1020604 Пардохтани  қарзҳо аз ҷониби гурезаҳои 

иҷборӣ  

3214 112210 

1020605 Пардохтани  қарзҳо бо асъори миллӣ ва 

хориҷии дигаре, ки ба дигар гуруҳҳо шомил 

нашудаанд 

3214 112210 

1020606 Пардохтани  дороиҳои молиявии дарозмуддат 

ва кутоҳмуддат аз ҷониби институтҳои 

молиявии хориҷӣ 

3214 112210 

1020607 Пардохтани  дороиҳои молиявии дарозмуддат 

ва кутоҳмуддат аз ҷониби ташкилотҳои 

байналмиллалӣ ва трансмиллӣ 

3224 122200 

1020608 Пардохтани  қарзҳои дарозмуддат ва 

кутоҳмуддати хориҷие, ки ба дигар гуруҳҳо 

шомил нашудаанд 

3224 122200 

103 Грантҳо     

10301 Аз хориҷи кишвар     

1030101 Грантҳои ҷорӣ 1311 418110 

1030102 Трансфертҳои ихтиѐрии ҷорӣ, бидуни грантҳо 1441 420100 

1030103 Грантҳои асосӣ 1312 418120 

1030104 Трансфертҳои ихтиѐрии асосӣ, бидуни 

грантҳо 

1442 420200 
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10302 Грантҳо аз дигар воҳидҳои бахши давлатии 

идоракунӣ 

    

1030201 Маблағҳои гирифташаванда дар шакли 

субвенсия аз сатҳҳои гуногуни идоракунии 

давлатӣ 

1331 418311 

1030202 Маблағҳои гирифташаванда дар шакли 

ҳисоббаробаркунӣ аз сатҳҳои гуногуни 

идоракунии давлатӣ  

1331 418312 

10303 Грантҳои асосӣ ва қарзҳо (заимствование)     

1030301 Грантҳои Иттиҳоди аврупо   1311 418110 

1030302 Векселҳои хазинадорӣ 3313 221110 

1030303 Қарзҳои дохилӣ аз дигар қоғазҳои қимматнок 

ва саҳмияҳо 

3313 221120 

1030304 Қарзҳои хориҷӣ аз Бонки умумиҷаҳонӣ 3324 212221 

1030305 Қарзҳои хориҷӣ  аз Бонки осиѐгии рушд 3324 212222 

1030306 Қарзҳои хориҷӣ  аз Иттиҳоди аврупо 3324 212223 

1030307 Қарзҳои хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои 

байналмиллалӣ 

3324 212231 

1030308 Қарзҳои хориҷӣ аз дигар давлатҳо 3324 212232 

1030309 Қарзҳои хориҷӣ аз таҳвилкунандагон 3324 212233 

1030310 Дигар намудҳои қарзҳои давлатӣ 3314 221310 

1030311 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки 

умумиҷаҳонӣ 

3324 222221 

1030312 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Бонки 

осиѐгии рушд 

3324 222222 

1030313 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз Иттиҳоди 

аврупо 

3324 222223 

1030314 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар 

ташкилотҳои байналмиллалӣ 

3324 222310 

1030315 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз дигар 

давлатҳо 

3324 222320 

1030316 Қарзҳои хориҷии дарозмуддат аз 

таҳвилкунандагон 

3324 222330 
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Зерқисми 2.6. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) гурӯҳбандии вазифавӣ бо рамзҳои ОМД 

(GFS) 2001 

Рамз Номгӯй GFS 

01 Бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ   

01.1 

Мақомоти иҷороия ва қонунгузорӣ, сиѐсати молиявию андозии буҷетӣ, 

фаъолияти сиѐсати берунӣ ба истиснои кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои 

хориҷӣ  

  

01.1.01 Мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ 70111 

01.1.02 Сиѐсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ 70112 

01.1.03 Фаъолияти сиѐсати берунӣ 70113 

01.1.04 Дигар мақомоти давлатӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид карда нашудаанд  70160 

01.2 Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ    

01.2.01 Кӯмаки иқтисодӣ ба кишварҳои  рӯ ба тараққӣ  70121 

01.2.02 
Кӯмаки иқтисодӣ, ки аз тариқи ташкилотҳои байналмиллалӣ расонида 

мешавад  
70122 

01.2.03 
Кӯмаки иқтисодӣ ба давлатҳои хориҷӣ, ки ба категорияҳои дигар ворид 

карда нашудаанд  
70160 

01.3 Таҳқиқоти бунѐдӣ, амалӣ ва илмӣ    

01.3.01 Таҳқиқоти бунѐдӣ  70140 

01.3.02 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ  70150 

01.4 Хизматрасониҳои характери умумидошта    

01.4.01 Мақомоти идоракунии хизмати давлатӣ  70131 

01.4.02 Мақомоти банақшагирӣ ва хадамоти оморӣ  70132 

01.4.03 Хизматрасониҳои дигари хусусияти умумидошта  70133 

02 Мудофиа   

02.1 Идоракунии ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ    

02.1.01 Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ 70210 

02.1.02 Мудофиаи гражданӣ 70220 

02.1.03 
Эҳтиѐҷоти ҳарбӣ ва мудофиаи гражданӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  
70250 

02.2 Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи мудофиа    

02.2.01 Кӯмаки ҳарбӣ ба давлатҳои хориҷӣ 70230 

02.2.02 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи мудофиа  70240 

02.2.03 
Фаъолият дар соҳаи мудофиа, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  
70250 

03 Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ    

03.1 Хадамоти милитсия ва муҳофизат  аз сӯхтор    

03.1.01 Милитсия 70310 

03.1.02 Муҳофизат аз сӯхтор 70320 

03.1.03 
Хадамоти милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд 
70360 

03.2 Мақомоти адлия, мақомоти прокуратура ва судҳо    

03.2.01 Адлия 70330 

03.2.02 Низоми судӣ 70330 

03.2.03 Прокуратура 70330 

03.2.04 Ташкили фаъолияти ҳабсхонаҳо 70340 

03.2.05 
Дигар фаъолият дар соҳаи адлия, прокуратура ва низоми судӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  
70330 
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03.3 Фаъолияти дигар дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ    

03.3.01 Амнияти миллӣ 70310 

03.3.02 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоиши дар соҳаи тартиботи ҳуқуқӣ  70350 

03.3.03 Хароҷоти дигар барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амният  70360 

04 Маориф   

04.1 Таълиму тарбияи томактабӣ   

04.1.01 Муассисаҳои томактабӣ  70911 

04.2 Таҳсилоти миѐна   

04.2.01 Таҳсилоти ибтидоӣ 70912 

04.2.02 Таҳсилоти умумии асосӣ 70921 

04.2.03 Таҳсилоти миѐнаи умумӣ 70922 

04.2.04 Муассисаҳои хусусияти касбӣ- техникӣ дошта 70922 

04.3 Таҳсилоти олии миѐнаи касбӣ 
 

04.3.01 Муассисаҳое, ки таҳсилоти олии касбиро таъмин менамоянд 70941 

04.3.02 Муассисаҳое, ки таҳсилоти миѐнаи касбиро таъмин менамоянд 70930 

04.3.03 Таҳсилоти миѐнаи олии касбӣ, ки ба дигар категорияҳо шомил намебошанд 70930 

04.4 Таҳсилоти ба сатҳҳо тақсим нашаванда    

04.4.01 Курсҳо ва марказҳои такмили ихтисос  70950 

04.4.02 Донишкадаҳои такмили ихтисос 70950 

04.4.03 Муассисаҳое, ки ба дигар категорияҳои 044 шомил нашудаанд 70950 

04.5 Фаъолияти дигар дар соҳаи маориф    

04.5.01 Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи маориф  70980 

04.5.02 Фаъолияти ѐридиҳанда дар соҳаи маориф 70960 

04.5.03 Таҳқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи маориф  70970 

04.5.04 Фаъолият дар соҳаи маориф, ки ба категорияҳои дигар шомил нашудаанд 70980 

05 Тандурустӣ   

05.1 Беморхонаҳо   

05.1.01 Беморхонаҳои бисѐрсоҳавӣ  70731 

05.1.02 Беморхонаҳо ва марказҳои махсусгардонидашуда 70732 

05.1.03 Таваллудхонаҳо 70733 

05.1.04  Марказҳои барқарорсозӣ (реабилитатсионӣ)  70734 

05.1.05  Беморхонаҳое, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  70760 

05.2  Марказҳои саломатӣ (дармонгоҳҳо)    

05.2.01  Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) бисѐрсоҳавӣ 70721 

05.2.02  Марказҳои саломатии (дармонгоҳҳо) махсусгардонидашуда 70722 

05.2.03  Марказҳои дандонпизишкӣ (стоматологӣ) 70723 

05.2.04  Бунгоҳҳои саломатӣ 70724 

05.2.05 Стансияҳои ѐрии таъҷилии тиббӣ 70724 

05.2.06 Марказҳои тибби оилавӣ 70721 

05.2.07 
Хизматрасониҳои марказҳои саломатие (дармонгоҳҳо), ки ба категорияҳои 

дигар дохил карда нашудаанд  
70724 

05.3  ҳифзи саломатии аҳолӣ    

05.3.01  Маркази хун  70740 

05.3.02 Маркази мубориза бар зидди касалиҳои карантинӣ 70740 

05.3.03  Маркази дезинфектсияи профилактикӣ 70740 

05.3.04  Маркази эмтаъминкунӣ 70740 

05.3.05  Стансияҳои санитарию эпидемиологӣ  70740 

05.3.06 
 Марказҳо оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории ВИЧ (ВНМО)/ 

СПИД 
70740 

05.3.07  Марказҳои мубориза бар зидди бемориҳои рӯда 70740 
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05.3.08  Марказҳои мубориза ба зидди бемориҳои тропикӣ 70740 

05.3.09  Марказҳои ташхис  70740 

05.3.10  Таблиғоти тандурустӣ  70740 

05.3.11  Марказҳои солимии репродуктивӣ  70740 

05.3.12 
 Муассисаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд  
70740 

05.4 Фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ    

05.4.01 Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи тандурустӣ  70760 

05.4.02 Тадқиқотҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи тандурустӣ  70750 

05.4.03 Маводҳои дорусозӣ 70711 

05.4.04 Дигар маводҳои тиббӣ 70712 

05.4.05 Таҷҳизот ва асбобҳои тиббӣ 70713 

05.4.06 
Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  
70760 

06  Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ    

06.1  Суғуртаи иҷтимоӣ    

06.1.01  Барномаҳои давлатӣи нафақа  71020 

06.1.02 
 Кӯмакпулиҳо аз рӯи беморӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд ѐ бо сабаби талафи 

корношоямии муваққатӣ 
71011 

06.1.03  Кӯмакпулиҳо аз рӯи пиронсолӣ 71020 

06.1.04  Кӯмакпулиҳо аз рӯи маъюбӣ  71012 

06.1.05  Кӯмакпулиҳо дар мавриди аз даст додани саробон  71030 

06.1.06  Кӯмакпулиҳо барои бекорӣ 71050 

06.1.07  Кӯмакпулиҳо ба оилаҳои серфарзанд ва кӯмакпулиҳо барои кӯдакон   71040 

06.1.08  Кӯмакҳои дигар ба аҳолӣ  71090 

06.1.09  Суғуртаи иҷтимоӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  71090 

06.2  ҳифзи иҷтимоӣ   

06.2.01  Муассисаҳо барои кӯдакон  71040 

06.2.02  Муассисаҳо барои калонсолон 71012 

06.2.03  Муассисаҳо барои пиронсолон 71020 

06.2.04  Осоишгоҳҳо-профилакторияҳо  70734 

06.2.05  Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ  71090 

06.2.06 
 Муассисаҳои дигари ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба дигар категорияҳо  дохил карда 

нашудаанд  
71090 

06.3  Фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ   

06.3.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  71090 

06.3.02 
 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ  
71080 

06.3.03 
 Ташкилдиҳии фаъолияти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд  
71090 

07  Хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал    

07.1  Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ    

07.1.01  Рушди фонди манзилӣ 70610 

07.1.02  Рушди коммуналӣ  70620 

07.1.03 
 Рушди хоҷагии манзилию коммуналӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  
70660 

07.2  Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зист    

07.2.01 Ҷамъоварӣ ва аз байн бурдани ахлот, рӯбучини кӯчаҳо 70510 

07.2.02  Системаи обу ташноб (канализатсия) 70520 
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07.2.03 
 Чорабиниҳои санитарӣ бо назардошти назорати ифлосшавии муҳити зисте, 

ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд   
70560 

07.3  Хоҷагии ҷангал   

07.3.01  Хоҷагии ҷангал 70422 

07.3.02 Мамнӯъгоҳҳои миллӣ 70540 

07.3.03 Чорабиниҳои дигар оид ба хоҷагии ҷангал 40490 

07.4 
 Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва 

хоҷагии ҷангал  
  

07.4.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ  70660 

07.4.02  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи экология  70540 

07.4.03  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи хоҷагии ҷангал 70422 

07.4.04  Чароғон кардани кӯчаҳо 70640 

07.4.05  Обтаъминкунӣ 70630 

07.5 
 Фаъолияти илмӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва 

хоҷагии ҷангал 
  

07.5.01 
 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии манзилию 

коммуналӣ  
70650 

07.5.02  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи экология  70550 

07.5.03  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи хоҷагии ҷангал 70482 

07.6 
 Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва 

хоҷагии ҷангал  
  

07.6.01  Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ 70660 

07.6.02  Фаъолияти дигар дар соҳаи экология 70540 

07.6.03  Фаъолияти дигар дар соҳаи хоҷагии ҷангал 70422 

08  Фарҳанг ва варзиш   

08.1  Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш    

08.1.01  Чорабиниҳои варзишӣ 70810 

08.1.02  Чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ 70810 

08.1.03 
 Чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд  
70810 

08.2  Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва чорабиниҳо    

08.2.01  Китобхонаҳо 70820 

08.2.02  Осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо 70820 

08.2.03  Муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ ва дилхушӣ  70820 

08.2.04  Муҳофизати ѐдгориҳои таърихӣ (ГУОП/ ИДМЁТ) 70820 

08.2.05 
 Чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  
70820 

08.3  Воситаҳои ахбори омма    

08.3.01  Телевизион ва радиошунавонӣ  70830 

08.3.02  Матбуоти даврӣ ва нашриѐт  70830 

08.3.03  Воситаҳои дигари ахбори омма  70830 

08.4  Фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш    

08.4.01  Идоракунӣ ва назорат дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ  70860 

08.4.02  Идоракунӣ ва назорати соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 70860 

08.4.03 
 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ 

ва варзишӣ   
70850 

08.4.04 
 Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва варзишӣ, ки ба категорияҳои дигар 

дохил карда нашудаанд  
70860 

09  Комплекси сӯзишворию энергетикӣ    

09.1  Сӯзишворӣ   

09.1.01  Идоракунӣ дар соҳаи ангишт ва сӯзишвории дигари сахт  70431 
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09.1.02  Идоракунӣ дар соҳаи нафт ва газ 70432 

09.1.03  Идоракунӣ дар соҳаи сӯзишвории ҳастаӣ 70433 

09.1.04 
 Идоракунии намудҳои дигари сӯзишворӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил 

карда нашудаанд 
70434 

09.2  Нерӯи барқ ва дигар намудҳои энергия    

09.2.01  Идоракунӣ дар соҳаи нерӯи барқ  70435 

09.2.02  Идоракунӣ дар соҳаи нерӯ ба истиснои қувваи барқ  70436 

09.3  Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ    

09.3.01  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши энергетика  70483 

09.3.02 
 Фаъолияти дигар дар соҳаи комплекси сӯзишворию энергетикӣ, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 
70490 

10  Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор    

10.1  Кишоварзӣ   

10.1.01  Идоракунӣ ва рушди заминҳои кишоварзӣ  70421 

10.1.02  Ислоҳоти аграрӣ ва маскункунии заминҳо бо аҳолӣ  70421 

10.1.03  Сиѐсат дар соҳаи нархҳои фермерӣ ва даромадҳо дар соҳаи кишоварзӣ   70421 

10.1.04  Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ  70421 

10.1.05  Хизматрасонии байторӣ  70421 

10.1.06 
 Мубориза бо ҳашароти зараррасони соҳаи кишоварзӣ, ки инчунин ба 

банди 10.1.1.- 10.1.5дохил карда нашуданад. 
70421 

10.1.07  Чорабиниҳо оид ба системаи ирригатсионӣ (обѐрӣ)  70421 

10.1.08 
 Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд 
70421 

10.2  Моҳидорӣ ва шикор   

10.2.01  Хоҷагии моҳипарварӣ  70423 

10.2.02  Хоҷагии шикор  70423 

10.3  Хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор    

10.3.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  70490 

10.3.02 
 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва 

шикор  
70482 

10.3.03 
 Фаъолияти дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор, ки ба 

категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 
70490 

11  Саноат ва сохтмон    

11.1  Саноати истихроҷ ва саноати коркард   

11.1.01  Истихроҷ ва коркарди металлҳо ва сангҳои қимматбаҳо  70441 

11.1.02  Истихроҷ ва коркарди намудҳои дигари канданиҳои фоиданок  70441 

11.2  Истеҳсолот   

11.2.01  Истеҳсолот  70442 

11.2.02 
 Фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд 
70442 

11.3  Сохтмон   

11.3.01  Сохтмони биноҳои саноатӣ ва иншоот  70443 

11.3.02  Сохтмони биноҳои маъмурӣ  ва иншоот  70443 

11.3.03  Сохтмони биноҳои  гражданӣ ва иншоот  70443 

11.4  Фаъолиятҳои дигар дар соҳаи саноат ва сохтмон    

11.4.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи саноат ва сохтмон  70490 

11.4.02  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши саноат  70484 

11.4.03 
 Фаъолият дар соҳаи саноат ва сохтмон, ки ба категорияҳои дигар дохил 

карда нашудаанд  
70490 

12  Нақлиѐт ва коммуникатсия   

12.1  Нақлиѐт   
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12.1.01  Нақлиѐти обӣ 70452 

12.1.02  Нақлиѐти роҳи оҳан  70453 

12.1.03  Нақлиѐти ҳавоӣ 70454 

12.1.04  Системаи қубургузар ва намудҳои дигари интиқолдиҳӣ  70455 

12.1.05  Нақлиѐти автомобилӣ ва хоҷагии роҳ  70451 

12.1.06 
 Хизматрасониҳои нақлиѐтӣ, ки ба категорияҳои дигар дохил карда 

нашудаанд  
70490 

12.2  Коммуникатсия   

12.2.01  Фаъолият ва хизматрасонӣ дар соҳаи коммуникатсия  70460 

12.3  Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия    

12.3.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия 70490 

12.3.02 
Фаъолияти дигар дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия, ки ба дигар 

категорияҳо дохил карда нашудаанд 
70490 

12.4  Фаъолияти илмӣ дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия    

12.4.01  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи нақлиѐт  70485 

12.4.02 Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар соҳаи коммуникатсия 70486 

13  Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо    

13.1 
 Фаъолияти таъминотӣ, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳо  
  

13.1.01  Савдо ва хоҷагии анборҳо  70471 

13.1.02  Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо  70472 

13.1.03 
Фаъолияти таъминотӣ ва савдо, бо назардошти анборхонаҳо, меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд 
70490 

13.2  Рушди иқтисодӣ   

13.2.01  Туризм (сайѐҳӣ) 70473 

13.2.02  Лоиҳаҳои бисѐрҳадафонаи рушд  70474 

13.2.03  Фаъолияти умумии хоҷагӣ ва тиҷоратӣ, ба ғайр аз ташкилдиҳии меҳнат  70411 

13.2.04  Ташкилдиҳии умумии меҳнат  70412 

13.2.05  Рушди дигари иқтисодӣ, ки ба  дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд  70490 

13.3  Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо    

13.3.01  Идоракунӣ ва назорат дар соҳаи иқтисод  70490 

13.3.02  Таҳқиқоти амалӣ ва корҳои озмоишӣ дар бахши иқтисод  70481 

13.3.03  Корҳои дигари иқтисодӣ, ки ба дигар категорияҳо  дохил карда нашудаанд  70490 

14  Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд    

14.1  Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии давлатӣ    

14.1.01  Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии дохилии давлатӣ  70170 

14.1.02  Амалиѐтҳо бо ӯҳдадориҳои қарзии берунии давлатӣ 70170 

14.2 
Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии 

давлатӣ  
  

14.2.01 
Трансфертҳои хусусияти умумидошта байни сатҳҳои гуногуни идоракунии 

давлатӣ  
70180 

14.3  Хароҷоти дигар    

14.3.01  Хароҷоти дигар, ки ба гурӯҳҳои асосӣ гурӯҳбанди карда нашудаанд 70490 

 

 

 



(96) 
 

Зерқисми 2.7. Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) Гурӯҳбандии иқтисодии буҷетӣ ва 

зермоддаҳои таҳлилӣ бо рамзҳои ОМД (GFS) 2001 ва НЯҲ 

 

Сатҳи назоратӣ.  

Моддаҳои гурӯҳбандии 

иқтисодии буҷет, ки дар 

банақшагирии буҷет истифода 

мешаванд (Тағйироту иловаҳо 

бо фармони ВМ ҶТ тасдиқ 

карда мешаванд)  

Сатҳи таҳлилӣ. 

Зермоддаҳои гурӯҳбандии 

иқтисодии буҷет, ки дар 

банақшагирии буҷет 

истифода мешаванд  

(Тағйироту иловаҳо бе 

фармони ВМ ҶТ амалӣ 

карда мешаванд – аз руи 

зарурат) 

Рамзи 

пурра 

барои 

НИ 

ИМД 

Алоқамандӣ бо  

ОМД 2001 ва 

Нақшаи 

ҳисобҳо 

Моддаҳои 

ГИБ 

Номгўи моддаи 

ГИБ 

Зерм

оддаҳ

ои 

ГИБ 

Номгўи зермоддаҳои 

ГИБ 
  ОМД 

Нақша

и 

ҳисобҳо 

2 Хароҷотҳо 0000   20000     

21 

Пардохти музди 

меҳнати кормандон 

ва 

маблағҷудокуниҳои 

андозӣ 

000   21000     

211 
Пардохти музди 

меҳнати кормандон 
00   21100     

2111 Музди меҳнат 0   21110     

2111   1 
Музди меҳнат дар 

шакли пулӣ 
21111 2111 510100 

2111   2 

Музди меҳнат дар 

шакли табиӣ 

(натуравӣ) 

21112 2112 510200 

2111   3 Подошпулиҳо 21113  2111 510300 

2111   4 
Пардохти ҳаққи 

хизмат 
21114 2111 510400 

2111   5 
Пардохтҳои дигар 

барои кормандон 
21115 2111 510900 

212 
Маблағҷудокуниҳо

и андозӣ 
00   21200     

2121 

Пардохтҳо\маблағҷу

докуниҳо ба 

эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ 
0   21210     

2121   1 
Суғуртаи иҷтимоӣ ва 

нафақа 
21211 2121 511100 

2122 
Суғуртаи тиббӣ ва 

дигар суғуртаҳо 
0   21210     

2121   1 Суғуртаи саломатӣ 21212 2121 511200 

2121   2 
Дигар суғуртаи 

давлатӣ 
21213 2121 511900 

22 
Хароҷоти мол ва 

хизматрасониҳо 
000   22000     

221 
Хариди мол ва 

хизматрасониҳо 
00   22100     
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2211 
Захираҳои моддию 

молӣ 
0   22110     

2211   1 
Молҳои конселярӣ ва 

маводи дарсӣ 
22111 22 512110 

2211   2 
Молҳо ва инвентари 

хоҷагидорӣ 
22112 22 512120 

2211   3 Масолеҳи масрафӣ 22113 22 512130 

2211   4 
Инвентари мулоим ва 

либоси расмӣ 
22114 22 512140 

2211   5 Хурокворӣ 22115 22 512150 

2211   6 
Доруворӣ, воситаҳои 

басту банд 
22116 22 512160 

2211   7 

Дигар молҳоиба 

категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

22117 22 512170 

2212 
Хариди молҳои 

техникӣ 
0   22120     

2212   1 
Молҳои техникии 

таъйиноти низомӣ 
22121 22 512210 

2213 
Маводи сухт ва 

равғанҳои молиданӣ 
0   22130     

2213   1 Бензин 22131 22 512310 

2213   2 
Сӯзишвории дизелӣ 

(Солярка) 
22132 22 512320 

2213   3 Керосин 22133 22 512330 

2213   4 Мазут 22134 22 512340 

2213   5 Равғани автомобил 22135 22 512350 

2213   6 Дигар маводи сухт 22136 22 512390 

2214 
Хароҷоти ҷорӣ ба 

ғайр аз таъмир 
0   22140     

2214   1 Пардохтҳои иҷоравӣ 22141 22 512410 

2214   2 
Таълим ва таҷдиди 

таълими кормандон 
22142 22 512420 

2214   3 Хароҷоти намояндагӣ 22143 22 512430 

2214   4 

Тайѐр кардани 

мукофотҳо, 

сертификатҳо, 

медалҳо, сиккаҳо ва 

хариди туҳфаҳо 

22144 22 512440 

2214   5 
Хароҷоти сафари 

хизматӣ 
22145 22 512450 

2214   6 
Хароҷоти 

конвертатсия 
22146 22 512810 

2214   7 
Хароҷот оиди 

комиссияи бонкӣ 
22147 22 512820 

2214 

 

8 

Дигар харочоти ҷорие, 

ки ба дигар 

категорияхо мансуб 

нагардидаанд 

22148 22 512490 

2215 Таъмири ҷорӣ 0   22150     

2215   1 Таъмири биноҳо ва 22151 22 512510 
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иншоот 

2215   2 Таъмири роҳҳо 22152 22 512520 

2215   3 

Таъмири воситаҳои 

нақлиѐт ва  таҷҳизоти 

вазнин 

22153 22 512530 

2215   4 

Таъмири мебели 

идорӣ ва таҷҳизоти 

техникии идорӣ 

22154 22 512540 

2215   5 

Хизматрасонии 

техникӣ ва таъмири 

ҷории ба 

категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

22155 22 512590 

2216 

Пардохти 

хизматрасонии 

мутахассисон 

0   22160     

2216   1 

Пардохти 

хизматрасонии 

мутахассисон, ки 

барои иҷрои корҳои 

муайян ва 

хизматрасонии 

муайян киро шудаанд 

22161 22 512610 

2216   2 

Хизматрасонии  

алоқаманд бо эълонҳо 

ва корҳои нашриѐтӣ, 

нашри хабар ѐ дигар 

маълумот дар васоити 

ахбори омма 

22162 22 512620 

2216   3 

Хизматрасониҳои 

алоқаманд бо насби 

дастгоҳҳои техникӣ ва 

таҷҳизот 

 

22163 22 512630 

2216   4 

Дигар хизматрасонии 

мутахассисон, ки ба 

дигар гурӯҳҳо шомил 

нашудааст 

22164 22 512690 

2217 

Пардохт барои 

хизматрасонии 

коммуналӣ 

0   22170     

2217   1 Неруи барқ 22171 22 512710 

2217   2 Газ 22172 22 512720 

2217   3 Гармидиҳӣ 22173 22 512730 

2217   4 Партоббарӣ 22174 22 512740 

2217   5 Обтаъминкунӣ 22175 22 512750 

  6 
Системаҳои 

гармкунии новобаста 
22176 22 512760 

2217   7 

Хизматрасониҳои 

коммуналии ба 

категорияҳои дигар 

22176 22 512760 
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мансубнашуда 

2218 
Пардохт барои 

хизматрасонии 

алоқа 

0   22180     

2218   1 
Хизматрасониҳои 

алоқа 
22181 22 512771 

2218   2 
Насби воситаҳои 

алоқа 
22182 22 512772 

2218   3 
Хизматрасониҳои 

почта 
22183 22 512773 

2218   4 

Хизматрасониҳои 

алоқаи ба 

категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

22184 22 512779 

2219 

Дигар  молу 

хизматрасониҳои ба 

категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

0   22190     

2219   1 

Истифодаи дигар  

молу 

хизматрасонихои ба 

зерқисмҳои қисми 22 

мансубнашуда 

22191 22 512900 

23 
Хароҷоти пардоти 

фоизҳо 
000   23000     

231 Фоизҳо 00   23100     

2311 
Фоизҳо ба 

нерезидентҳо 
0   23110     

2311   1 

Аз рўи қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 

23111 241 514110 

2312 

Ба резидентон ба 

истиснои бахши 

идораи давлатӣ 

0   23120     

2312   1 
Фоизҳо ба 

муассисаҳои молиявӣ 
23121 242 514210 

2312   2 
Фоизҳо ба Бонки 

миллии Тоҷикистон 
23122 242 514220 

2312   3 

Фоизҳо барои дигар 

резидентон ба 

истиснои бахши 

идораи давлатӣ 

23123 242 514290 

  4 
Ба коғазҳои қиматнок, 

ба ғайр аз саҳмияҳо 
23124 242 514230 

2313 

Фоизҳо ба воҳидҳои 

бахши идораи 

давлатӣ 

0   23130     

2313   1 
Ба қоғазҳои қиматнок, 

ба ғайр аз саҳмияҳо 
23131 243 514310 

24 
Хароҷоти пардохти 

кӯмакпулиҳо 
000   24000     
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(Субсидии) 

241 

Ба корпоратсияҳои 

(ташкилотҳои) 

давлатӣ 

00   24100     

2411 

Ба корпоратсияҳои 

(ташкилотҳои) 

давлатӣи молиявӣ 

ва ғайримолиявӣ 

0   24110     

2411   1 Ба корхонаҳои тобеъ 24111 2511 515111 

2411   2 

Ба дигар 

корпоратсияҳои 

(ташкилотҳои) 

давлатии 

ғайримолиявӣ 

24112 2511 515119 

2411   3 

Ба корпоратсияҳои 

давлатии 

(ташкилотҳо) молиявӣ 

24113 2512 515120 

2412 

Ба корпоратсияҳои 

(ташкилотҳои) 

хусусӣ 

    24120     

2412   1 

Ба корхонаҳои 

хусусии 

ғайримолиявӣ 

24121 2521 515210 

2412   2 
Ба корхонаҳои 

хусусии молиявӣ 
24122 2522 515220 

25 
Хароҷот барои 

ҷудокунии грантҳо 
000   25000     

251 Грантҳо 00   25100     

2511 
Ба Ҳукуматҳои 

хориҷӣ 
0   25110     

2511   1 Грантҳои ҷорӣ 25111 2611 516110 

2511   2 Грантҳои асосӣ 25112 2612 516120 

2512 
Ба ташкилотҳои 

байналхалқӣ (ҷорӣ) 
0   25120     

2512   1 

Грантҳои ҷорӣ ба 

ташкилотҳои 

байнидавлатӣ ва 

байналхалқӣ 

25121 2621 516211 

2512   2 
Грантҳои ҷорӣ ба 

дигар ташкилотҳо 
25122 2621 516212 

2513 
Ба ташкилотҳои 

байналхалқӣ (асосӣ) 
0   25130     

2513   1 

Грантҳои асосӣ  ба 

мақомоти ҳукуматии 

байналхалқӣ ва 

ташкилотҳои 

байналхалқӣ 

25131 2622 516221 

2513   2 

Грантҳои асосӣ  ба 

мақомоти ҳукуматии 

сермиллат 

25132 2622 516222 
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2513   3 

Грантҳои асосӣ  ба 

категорияҳои дигар 

мансубнашуда 

25133 2622 516223 

2514 
Грантҳои ҷорӣ ба 

фондҳои мақсаднок  
  25140   

  1 

Маблағҳое, ки дар 

шакли воситаҳои 

мақсаднок ба сатҳҳои 

гуногуни идораи 

давлатӣ супурда 

мешаванд 

25141 2631 516311 

       

2515 

Грантҳои ҷорӣ барои 

ҳисоббаробаркуниҳо

и байниҳамдигарӣ 

  25150   

  1 

Маблағҳое, ки тибқи 

ҳисоббаробаркуниҳои 

байниҳамдигарӣ ба 

сатҳҳои гуногуни 

идораи давлатӣ 

супурда мешаванд 

25151 2631 516312 

2516 

Ба воҳидҳои дигари 

бахши идораи 

давлатӣ (асосӣ) 
  

25160 
  

  
1 

Грантҳои асосӣ  барои 

зиѐдкунии фонди 

оинномавӣ 

25161 2632 516323 

26 

Хароҷот барои 

кӯмакпулиҳо оид ба 

таъминоти 

иҷтимоӣ ва 

кўмакҳо 

000   26000     

261 Кӯмакпулиҳо 00   26100     

2611 
Кӯмакпулиҳо оид ба 

таъминоти иҷтимоӣ 
0   26110     

2611   1 

Кӯмакпулиҳои 

таъминоти иҷтимоӣ 

дар шакли пулӣ 

26111 2711 517110 

2611   2 

Кӯмакпулиҳои 

таъминоти иҷтимоӣ 

дар шакли табиӣ 

(натуравӣ) 

26112 2712 517120 

2612 Кӯмаки иҷтимоӣ 0   26120     

2612   1 Кумакпулӣ 26121 2721 517210 

2612   2 
Пардохтҳои ҷубронӣ 

ба ахолӣ 
26122 2721 517220 

2612   3 
Кумакпулии 

яквақтаина 
26123 2721 522420 

27 Дигар хароҷот 000   27000     

271 
Хароҷоти марбут ба 

моликият ба 
00   27100     
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истиснои фоизҳо 

2711 

Хароҷоти марбут ба 

моликияти ба уҳдаи 

дорандагони 

биманомаҳо 

вогузоршуда 

0   27110     

2711   1 

Хароҷоти марбут ба 

моликияти ба уҳдаи 

дорандагони 

биманомаҳо 

вогузоршуда 

27111 2813 521100 

2712 
Хароҷот ба даромади 

солиѐна (рента) 
0   27120     

2712   1 
Хароҷот ба даромади 

солиѐна (рента) 
27121 2814 521200 

2713 

Хароҷот барои 

суғуртаи биноҳо ва 

таҷҳизот 

0   27130     

2713   1 
Хароҷоти суғуртаи 

биноҳо 
27131 2821 522610 

2713   2 
Хароҷоти суғуртаи 

таҷҳизот 
27132 2821 522620 

2714 

Дигар хароҷоти ба 

дигар зерқисмҳои 

27100 шомилнашуда 

0   27140     

2715   1 

Дигар хароҷоти ба 

дигар зерқисмҳои  271 

шомилнашуда 

27141 2821 522900 

272 
Дигар хароҷоти 

гуногун 
00   27200     

2721 Идрорпулиҳо 0   27210     

2721   1 Идрорпулиҳо 27211 2821 522100 

2722 Нафақаҳо 0   27220     

2722   1 Нафақаҳо 27221 2711 517111 

2723 
Ҷубронпулиҳо барои 

хурокворӣ 
0   27230     

2723   1 
Ҷубронпулиҳо барои 

хурокворӣ 
27231 2821 522210 

2724 
Ҷубронпулиҳо барои 

дигар молҳо 
0   27240     

2724   1 
Ҷубронпулиҳо барои 

дигар молҳо 
27241 2821 522220 

2725 
Пардохти ҷаримаҳо 

ва пеняҳо  
000   27250     

2727   1 
Пардохти ҷаримаҳо ва 

ҷаримаҳои муҳлатӣ 
27251 2821 

522300 

2726 

Трансфертҳо ба 

ташкилотҳои 

ғайритиҷоратӣ 

0   27260     

2726   1 
Трансфертҳо ба 

ташкилотҳои 
27261 2821 522410 
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ғайритиҷоратӣ 

2727 
Ҷубронпулии 

яквақта 
0   27270     

2728   1 Ҷубронпулии яквақта 27271 2821 522420 

2728 

Трансфертҳои ба 

дигар категория 

шомилнашуда 

0   27280     

2725   1 

Трансфертҳои ба 

дигар категория 

шомилнашуда 

27281 2821 522430 

2729 

Маблағҷудокуниҳо 

аз даромадҳо оид ба 

маблағҳои махсус 

  27290   

2  1 

Пардохти даромадҳое, 

ки аз болои хароҷотҳо 

барзиѐд мебошанд 

27291 2821 522540 

273 
Хароҷот барои 

мақсадҳои асосӣ 
00   27300     

2731 

Трансфертҳои 

асосии дохилӣ ба 

ташкилотҳои 

давлатии 

ғайримолиявӣ 

0   27310     

2731   1 

Трансфертҳои асосии 

дохилӣ ба 

ташкилотҳои 

давлатии 

ғайримолиявӣ 

27311 2822 523100 

2732 

Трансфертҳои асосии 

дохилӣ ба 

ташкилотҳои 

давлатии молиявӣ 

0   27320     

2732   1 

Трансфертҳои асосии 

дохилӣ ба 

ташкилотҳои 

давлатиимолиявӣ 

27321 2822 523200 

2733 

Трансфертҳои 

асосии дохилӣ ба 

корхонаҳои хусусии 

ғайримолиявӣ 

0   27330     

2733   1 

Трансфертҳои асосии 

дохилӣ ба корхонаҳои 

хусусии 

ғайримолиявӣ 

27331 2822 523300 

2734 

Трансфертҳои 

асосии дохилӣ ба 

корхонаҳои хусусии 

молиявӣ 

0   27340     

2734   1 
Трансфертҳои асосии 

дохилӣ ба корхонаҳои 
27341 2822 523400 
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хусусии молиявӣ 

2735 

Трансфертҳои асосии 

дохилие, ки ба дигар 

категория шомил 

нашудаанд 

0   27350     

2735   1 

Трансфертҳои асосии 

дохилие, ки ба дигар 

категория шомил 

нашудаанд 

27351 2822 523900 

28 

Амалиѐтҳо бо 

дороиҳо ва 

уҳдадориҳо 

000   28000     

281 

Амалиѐтҳо бо 

дороиҳои 

ғайримолиявӣ 

00   28100     

2811 

Биноҳо ва иншоот 

(манзилҳои 

истиқоматӣ) 

0   28110     

2811   1 Сохтмони нав 28111 
3111

1 
146110 

2811   2 
Таҷдид ва 

барқароркунӣ 
28112 

3111

1 
141110 

2811   3 
Хариди биноҳо ва 

иншоот 
28113 

3111

1 
141110 

2812 

Биноҳо ва иншоот 

(манзилҳои 

ғайриистиқоматӣ) 

0   28120     

2812   1 Сохтмони нав 28121 
3111

2 
146120 

2812   2 
Таҷдид ва 

барқароркунӣ 
28122 

3111

2 
141120 

2813 
Биноҳо ва иншоот 

(дигар иншоот) 
0   28130     

2813   1 Сохтмони нав 28131 
3111

3 
146200 

2813   2 
Таҷдид ва 

барқароркунӣ 
28132 

3111

3 
141200 

2813   3 
Хариди биноҳо ва 

иншоот 
28133 

3111

3 
141200 

2814 
Мошинҳо ва 

таҷҳизот 
0   28140     

2814   1 
Хариди таҷҳизоти 

нақлиѐтӣ 
28141 

3112

1 
141310 

2814   2 
Хариди дигар мошин 

ва таҷҳизот 
28142 

3112

2 
141320 

  3 

Мебел, ашѐҳои 

идоравӣ, асбобҳо, 

инвентари истеҳсолӣ 

ва хоҷагидорӣ 

28143 
3112

2 
141400 

       

2815 Фондҳои асосии 0   28150     
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ғайримоддӣ 

2815   1 

Ҷамъоварии осори 

санъати тасвирӣ, 

нигораҳои осорхона 

ва ғайра 

28151 
3113

2 
149500 

2815   2 

Таъминоти 

барномавии 

компютерҳо 

28152 
3113

2 
149100 

2815   3 Фонди китобхона 28153 
3113

2 
151500 

2816 
Захираҳои воситаҳои 

гардони моддӣ 
0   28160     

2816   1 Захираҳои стратегӣ 28161 3121 131100 

2816   2 

Дигар захираҳои 

воситаҳои гардони 

моддӣ 

28162 3122 131200 

2817 
Дороиҳои 

ғайриистеҳсолӣ 
0   28170     

2817   1 Хариди замин 28171 3141 151100 

2817   2 

Хариди дороиҳои 

ғайримоддии 

ғайриистеҳсолӣ 

28172 3144 151400 

  3 Ободонии замин 28173 3141 141500 

282 
Хариди дороиҳои 

молиявии дохилӣ 
00   28200     

2821 
Зиѐдкунии бақияҳои 

асъорӣ ва амонатҳо 
0   28210     

2821   1 
Бонки миллии 

Тоҷикистон 
28211 3212 

111711, 

111721, 

112510, 

112610, 

161510, 

161610 

2821   2 

Бонки давлатии 

амонатгузории 

Тоҷикистон 

«Амонатбонк» 

(фондҳои махсус) 

28212 3212 

111712, 

111722,1

12520, 

112620,1

61520, 

161620 

2821   3 
Тоҷиксодиротбонк 

(Внешэкономбонк) 
28213 3212 

111713, 

111723, 

112530, 

112630,1

61530, 

161630 

2821   4 
Дигар бонкҳои 

амонатӣ 
28214 3212 

111714, 

111724, 

112540, 

112640, 

161540, 

161640 
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2822 
Қарздиҳӣ ва хариди 

саҳмияҳо 
0   28220     

2822   1 

Қарздиҳии дигар 

воҳидҳои бахши 

идоракунии давлатӣ 

28221 3214 
112200, 

161200 

2822   2 

Қарздиҳии 

корхонаҳои давлатии 

ғайримолиявӣ 

28222 3214 
112200, 

161200 

2822   3 

Қарздиҳии 

корхонаҳои давлатии 

молиявӣ 

28223 3214 
112200, 

161200 

2822   4 

Қарздиҳии 

корхонаҳои хусусии 

молиявӣ 

28224 3214 
112200, 

161200 

2822   5 Қарздиҳии гурезагон 28225 3214 
112200, 

161200 

2822   6 
Қарздиҳии 

кӯчандагон 
28226 3214 

112200, 

161200 

2822   7 

Қарздиҳии дигаре, ки 

ба дигар категорияҳо 

дохил нашудааст 

28227 3214 
112200, 

161200 

2822   8 

Хариди саҳмияҳо ва 

дигар шаклҳои 

иштирок дар сармоя 

28228 3215 
112300. 

161300 

283 
Хариди дороиҳои 

молиявии берунӣ 
00   28300     

2831 
Зиѐдкунии бақияҳои 

асъорӣ ва амонатҳо 
0   28310     

2831   1 
Институтҳои 

молиявии берунӣ 
28311 3222 

121610, 

122500, 

171500 

2832 Қарздиҳӣ 0   28320     

2832   1 

Қарздиҳии берунии 

мақомоти давлатии 

идоракунии давлатҳои 

хориҷӣ ва 

ташкилотҳои 

байналхалқӣ 

28321 3224 
122200, 

171200 

2832   2 

Қарздиҳии берунии 

мақомотҳои 

ҳукуматҳои 

транснатсионалӣ 

28322 3224 
122200, 

171200 

2832   3 

Дигар қарздиҳии 

беруние, ки ба дигар 

категориҳо шомил 

нашудааст 

28323 3224 
122200, 

171200 

284 

Пардохти 

уҳдадориҳои 

молиявӣ 

00   28400     

2841 

Пардохти қоғазҳои 

қимматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

0   28410     
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2841   1 
Пардохти векселҳои 

хазинадорӣ 
28411 3313 

211211, 

221110 

2841   2 

Пардохтҳои 

вомбаргҳои дохилии 

қарзи давлатии аз 

тарафи муассисаҳои 

молиявӣ харидашуда 

28412 3313 
211212, 

221120 

2841   3 

Пардохтҳои 

вомбаргҳои дохилии 

қарзи давлатии аз 

тарафи муассисаҳои 

ғайримолиявӣ 

харидашуда 

28413 3313 
211212, 

221120 

2841   4 

Пардохтҳои 

вомбаргҳои дохилии 

қарзи давлатии аз 

тарафи аҳолӣ  

харидашуда 

28414 3313 
211212, 

221120 

2842 
Пардохти қарзҳо ва 

ссудаҳо 
0   28420     

2842   1 

Пардохти қарзҳо ва 

ссудаҳо аз Бонки 

миллии Тоҷикистон 

28421 3314 
211221, 

221210 

2842   2 
Пардохти дигар 

қарзҳо ва ссудаҳо 
28422 3314 

211230, 

221300 

2843 

Пардохти 

уҳдадориҳои 

молиявии берунӣ 

0   28430     

2843   1 
Аз Бонки 

умумиҷаҳонӣ 
28431 3324 

212221, 

222221 

2843   2 
Аз Бонки осиѐии 

рушд 
28432 3324 

212222, 

222222 

2843   3 Аз Иттиҳоди аврупо 28433 3324 
212223, 

222223 

2843   4 
Аз дигар ташкилотҳои 

байналхалқӣ 
28434 3324 

212230, 

222300 

2843   5 Аз дигар давлатҳо 28435 3324 
212230, 

222300 

2843   6 
Пардохти қарзи 

таҳвилкунандагон 
28436 3324 

212230, 

222300 
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ҚИСМИ 3: НАҚШАИ ЯГОНАИ ҲИСОБҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР 

ТАШКИЛОТУ МУАССИСАҲОИ БУҶЕТӢ ВА ХАЗИНАДОРӢ 

 

 

Зерқисми 3.1. Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои 

буҷетӣ ва хазинадорӣ 
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    1 00 000 Қисми 1.  ДОРОИҲО 

  621 1 10 000 Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - дохилӣ 

  6212 1 11 000 Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо 

  6212 1 11 100 Воситаҳои пулӣ дар хазина 

  6212 1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 120 Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 140 Чекҳо бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 141 Чекҳо бо рубли русӣ 

  6212 1 11 142 Чекҳо бо доллари ИМА 

  6212 1 11 143 Чекҳо бо Евро   

  6212 1 11 200 Ҳисоби Ягонаи Хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 220 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 230 ҲЯХ- и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 231 
ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ – 

маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ) 

  6212 1 11 239 
ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ - маблағҳои 

муайяннашуда (ММН) 

  6212 1 11 240 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 241 
ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ – 

маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ) 

  6212 1 11 249 
ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ - 

маблағҳои муайяннашуда (ММН) 

  6212 1 11 250 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо 

асъори миллӣ 

  6212 1 11 251 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ 

ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 252 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои  махсуси БМ 

ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 253 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии БҶ 

ташкилотҳои буҷетӣ  бо асъори миллӣ 
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  6212 1 11 254 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии БМ 

ташкилотҳои буҷетӣ  бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои  ФҲИА бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 270 Ҳисоби интиколии БҶ бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 300 Ҳисоби Ягонаи Хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 310 ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 320 ҲЯХ-и буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 330 ҲЯХ-и  ҳисоби махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 340 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 350 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ 

 
6212 1 11 351 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ  – БҶ 

 
6212 1 11 352 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ  – маблағҳои махсуси БҶ 

 
6212 1 11 353 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ  – маблағҳои БМ  

 
6212 1 11 354 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ  – маблағҳои махсуси БМ 

  6212 1 11 360 Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 400 Дигар  ҳисобҳо бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 410 Ҳисоби маблағҳои хусусигардонӣ  

  6212 1 11 420 Ҳисоби маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ) 

  
1 11 421 

Ҳисоби маблағҳои захираҳо дар сохтмони иморатҳои 

муҳим  

  6212 1 11 430 Аккредитивҳо бо асъори миллӣ 

 
6212 

1 11 440 

 

Ҳисоб барои нақд кардан 

 6212 1 11 441 Ҳисоб барои нақд карданБҶ 

 6212 1 11 442 Ҳисоб барои нақд кардан ММ БҶ 

 6212 1 11 443 Ҳисоб барои нақд кардан маблағҳо БМ 

 6212 1 11 444 Ҳисоб барои нақд кардан ММ БМ 

 6212 1 11 450 Дигарҳисобҳото муайян намудан 

  6212 1 11 490 Дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ 

 6212 1 11 491 Дигарҳисобҳои ташкилотҳои дигар - асъори миллӣ  

 6212 1 11 492 Дигар ҳисобҳои ташкилотҳои буҷетӣ 

 
6212 1 11 493 Ҳисобҳо дар Амонатбонк барои пардохти ҷуброн ва 

кўмакпулӣ 

 
6212 1 11 494 Ҳисобҳо дар Амонатбонк барои қарздиҳии шахсҳои 

воқеъӣ дар асоси барномаҳои иҷтимоӣ 

  6212 1 11 500 Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 510 Аккредитивҳо бо асъори хориҷӣ 
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 6212 1 11 520 Ҳисобҳо барои нақд кардан  бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 521 Ҳисобҳо барои нақд кардан БҶ бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 522 Ҳисобҳо барои нақд кардан  ММ БҶ  бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 523 Ҳисобҳо барои нақд кардан  БМ  бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 524 Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ  БМ  бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 590 Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 591 Маблағҳои ташкилотҳои дигар боасъори хориҷӣ 

 6212 1 11 592 Ҳисобҳои дигари ТБ бо асъори хориҷӣ 

 6212 1 11 593 Ҳисобҳои ошкорнашуда бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 600 Воситаҳои пулии дар роҳ буда 

  6212 1 11 610 Воситаҳои пулии дар роҳ буда - бо асъори миллӣ 

  6212 1 11 620 Воситаҳои пулии дар роҳ буда - бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 11 700 Муодилҳои воситаҳои пулӣ 

  6212 1 11 710 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то  3 моҳ) 

  6212 1 11 711 Бонки миллии Тоҷикистон 

  6212 1 11 712 Бонки амонатгузории Тоҷикистон 

  6212 1 11 713 Бонки иқтисодиѐти берунӣ (Внешэкономбонк) 

  6212 1 11 714 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  6212 1 11 720 Амонатҳои дархостӣ бо асъори хориҷӣ (то  3 моҳ) 

  6212 1 11 721 Бонки миллии Тоҷикистон 

  6212 1 11 722 Бонки амонатгузории Тоҷикистон 

  6212 1 11 723 Бонки иқтисодии берунӣ (Внешэкономбонк) 

  6212 1 11 724 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  6212 1 11 730 
Дигар маблаггузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 

моҳ) 

  6213 1 11 731 Қоғазҳои қиматноки қарзӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ) 

  621 1 12 000 Сармоягузориҳои  кӯтоҳмуддат 

  6213 1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

  6214 1 12 200 Вомҳои додашуда 

 6214 1 12 210 Вомҳои додашуда –бо асъори миллӣ 

  1 12 220 Вомҳои додашуда – бо асъори хориҷӣ 

  6215 1 12 300 Саҳмияҳо 

  6216 1 12 400 Захирахои техникии суғуртавӣ 

  6212 1 12 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ  

  6212 1 12 510 Бонки миллии Тоҷикистон 

  6212 1 12 520 Бонки амонатгузории Тоҷикистон 

  6212 1 12 530 Бонки иқтисодии берунӣ 

  6212 1 12 540 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  6212 1 12 600 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ  

  6212 1 12 610 Бонки миллии Тоҷикистон 
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  6212 1 12 620 Бонки амонатгузории Тоҷикистон 

  6212 1 12 630 Бонки иқтисодии берунӣ 

  6212 1 12 640 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  6218 1 13 000 Карздории дебиторӣ 

  6218 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул 

  6218 1 14 000 Дигар қарздории дебиторӣ 

  6218 1 14 100 
Қарздориҳои дебитории марбут ба андозҳо ва қарорҳои 

муҷозотӣ 

  6218 1 14 200 
Қарздориҳои дебитории марбут ба маблағҳои интиқолӣ 

(трансфертҳо) 

  6218 1 14 300 Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти буҷетӣ 

  6218 1 14 310 
Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти 

байнибуҷетӣ 

  6218 1 14 320 
Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти 

байниидоравӣ  

  6218 1 14 330 
Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти 

дохилиидоравӣ  

  6218 1 14 400 Қарздориҳои дебиторӣ марбут ба эҳдоияхо (грантҳо) 

  6218 1 14 500 Фоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул 

 6218 1 14 510 Фоизҳо барои қабул – асъори миллӣ 

 6218 1 14 520 Ҳаққи саҳмҳо барои қабул - асъори миллӣ 

 6218 1 14 530 Фоизҳо барои қабул – асъори хориҷӣ 

 6218 1 14 540 Ҳақи саҳмҳо барои қабул - асъори хориҷӣ 

  6218 1 14 600 Қарздориҳои дебитории кормандон 

 6218 1 14 610 Қарздориҳои дебитории шахсҳои ҳисобдеҳ 

 
6218 1 14 620 Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба 

музди меҳнат ва пардохтҳои дигар 

 
6218 1 14 630 Қарздориҳои дебитории марбут ба норасоиҳои 

ошкоршуда  

  6218 1 14 700 Пардохтҳои иҷоравӣ барои қабул 

  6218 1 14 800 Қисми ҷории қарздории дебитории  дарозмуддат  

  6218 1 14 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи дигар амалиѐтхо 

  6218 1 15 000 Пешпардохтҳои додашуда 

  6218 1 15 100 Пешпардохтҳои додашуда барои молхо 

  6218 1 15 200 Пешпардохтҳои додашуда барои хизматрасониҳо 

  6218 1 15 300 Пешпардохтҳои додашуда барои иҷора 

  6218 1 15 400 Пешпардохтҳо барои  андоз  

 
6218 1 15 500 Пешпардохтҳои Хазинадорӣ оиди пардохтҳои ҷубронӣ, 

кўмакпулӣ, қарздиҳӣ 

 
 1 15 510 Пешпардохтҳои Хазинадорӣ оиди пардохдҳои ҷубронӣ, 

кўмакпулӣ 
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 1 15 520 Пешпардохтҳо барои қарздиҳии шахсҳои воқеъӣ дар 

доираи барномаҳои иҷтимоӣ  аз ҳисоби маблағҳои БҶ. 

  6218 1 15 900 Дигар пешпардохтҳои додашуда 

  6218 1 16 000 Захираҳо аз рӯи  қарзҳои шубҳанок   

  6218 1 16 100 
Захираҳо аз рӯи  қарзҳои шубҳанок  - қарздории 

дебиторӣ  

  6218 1 16 200 
Захираҳо аз рӯи  қарзҳои шубҳанок  - дигар қарздориҳои 

дебиторӣ 

  622 1 20 000 Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - берунӣ 

  622 1 21 000 Воситаҳои пулӣ  ва муодили онҳо  

  6222 1 21 100 Воситаҳои пулӣ дар хазина 

  6222 1 21 110 Воситаҳои пулӣ бо  асъори хориҷӣ  

  6222 1 21 120 Воситаҳои пулӣ бо  асъори миллӣ 

  6222 1 21 130 Чекҳо бо асъори хориҷӣ  

  6222 1 21 131 Чекҳо бо рубли русӣ  

  6222 1 21 132 Чекҳо бо доллари ИМА  

  6222 1 21 133 Чекҳо бо Eвро   

  6222 1 21 200 Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ  (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ  

  6222 1 21 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумхуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ  

  6222 1 21 220 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ  

  6222 1 21 230 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ 

  6222 1 21 240 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори хориҷӣ 

  6222 1 21 250 
ҲЯХ-и ҳисобхои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори хориҷӣ 

  6222 1 21 260 Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ 

  6222 1 21 300 Ҳисоби Ягонаи Хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 310 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 320 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 330 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 340 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 350 
ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо 

асъори миллӣ 

  6222 1 21 360 Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 390 Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори миллӣ 

  6222 1 21 400 Ҳисобҳои дигар  бо асъори хориҷӣ 

  6222 1 21 500 Воситаҳои пулии дар роҳ буда 

  6222 1 21 600 Муодилҳои воситаҳои пулӣ  
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  6222 1 21 610 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то  3 моҳ) 

    1 21 620 
Супурдаҳо ба маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир 

(то 3 моҳ)  

  6223 1 21 621 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

    1 22 000 Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат  

  6223 1 22 100 Қоғазҳои қиматнок ба ғайр саҳмияҳо  

  6224 1 22 200 Вомҳои додашуда 

  6225 1 22 300 Саҳмияҳо 

  6226 1 22 400 Захираҳои  техникии суғуртавӣ 

  6222 1 22 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок 

  6222 1 22 510 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ 

  6222 1 22 520 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ 

  622 1 23 000 Қарздории дебиторӣ 

  6228 1 23 100 Ҳисобҳо барои қабул 

    1 24 000 Дигар қарздории дебиторӣ 

  6228 1 24 100 Қарздориҳои марбут ба андозу қарорҳои муҷозотӣ  

  6228 1 24 200 Қарздориҳои марбут ба интиқолот  

  6228 1 24 300 Қарздориҳои марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо) 

  6228 1 24 400 Фоизҳо барои қабул 

  6228 1 24 500 Суди саҳмияҳо барои қабул 

  6228 1 24 600 Пардохтҳои иҷоравӣ барои қабул 

  6228 1 24 700 Қисми ҷории қарздории дебитории дарозмуддат  

  6228 1 24 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи  дигар амалиѐтҳо 

    1 25 000 Пешпардохтҳои додашуда 

  6228 1 25 100 Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо 

  6228 1 25 200 Пешпардохтҳои додашуда барои хизматрасониҳо 

  6228 1 25 300 Пешпардохтҳо барои иҷора 

  6228 1 25 400 Пешпардохтҳо барои  андозҳо  

  6228 1 25 900 Дигар пешпардохтҳо 

  6228 1 26 000 Захираҳо барои  қарзҳои шубҳанок   

  6228 1 26 100 
Захираҳо бароиқкарзҳои шубҳанок  - қарздории 

дебиторӣ  

  6228 1 26 200 
Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок  - дигар қарздориҳои 

дебиторӣ 

  612 1 30 000 Дороихои гайримолиявии кутохмуддат  

  612 1 31 000 Захираҳои молию моддӣ  
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  6121 1 31 100 Захираҳои стратегӣ  

  6121 1 31 110 Захираҳои эҳтиѐтии энергия  

  6121 1 31 120 Захираҳои озуқаворӣ  

  6122 1 31 200 Дигар захираҳои  воситаҳои моддии гардишӣ         

  6122 1 31 210 Молҳои канселярӣ ва асбобҳои таълимӣ 

 6122 1 31 211 Молҳои хоҷагӣ ва инвентар 

 6122 1 31 212 Маводҳои хароҷотӣ 

 6122 1 31 213 Инвентари мулоим ва либоси расмӣ 

 6122 1 31 214 Маҳсулоти хўрока 

 6122 1 31 215 Доруворӣ, воситаҳои ҷароҳатбандӣ 

 122 1 31 216 Сўзишворӣ-равғанҳои молиданӣ 

 6122 1 31 217 Сўзишворӣ дар ҳисоботдиҳии ронандагон 

 6122 1 31 218 Истифодабарии захираҳои молӣ-маводӣ (ЗММ)  

 6122 1 31 219 Молҳои дигаре, ки ба дараҷаҳои дигар мансубнадошта  

  61222 1 31 220 Истеҳсолоти нотамом  

  61223 1 31 230 Маҳсулоти тайѐр  

  61224 1 31 240 Молҳо барои фурӯши дубора  

  61221 1 31 250 Дороиҳои биологии истеъмолӣ 

  611 1 40 000 Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат  

  611 1 41 000 Воситаҳои асосӣ  

  6111 1 41 100 Биноҳо  

  61111 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ) 

  61112 1 41 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 41 200 Иншоот  

  61113 1 41 210 Иншоот  

  61113 1 41 220 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  6112 1 41 300 Мошинҳо ва таҷҳизот  

  61121 1 41 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ  

  61122 1 41 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  61122 1 41 400 
Мебел, лавозимоти идора,асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ 

ва хоҷагидорӣ 

  6141 1 41 500 Ободонии замин  

  611 1 42 000 Фарсудашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ  

  6111 1 42 100 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳо 

  61111 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ  

  61112 1 42 120 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 42 200 Фарсудашавии ҷамъшуда - иншоот  

  6112 1 42 300 Фарсудашавии ҷамъшуда - мошинҳо ва таҷҳизот  
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  61121 1 42 310 Фарсудашавии ҷамъшуда - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  61122 1 42 320 Фарсудашавии ҷамъшуда - дигар мошинҳо ва таҷҳизот  

  61122 1 42 400 
Фарсудашавии ҷамъшуда – Мебел, лавозимоти идора, 

асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  6141 1 42 500 Фарсудашавии ҷамъшуда - ободонии замин  

  6112 1 43 000 Воситаҳои асосӣ барои насб  

  6111 1 43 100 Биноҳо 

  61111 1 43 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ) 

  61112 1 43 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 43 200 Иншоот  

  61113 1 43 210 Иншоот  

  61113 1 43 220 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  6112 1 43 300 Мошинҳо ва таҷҳизот 

  61121 1 43 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ  

  61122 1 43 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  61122 1 43 400 
Мебел, лавозимоти идора,асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ 

ва хоҷагидорӣ 

    1 44 000 Сармоягузорӣ  ба амволи ғайриманқул 

  6111 1 44 100 Биноҳо 

  61111 1 44 110 Биноҳои истиқоматӣ  

  61112 1 44 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 44 200 Иншоот  

  61113 1 44 210 Иншоот  

  61113 1 44 220 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  6141 1 44 300 Замин 

  6111 1 45 000 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  

  6111 1 45 100 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда - биноҳо 

  61111 1 45 110 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  - биноҳои истиқоматӣ 

  61112 1 45 120 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи гайриманқули 

сармоягузоришуда  - биноҳои ғайриистиқоматӣ 
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  61113 1 45 200 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  - иншоот 

  61113 1 45 210 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  - иншоот 

  61113 1 45 220 
Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ  

  611 1 46 000 Сохтмони нотамом  

  6111 1 46 100 Сохтмони нотамом - биноҳо  

  61111 1 46 110 Сохтмони нотамом -биноҳои истиқоматӣ 

  61112 1 46 120 Сохтмони нотамом -биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 46 200 Сохтмони нотамом - иншоот  

  6112 1 46 300 Сохтмони нотамом-мошинҳо ва таҷҳизот 

  61121 1 46 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ  

  61122 1 46 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  611 1 47 000 Дороиҳои биологӣ  

  61131 1 47 100 Ҳайвонот (маҳсулдиҳанда)  

  61131 1 47 200 Растаниҳо (самарадиҳанда)  

  61131 1 47 900 Дигар дороиҳои биологӣ  

  61131 1 48 000 Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ  

  611 1 49 000 Дороиҳои ғайримоддӣ  

  61132 1 49 100 Таъминоти барномавӣ 

  61132 1 49 200 Веб-сайтҳо 

  61132 1 49 300 Патентҳо 

  61132 1 49 400 Ҳуқуқи муаллифӣ 

  61132 1 49 500 Осори адабиѐт ва ҳунар  

  61132 1 49 900 Дигар дороиҳои ғайримоддӣ 

  61132 1 50 000 Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ  

  614 1 51 000 Дороиҳои истеҳсолнашуда  

  6141 1 51 100 Замин 

  6142 1 51 200 Захираҳои зеризаминӣ  

  6143 1 51 300 Дигар захираҳои табиӣ 
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  6144 1 51 400 Дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда  

  6144 1 51 410 Гудвилл 

  6144 1 51 420 Патентҳо, иҷозатномаҳо, франшизаҳо 

  6144 1 51 430 Ҳуқуқи муаллифӣ 

  6144 1 51 440 Тамғаҳои  тиҷоратӣ 

  6144 1 51 450 Ҳуқуқи истифодаи замин 

  6144 1 51 460 
Ҳуқуқи коркарди конҳо ва истихроҷи маъданҳои 

фоиданок 

  6144 1 51 470 Таъминоти барномавӣ 

  6144 1 51 490 Дигар дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда 

  61132 1 51 500 Фонди китобхонавӣ  

  614 1 52 000 Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ  

  6142 1 52 100 Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои зеризаминӣ 

  6143 1 52 200 Сарфшавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои табиӣ 

  6144 1 53 000 
Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда  

  613 1 54 000 Дороиҳои қиматнок  

  613 1 54 100 Сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо  

  613 1 54 200 Тасвирҳо, муҷассамаҳо ва ғ.  

  613 1 54 300 Маснуоти заргарӣ  

  613 1 54 900 Дигар боигариҳо 

  611 1 55 000 Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳо 

  611 1 55 100 Беарзишшавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ  

  6111 1 55 110 Беарзишшавии ҷамъшуда - биноҳо  

  61111 1 55 111 Беарзишшавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ  

  61112 1 55 112 Беарзишшавии ҷамъшуда-биноҳои ғайриистиқоматӣ  

  61113 1 55 120 Беарзишшавии ҷамъшуда-иншоот  

  6112 1 55 130 Беарзишшавии ҷамъшуда- мошинҳо ва таҷҳизот 

  61121 1 55 131 Беарзишшавии ҷамъшуда- таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  61122 1 55 132 Беарзишшавии ҷамъшуда- дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  61122 1 55 140 
Беарзишшавии ҷамъшуда- мебел, лавозимоти идора, 

асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  61113 1 55 150 Беарзишшавии ҷамъшуда-ободонии замин  

  611 1 55 200 
Беарзишшавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

сармоягузоришуда  
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  6111 1 55 210 
Беарзишшавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули 

сармоягузоришуда-биноҳо  

  61111 1 55 211 
Беарзишшавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули 

сармоягузоришуда-биноҳои истиқоматӣ  

  61112 1 55 212 
Беарзишшавии ҷамъшуда-амволи гайриманқули 

сармоягузоришуда-биноҳои гайриистиқоматӣ 

  6141 1 55 220 
Беарзишшавии ҷамъшуда - амволи гайриманқули 

сармоягузоришуда - замин  

  611 1 55 300 Беарзишшавии ҷамъшудаи истеҳсолоти нотамом 

  6111 1 55 310 Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-биноҳо  

  61111 1 55 311 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-биноҳои 

истиқоматӣ 

  61112 1 55 312 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-биноҳои 

гайриистиқоматӣ  

  61113 1 55 320 Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-иншоот  

  6112 1 55 330 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-

мошинҳо ва таҷҳизот  

  61121 1 55 331 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом-

таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  61122 1 55 332 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом - дигар 

мошинҳо ва таҷҳизот 

  61113 1 55 340 
Беарзишшавии ҷамъшуда - сохтмони нотамом- 

ободонии замин  

  611 1 55 400 Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ  

  61131 1 55 410 Беарзишшавии ҷамъшуда-ҳайвонот(маҳсулдиҳанда)  

  61131 1 55 420 Беарзишшавии ҷамъшуда-растанихо(самарадиҳанда)  

  61131 1 55 490 Беарзишшавии ҷамъшуда - дигар дороиҳои биологӣ 

    1 55 500 Беарзишшавии ҷамъшудаи дороихои ғайримоддӣ  

  61132 1 55 510 Беарзишшавии ҷамъшуда - таъминоти барномавӣ  

  61132 1 55 520 Беарзишшавии ҷамъшуда - веб-сайтҳо 

  61132 1 55 530 Беарзишшавии ҷамъшуда - патентҳо 

  61132 1 55 540 Беарзишшавии ҷамъшуда - ҳуқуқи муаллифӣ 

  61132 1 55 550 Беарзишшавии ҷамъшуда - осори адабиѐт ва ҳунар  

  61132 1 55 590 Беарзишшавии ҷамъшуда - дигар дороиҳои ғайримоддӣ 

  614 1 55 600 
Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои  

истеҳсолнашуда  

  6141 1 55 610 Беарзишшавии ҷамъшудаи замин  
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  6142 1 55 620 Беарзишшавии ҷамъшудаи захираҳои зеризаминӣ  

  6143 1 55 630 Беарзишшавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои табиӣ 

  6144 1 55 640 
Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои истеҳсолнашудаи 

ғайримоддӣ  

  6144 1 55 641 Беарзишшавии ҷамъшудаи гудвилл 

  6144 1 55 642 
Беарзишшавии ҷамъшудаи патентҳо, иҷозатномаҳо, 

франшизаҳо 

  6144 1 55 643 Беарзишшавии ҷамъшудаи ҳуқуқи муаллифӣ 

  6144 1 55 644 Беарзишшавии ҷамъшудаи тамғаҳои  тиҷоратӣ  

  6144 1 55 645 Беарзишшавии ҷамъшудаи ҳуқуқи истифодаи замин  

  6144 1 55 690 
Беарзишшавии ҷамъшудаи дигар дороиҳои 

истеҳсолинашудаи ғайримоддӣ  

  621 1 60 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – дохилӣ 

  621 1 61 000 Сармоягузориҳои дарозмуддат 

  6213 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6214 1 61 200 Вомҳои додашуда  

 6214 1 61 210 Вомҳои бо асъори миллӣ додашуда 

  1 61 220 Вомҳои бо асъори хориҷӣ додашуда  

  6215 1 61 300 Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя  

  6215 1 61 310 Сармоягузориҳо ба корхонаҳои фаръӣ (назоратшаванда)  

  6215 1 61 320 Сармоягузориҳо ба фаъолияти муштарак  

  6215 1 61 330 Сармоягузориҳо ба корхонаҳои муттаҳидшуда  

  6216 1 61 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ 

  6212 1 61 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ 

  6212 1 61 510 Бонки миллии Точикистон 

  6212 1 61 520 Бонки амонатгузории Точикистон 

  6212 1 61 530 Бонки иқтисодии берунӣ  

  6212 1 61 540 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  6212 1 61 600 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ 

  6212 1 61 610 Бонки миллии Тоҷикистон 

  6212 1 61 620 Бонки амонатгузории Тоҷикистон 

  6212 1 61 630 Бонки иқтисодии берунӣ  

  6212 1 61 640 Дигар бонкҳои амонатгузорӣ 

  621 1 62 000 
Дисконтҳо (Тахфиф) ва подошҳо аз рӯи 

сармоягузориҳои дарозмуддат 

  6213 1 62 100 
Дисконтҳо (Тахфифҳои)  марбут ба қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  
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  6213 1 62 200 
Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6218 1 63 000 Қарздории дебитории дарозмуддат  

  6218 1 63 100 
Қарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва 

фармоишгарон 

  6218 1 63 200 
Қарздории дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи 

молиявӣ 

  6218 1 63 900 Дигар қарздориҳои дебитории дарозмуддат 

  6218 1 64 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок 

  622 1 70 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – берунӣ 

  622 1 71 000 Сармоягузориҳои дарозмуддат 

  6223 1 71 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6224 1 71 200 Вомҳои додашуда  

  6225 1 71 300 Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок дар сармоя  

  6225 1 71 310 Сармоягузориҳо ба корхонаҳои фаръӣ (назоратшаванда)  

  6225 1 71 320 Сармоягузориҳо ба фаъолияти муштарак  

  6225 1 71 330 Сармоягузориҳо ба корхонаҳои муттаҳидшуда  

  6225 1 71 390 Сармоягузориҳо ба дигар корхонаҳо 

  6226 1 71 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

  6227 1 71 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ 

  622 1 72 000 
Дисконтҳо  ва подошҳои марбут ба сармоягузориҳои 

дарозмуддат   

  6223 1 72 100 
Тахфифҳои марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо  

  6223 1 72 200 
Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба қоғазҳои 

қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6228 1 73 000 Қарздории дебитории дарозмуддат  

  6228 1 73 100 
Қарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва 

фармоишгарон 

  6228 1 73 200 
Қарздории дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи 

молиявӣ  

  6228 1 73 900 Дигар қарздории дебитории дарозмуддат 

  6228 1 74 000 
Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок - қарздории 

дебитории дарозмуддат  

  623 1 80 000 Тиллои пулӣ ва ҲМҚ(СДР) 

  623 1 80 100 Тиллои пулӣ 

  623 1 80 200 ҲМҚ (СДР) 

  63 2 00 000 Кисми 2.  ӮҲДАДОРИҲО  
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    2 10 000 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат  

  631 2 11 000 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат – дохилӣ 

  6318 2 11 100 Қарздории кредиторӣ 

  6318 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт 

  6318 2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда  

  2 11 121 Воридотҳои пешпардохтӣ аз хадамоти гумрук   

  2 11 122 Рамзҳои нокушодаи пардохтҳои ТАМБ ―Амонатбанк‖  

  6318 2 11 190 Дигар ҳисобҳо барои пардохт 

 
6318 2 11 191 Ҳисобҳо барои пардохт- маблағҳои баргардондашудаи 

ТБ мутобиқи иттилоотҳои нодуруст нишондодашуда   

  631 2 11 200 Ӯҳдадориҳои  қарзии кутоҳмуддат  

  6313 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6313 2 11 211 Васиқаҳои хазинадорӣ 

  6313 2 11 212 Вомбаргҳои давлатӣ 

  6314 2 11 220 Қарзҳои  бонкӣ ва  вомҳо  

  6314 2 11 221 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  6314 2 11 230 Дигар қарзҳо ва  вомҳо 

 
6314 2 11 240 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат  

  6314 2 11 250 
Мусоидаҳои (қарзҳои)  аз буҷети ҷумҳуриявӣ 

гирифташуда  

  6314 2 11 260 
Мусоидаҳои (қарзҳои) аз буҷети маҳаллӣ 

гирифташуда  

  6313 2 11 300 
Дисконтҳои (тахфифҳо) марбут ба вомбаргҳо ва 

васиқаҳо 

  6313 2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

  6318 2 11 500 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддати ҳисобкардашуда  

  6318 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт 

  6318 2 11 520 Суди саҳмияҳо барои пардохт 

  6318 2 11 530 Фоизҳо барои пардохт 

  6318 2 11 540 Аъзоҳаққии иттифоқи касаба барои пардохт 

  6318 2 11 541 
Аъзоҳаққии иттифоқи касаба барои пардохт - ба 

иттифоқи касабаи ҷумҳуриявӣ  

  6318 2 11 542 
Аъзоҳаққии иттифоқи касаба барои пардохт - ба 

иттифоқи касабаи муассиса  

  6318 2 11 550 Депонентҳо барои пардохт 

  6318 2 11 560 Идрорпулиҳо барои пардохт 

  6318 2 11 570 Рухсатпулиҳо барои пардохт 

  6318 2 11 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда 

 
6318 2 11 591 Ўҳдадориҳо оиди баргардондани андозҳо ба 

андозсупорандагон  
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  6318 2 11 600 Андозҳо барои пардохт  

  6318 2 11 610 Андоз аз фоида барои пардохт 

  6318 2 11 620 Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт  

  6318 2 11 630 Андози аксизӣ барои пардохт  

  6318 2 11 640 Андоз аз амволи гайриманқул барои пардохт  

  6318 2 11 650 
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 

барои пардохт 

  6318 2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт 

  6318 2 11 670 Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт 

  6318 2 11 680 Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт 

 6318 2 11 681 1.4% шифохонагӣ-курортӣ 

  6318 2 11 690 Дигар андозҳо барои пардохт 

  6318 2 11 700 Захираҳои хароҷоту пардохтҳои дарпешистода  

  6318 2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ 

  6318 2 11 720 Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ  

  6318 2 11 790 Дигар захираҳо 

  6318 2 11 900 Дигар ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат 

  6318 2 11 910 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷора 

  6318 2 11 920 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ 

  6318 2 11 930 Қарздории кредитории кутоҳмуддати байнибуҷетӣ  

  6318 2 11 940 Қарздории кредитории кутоҳмуддати байниидоравӣ 

  6318 2 11 950 Қарздории кредитории кутоҳмуддати дохилиидоравӣ  

  6318 2 11 960 
Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои  

пулӣ ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои буҷетӣ 

 
6318 2 11 961 Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои  

пулӣ ба ташкилотҳои буҷетӣ- БҶ 

 
6318 2 11 962 Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи интиқоли маблағҳои  

пулӣ ба ташкилотҳои буҷетӣ – маблағҳои махсус  

 
6318 2 11 963 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои 

буҷетӣ– асъори миллӣ 

 
6318 2 11 964 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои 

махсус– асъори миллӣ 

 
6318 2 11 965 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳои дигар– 

асъори миллӣ 

  6318 2 11 970 Даромадҳои давраҳои оянда  

  6318 2 11 971 
Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети 

ҷумҳуриявӣ) 

  6318 2 11 972 
Даромадҳои давраҳои оянда  (ӯҳдадорӣ дар назди 

буҷети маҳаллӣ) 

  6318 2 11 980 Дигар ӯҳдадориҳо дар назди фондҳои гайрибуҷетӣ  
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  6318 2 11 981 
Ӯҳдадориҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои аз фондҳои 

ғайрибуҷетии давлатӣ ба даст омада, пардохт мешаванд 

  6318 2 11 982 
Ӯҳдадориҳое, ки аз хисоби маблағҳои   фонди суғуртаи  

ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд 

  6318 2 11 983 
Ӯҳдадориҳои марбут ба кумакрасонии иҷтимоӣ ба 

аҳолӣ  

  6318 2 11 990 Дигар  ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат 

 
6318 2 11 991 Ӯҳдадориҳои марбут ба пардохти ҷуброн ва 

кўмакрасонӣаз ҳисоби маблағҳои БҶ 

 
6318 2 11 992 Ӯҳдадориҳои марбут бақарздиҳӣ дар доираи 

барномаҳои кўмаки иҷтимоӣ аз ҳисоби маблағҳои БҶ 

  632 2 12 000 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат - берунӣ 

  6328 2 12 100 Қарздории кредиторӣ 

  6328 2 12 110 Ҳисобҳо барои пардохт 

  6328 2 12 120 Пешпардохтҳои гирифташуда  

  6328 2 12 190 Дигар ҳисобҳо барои пардохт 

  632 2 12 200 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддати қарзӣ  

  6323 2 12 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6324 2 12 220 Қарзҳои   бонкӣ ва  вомҳо  

  6324 2 12 221 Аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

  6324 2 12 222 Аз Бонки рушди Осиѐ 

  6324 2 12 223 Аз Иттиҳоди Аврупо 

  6324 2 12 230 Дигар карзҳо ва  вомҳо 

  2 12 231 Иқтибоси хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ 

  2 12 232 Иқтибоси хориҷӣ аз дигар мамлакатҳо  

  2 12 233 Иқтибоси хориҷӣ аз таҳвилгарон  

  6324 2 12 240 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои дарозмуддати  қарзӣ  

  6324 2 12 250 
Мусоидаҳои (қарзҳои) аз буҷети  ҷумҳуриявӣ 

гирифташуда  

  6323 2 12 300 
Дисконтҳои (тахфифҳои)  марбут ба вомбаргҳо ва 

васиқаҳо 

  6323 2 12 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

  6328 2 12 500 Ӯҳдадориҳои кутоҳмуддати ҳисобкардашуда  

  6328 2 12 510 Музди меҳнат барои пардохт 

  6328 2 12 520 Суди саҳмияҳо барои пардохт 

  6328 2 12 530 Фоизҳо барои пардохт 

  6328 2 12 540 Депонентҳо барои пардохт 

  6328 2 12 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда 

  6328 2 12 900 Дигар ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат 

  6328 2 12 910 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷора 
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  6328 2 12 920 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ 

  6328 2 12 930 Даромади давраҳои оянда 

  6328 2 12 931 
Даромади давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди 

Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ) 

  6328 2 12 932 
Даромади давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди 

ташкилотҳои байналмилалӣ) 

  6328 2 12 990 Дигар  ӯҳдадориҳои кутоҳмуддат 

  2 12 900 
Ўҳдадории Хазинадорӣ оиди гузаронидани 

маблағҳои пулӣ 

  
2 13 961 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳо– асъори 

хориҷӣ 

    2 20 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат  

  631 2 21 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат - дохилӣ 

  6313 2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6313 2 21 110 Васиқаҳои хазинадорӣ 

  6313 2 21 120 Вомбаргҳои давлатӣ 

  6314 2 21 200 Қарзҳои  бонкӣ ва  вомҳо  

  6314 2 21 210 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  6314 2 21 300 Дигар қарзҳо ва  вомҳо 

  2 21 310 Дигар намудҳои вомҳои давлатӣ 

  6314 2 21 400 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  

  6316 2 21 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

  6313 2 21 600 
Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва 

васиқаҳо 

  6313 2 21 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

  6318 2 21 800 Даромадҳои давраҳои оянда  

  6318 2 21 810 
Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети 

ҷумҳуриявӣ) 

  6318 2 21 820 
Даромадҳои давраҳои оянда  (ӯҳдадорӣ дар назди 

буҷети маҳаллӣ) 

  6318 2 21 890 Дигар даромадҳои давраҳои оянда  

  6318 2 21 900 Дигар ӯҳдадориҳои дарозмуддат 

 
6318 2 21 910 Ҳисоби тақлилӣ ба пешпардохтҳои Хазинадорӣ дар 

доираи барномаҳои иҷтимоӣ мартуб ба қарздиҳӣ 

  632 2 22 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат - берунӣ 

  6323 2 22 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

  6324 2 22 200 Қарзҳои   бонкӣ ва вомҳо  

  6324 2 22 221 Аз Бонки умумиҷаҳонӣ 

  6324 2 22 222 Аз Бонки рушди Осиѐ 

  6324 2 22 223 Аз Иттиҳоди Аврупо 
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  6324 2 22 300 Дигар қарзҳо ва  вомҳо 

  2 22 310 Иқтибоси хориҷӣ аз дигар ташкилотҳои байналмиллалӣ 

  2 22 320 Иқтибоси хориҷӣ аз дигар мамлакатҳо  

  2 22 330 Иқтибоси хориҷӣ аз таҳвилгарон  

  6324 2 22 400 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  

  6326 2 22 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

  6323 2 22 600 Тахфифҳои марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо 

  6323 2 22 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

  6328 2 22 800 Даромадҳои давраҳои оянда  

  6328 2 22 810 
Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди 

Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ) 

  6328 2 22 820 
Даромадҳои давраҳои оянда  (ӯҳдадорӣ дар назди 

ташкилотҳои байналмилалӣ) 

  6328 2 22 890 Дигар даромадҳои давраҳои оянда  

  6328 2 22 900 Дигар ӯҳдадориҳои дарозмуддат 

  2 23 000 Ҳисоби интиқолӣ барои ҷараѐнҳои пулии воридшуда  

  
2 23 110 Ҳисоби интиқолӣ  – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори 

миллӣ 

  
2 23 120 Ҳисоби интиқолӣ  - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори 

миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ) 

  
2 23 130 Ҳисоби интиқолӣ  - маблағҳои буҷети маҳаллӣ (БМ) бо 

асъори миллӣ 

  
2 23 140 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои махсуси БМ бо асъори 

миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ) 

  
2 23 150 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори 

миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда (МО) 

  
2 23 160 Ҳисоби  интиқолӣ  - маблағҳои махсуси БМ бо асъори 

миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда (МО) 

  
2 23 170 Ҳисоби  интиқолӣ  – маблағҳои фонди ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ (ФҲИА) 

  2 23 180 Ҳисоби  интиқолӣ - ҳисобҳои дигар то муайян кардан 

  2 23 190 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои хусусигардонӣ 

  
2 23 191 Ҳисоби  интиқолӣ  – воридотҳои дигар (маблағҳои 

муштариѐн) 

  
2 23 192 Ҳисоби  интиқолӣ  – маблағҳои фонди тасбит 

(устуворкунӣ)  

  
2 23 193 Ҳисоби  интиқолӣ – Маблағҳои захиравӣ барои 

сохтмони иншоотҳои муҳим  

  
2 24 000 Ҳисобҳои интиқолӣ  барои ҷараѐнҳои пулии 

воридшуда- асъори хориҷӣ 

  2 24 100 Маблағҳои бюҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ 

  2 24 200 Маблағҳои махсуси БҶ бо асъори хориҷӣ 

  2 24 300 Маблағҳои бюҷети маҳалӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ 

  2 24 400 Маблағҳои махсуси БМ бо асъори хориҷӣ 
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    3 00 000 Қисми 3. ДОРОИҲОИ   СОФ /САРМОЯ  

    3 10 000 Сармояи гузошташуда 

  1332 3 10 100 Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокардашуда 

  1332 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба фондҳои асосӣ 

  1332 3 10 120 
Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба  дороиҳои 

ғайримоддӣ 

  1332 3 10 130 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба сохтмони асосӣ 

  1332 3 10 140 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба дигар мақсадҳо 

  1332 3 10 200 Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокарданашуда  

  1332 3 10 210 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ 

  1332 3 10 220 
Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба  дороиҳои 

ғайримоддӣ 

  1332 3 10 230 
Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба сохтмони 

асосӣ 

    3 10 300 Сармояи саҳомӣ  

  1332 3 10 310 Саҳмияҳои оддӣ 

  1332 3 10 320 Саҳмияҳои имтиѐзнок  

  1332 3 10 330 Сармояи барилова пардохтшуда  

  1332 3 10 340 Саҳмияҳои худии бозхаридшуда 

  41 3 20 000 
Захираҳои марбут  бо азнавнархгузорӣ - Фоида 

(зарар)-и  ҳолдингӣ 

  41 3 21 000 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ  - Воситаҳои асосӣ 

  4111 3 21 100  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳо 

  41111 3 21 110  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳои истиқоматӣ 

  41112 3 21 120  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - биноҳои ғайриистиқоматӣ 

  4111 3 21 200  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - иншоот 

  41113 3 21 210  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - иншоот 

  41113 3 21 220  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  4112 3 21 300  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот 

  41121 3 21 310  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  41122 3 21 320  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  41122 3 21 400 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – мебел, лавозимот, асбобҳо, 

инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  41131 3 21 500  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ -  дороиҳои биологӣ 

  41132 3 21 600  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ -  дороиҳои ғайримоддӣ 

  412 3 22 000  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Захираҳо 

  4121 3 22 100  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ 

  4122 3 22 200  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар захираҳо 

  413 3 23 000  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – Дороиҳои қиматнок 

  414 3 24 000 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои 

истеҳсолнашуда 

  4141 3 24 100  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - замин 

  4142 3 24 200  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои зеризаминӣ 

  4143 3 24 300  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ 
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  4144 3 24 400 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

    3 25 000  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ 

  421 3 25 100 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ – 

дохилӣ 

  4213 3 25 110 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  4215 3 25 120 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  422 3 25 200 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Дороиҳои молиявӣ – 

берунӣ 

  4223 3 25 210 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  4225 3 25 220 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  4226 3 25 230 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои техникии 

суғуртавӣ  

  423 3 26 000 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Тиллои пулӣ ва ҲМҚ 

(СДР) 

  423 3 26 100  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Тиллои пулӣ 

  423 3 26 200  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР) 

    3 27 000  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ӯҳдадориҳо 

  431 3 27 100  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ӯҳдадориҳо – дохилӣ 

  4314 3 27 110 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  432 3 27 200  Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - Ӯҳдадориҳо - берунӣ 

  4324 3 27 210 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  4326 3 27 220 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - захираҳои техникии 

суғуртавӣ  

  4328 3 27 230 
 Фоида (зарар)-и ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳои марбут бо 

иҷораи молиявӣ 

    3 30 000 
Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Дигар 

тағйиротҳо дар ҳаҷм 

  51 3 31 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои асосӣ 

  5111 3 31 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо 

  51111 3 31 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ 

  51112 3 31 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистиқоматӣ 

  5111 3 31 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм -  иншоот 

  51113 3 31 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот 

  51113 3 31 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  5112 3 31 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот 

  51121 3 31 310 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  51122 3 31 320 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва 
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таҷҳизот 

  51122 3 31 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел,  лавозимоти 

идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  51131 3 31 500 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ 

  51132 3 31 600 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ 

  512 3 32 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо 

  5121 3 32 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ 

  5122 3 32 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо 

  513 3 33 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои қиматнок 

  514 3 34 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои 

истеҳсолнашуда 

  5141 3 34 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин 

  5142 3 34 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ 

  5143 3 34 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ 

  5144 3 34 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

    3 35 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сохтмони нотамом 

  52 3 36 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ 

  521 3 36 100 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявӣ – 

дохилӣ 

  5213 3 36 110 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5215 3 36 120 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  522 3 36 200 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Дороиҳои молиявӣ - 

берунӣ 

  5223 3 36 210 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5225 3 36 220 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  5226 3 36 230 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм -  захираҳои техникии 

суғуртавӣ  

  523 3 37 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Тиллои пулӣ ва ҲМҚ 

(СДР) 

  523 3 37 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Тиллои пулӣ 

  523 3 37 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲМҚ (СДР) 

    3 38 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Ӯҳдадориҳо 

  531 3 38 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - Ӯҳдадориҳо – дохилӣ 

  5313 3 38 110 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5316 3 38 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм -  захираҳои техникии 
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суғуртавӣ  

  532 3 38 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – Ӯҳдадориҳо - берунӣ 

  5323 3 38 210 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5326 3 38 220 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм -  захираҳои техникии 

суғуртавӣ  

    3 40 000 
Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ -Тасҳеҳҳои 

марбут ба тағйирот дар сиѐсати баҳисобгирӣ 

    3 50 000 Дигар захираҳо 

  3 50 100 Фонди  тасбит (устуворкунӣ)  

  3 50 110 Захира барои сохтмони иншоотҳои муҳим 

  3 60 000 Фоида (зарар)-и тақсимнашуда 

    3 60 100 Фоида (зарар)-и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ 

    3 60 200 Фоида (зарар)-и тақсимнашудаи давраҳои гузашта 

    3 70 000  Ҳиссаи ақаллият 

    4 00 000 Қисми 4. ДАРОМАДҲО 

    4 10 000 Даромадҳо аз амалиѐтҳои ғайритабодулӣ  

  111 4 11 000 Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя  

  1111 4 11 100 Тавассути шахсони вокеӣ  пардохтшаванда 

  11111 4 11 110 
Андоз аз суди саҳмияҳои шахсони воқеӣ, ки аз  манбаи 

пардохт нигоҳ дошта мешавад 

  11112 4 11 120 
Андоз аз фоизҳои шахсони воқеӣ, ки аз  манбаи пардохт 

нигоҳ дошта мешавад 

  11113 4 11 130 Андоз аз даромади соҳибкорони инфиродӣ  

  11114 4 11 140 Андози ҳадди ақалл аз соҳибкорони инфиродӣ  

  11115 4 11 150 Андоз аз даромади  шахсони воқеии кироякор  

 
11115 4 11 151 Андоз аз даромади  шахсони воқеии кироякор-

ташкилотҳои бюҷетӣ 

  11116 4 11 160 Андоз аз даромадҳои ғайримуқимон - шахсони воқеӣ  

  11117 4 11 170 
Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ, ки бо низоми  

соддакардашуда пардохт карда мешавад 

  11118 4 11 180 
Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ -  

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 

  11119 4 11 190 
Дигар андозҳое, ки  аз даромадҳо, фоида ва афзоиши 

сармояи шахсони воқеӣ нигох дошта мешаванд 

  1112 4 11 200 
Тавассути корпоратсияҳо ва  дигар корхонаҳо  

пардохтшаванда 

  11121 4 11 210 Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ  
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  11122 4 11 220 Андози ҳадди ақалл аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 

  11123 4 11 230 
Андоз аз суди саҳмияҳои шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи 

пардохт нигоҳ дошта мешавад 

  11124 4 11 240 
Андоз аз фоизҳои  шахсони ҳуқуқӣ, ки аз  манбаи 

пардохт  нигоҳ дошта мешавад 

  11125 4 11 250 
Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ, ки бо низоми  

соддакардашуда  пардохт карда мешавад 

  11126 4 11 260 
Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард 

    4 11 261 
Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгарди муқимӣ (резидент) 

    4 11 262 
Андоз аз шахсони ҳуқуқӣ - истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгарди ғайримуқими (ғайрирезидент) 

  
4 11 270 Системаи махсуси андозбандӣ барои сохибкории 

алоқаманд бо бозӣ 

  11129 4 11 290 
Дигар андозҳое, ки  аз даромадҳо, фоида ва афзоиши 

сармояи шахсони ҳуқуқӣ нигоҳ дошта мешаванд 

 

11129 4 11 300 Аз маблағҳои махсус (фоидаи воқеъии хазинавии 

ташкилотҳои тобеъ аз фурўши молҳо ва 

хизматрасониҳо ) фоида аз фаъолияти соҳибкории 

ташкилотҳои буҷетӣ. 

  113 4 12 000 Андоз аз моликият  

  1131 4 12 100 Андозҳои фосилавӣ аз амволи ғайриманқул  

  11311 4 12 110 Андоз аз амволи ғайриманқули шахсони воқеӣ  

  11312 4 12 120 Андоз аз амволи ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ  

  1131 4 12 200 Андоз аз замин  

  11313 4 12 210 Андоз аз замини шахсони воқеӣ  

  11314 4 12 220 Андоз аз замини шахсони ҳуқуқӣ  

  1131 4 12 300 
Андози ягона  барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ  

  1131 4 12 310 
Андози ягонабароиистеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ  

  1131 4 12 320 Андози ягона аз хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)  

  1131 4 12 390 Андози ягона аз  дигар шахсон  

  1134 4 12 400 Андоз аз амалиѐти молиявӣ ва амалиѐт бо сармоя  

  1136 4 12 500 Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиѐт  

  1136 4 12 510 Андоз аз нақлиѐти шахсони воқеӣ ва  шахсони ҳуқуқӣ 

  1136 4 12 900 Дигар андозҳо аз моликият  

  114 4 13 000 
Андозҳо аз рӯи молҳо ва  хизматрасониҳо (Андозҳои 

ғайримустақим)  

  11411 4 13 100 Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) 
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  11411 4 13 110 ААИ-и дохилӣ  

  11411 4 13 120 ААИ-и берунӣ 

  11411 4 13 121 
ААИ-и ногоҳдошташаванда касршаванда тибки 

аслиандозбандии бозгард аз гайримукимон  

  11412 4 13 200 Андоз аз фурӯш  

  11412 4 13 210 Андоз аз фурӯши нахи пахта  

  11412 4 13 220 Андоз аз фурӯши алюминий  

  11412 4 13 230 Андоз барои маҳсулоти коркарди алюминий  

  1142 4 13 300 Аксизҳо 

  1142 4 13 310 Аксизҳои  дохилӣ  

  1142 4 13 311 Спирт (дигаргуншуда -денатуратсияшуда) 

  1142 4 13 312 Нӯшокиҳои спиртӣ  

  1142 4 13 313 Маҳсулоти тамоку 

  1142 4 13 314 Маводи сузишворӣ ва молиданӣ  

  1142 4 13 315 Бензин 

  1142 4 13 316 
Маснуоти заргарӣ аз тилло, тиллои сафед (платина) ѐ 

нукра  

  1142 4 13 319 Дигар аксизҳои дохилӣ 

  1142 4 13 320 Аксизҳои берунӣ 

  1142 4 13 321 Спирт (дигаргуншуда -денатуратсияшуда) 

  1142 4 13 322 Нӯшокиҳои спиртӣ  

  1142 4 13 323 Маҳсулоти тамоку 

  1142 4 13 324 Маводи сузишворӣ ва молиданӣ  

  1142 4 13 325 Бензин 

  1142 4 13 326 
Маснуоти заргарӣ аз тилло, тиллои сафед (платина) ѐ 

нукра  

  1142 4 13 329 Дигар аксизҳои берунӣ 

  1143 4 13 400 
Андоз аз фоидаи инҳисороти (монополияи) фискалӣ 

(Фискальных монополий) 

  1144 4 13 500 Андоз аз намудҳои хоси  хизматрасонӣ  

  11452 4 14 000 
Дигар андозҳо аз истифодаи  молҳо ва иҷозат ба 

истифодаи онҳо ѐ ба амалигардонии фаъолият  

  11452 4 14 100 Подошҳои иловагӣ (бонусҳо) 

  11452 4 14 200 Пардохтҳо оиди  ҳаққи истифода (Роялти) 

  11452 4 14 210 
Пардохт (роялти) аз истифодабарандагони боигариҳои 

зеризаминӣ 

  11452 4 14 220 Пардохт (роялти) оиди  ҳаққи истифода аз об  

  11452 4 14 300 Андоз аз истихроч ва истифодаи захираҳои табиӣ  

  11452 4 14 400 Боҷи давлатӣ  
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  11452 4 14 410 Пардохтҳо барои патент ва шаҳодатнома  

  4 14 420 Боҷи давлатӣ  

  4 14 500 Боҷҳои иҷозатномадошта 

  115 4 15 000 Андозҳо  оиди савдо ва амалиѐтҳои байналмилалӣ  

  1151 4 15 100 Боҷи гумрукӣ ва дигар боҷҳои воридотӣ  

  1151 4 15 110 Боҷи гумрукӣ   

  1155 4 15 200 Андоз барои амалиѐтҳо бо асъори хориҷӣ 

  1156 4 15 900 Дигар андозҳо аз савдо  ва амалиѐти байналмилалӣ  

  1156 4 15 910 Андозҳо барои намудҳои муайяни хизматрасониҳо  

  116 4 16 000 Дигар андозҳо 

  1161 4 16 100 Танхо тавассути  корхонаҳои тиҷоратӣ пардохтшаванда 

  1162 4 16 200 

Тавассути дигар корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳои 

тиҷоратӣ ѐ корхонаҳои ташхиснашаванда 

пардохтшаванда 

  4 16 300 Андозҳое, ки ба дигар дараҷаҳо таалуқ надоранд  

  12 4 17 000 Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо 

  121 4 17 100 Андози таъминоти иҷтимоӣ  

  1211 4 17 110 Андози иҷтимоӣ аз коркунон (ташкилотҳои бюдҷетӣ)  

 1211 4 17 111 Андози иҷтимоӣ аз коркунон  

  1212 4 17 120 Андози иҷтимоӣ аз корфармоѐн (ташкилотҳои бюдҷетӣ)  

 1212 4 17 121 Андози иҷтимоӣ аз корфармоѐн  

  1213 4 17 200 
Маблағҳои ҳисобкардашудаи  шахсоне, ки коргари   

кироя  намебошанд 

  122 4 17 900 
Дигар андозҳо ва аъзоҳаққиҳо  барои эҳтиѐҷоти 

иҷтимоӣ  

  1221 4 17 910 Аъзоҳаққиҳои соҳибкорони алоҳида  

  13 4 18 000 Эҳдоияҳо (грантҳо) 

  131 4 18 100 Аз ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ  

  1311 4 18 110 Эҳдоияҳо (грантҳо)-и ҷорӣ 

  1312 4 18 120 Эҳдоияҳо (грантҳо)-и асосӣ 

  132 4 18 200 Аз ташкилотҳои байналмилалӣ  

  1321 4 18 210 Эҳдоияҳо (грантҳо)-и ҷорӣ 

  1322 4 18 220 Эҳдоияҳо (грантҳо)-и асосӣ 

  133 4 18 300 Аз дигар воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

  1331 4 18 310 Ҷорӣ  

  1331 4 18 311 
Маблағҳои  дар  шакли таъминпулии ихтисосӣ 

(субвентсия) ба даст омада  

  1331 4 18 312 
Маблағҳои  ба тариқи ҳисоббаробаркуниҳои тарафайн  

ба даст омада  
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  1332 4 18 320 Асосӣ 

  1332 4 18 321 
Маблағҳои  дар  шакли таъминпулии ихтисосӣ 

(субвентсия) ба даст омада 

  1332 4 18 322 
Маблағҳои  ба тариқи ҳисоббаробаркуниҳои тарафайн  

ба даст омада 

  1332 4 18 400 Бозгашти маблағҳои додашуда  

  143 4 19 000 
Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатӣ, ҷаримаҳои 

аҳдшиканӣ (Штрафы, пени, неустойки) 

  143 4 19 100 Ҷаримахо  

  143 4 19 200 Ҷаримахои мӯҳлатӣ  

  143 4 19 300 Ҷаримаҳои аҳдшиканӣ 

  144 4 20 000 Интиқолоти ихтиѐрӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

  1441 4 20 100 Интиқолоти ихтиѐрии ҷорӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

  1442 4 20 200 Интиқолоти ихтиѐрии асосӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

  145 4 21 000 Дигар даромадҳои мушаххаснашуда  

 145 4 21 100 Бозгашти маблағҳои фонди  тасбит (устуворкунӣ)  

    4 40 000 Даромадҳо аз амалиѐтҳои табодулӣ  

  141 4 41 000 Даромадҳо аз моликият  

  1411 4 41 100 Фоизҳо 

  1411 4 41 110 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  1411 4 41 120 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ  

  1411 4 41 130 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ  

  1411 4 41 140 
Фоизҳои вобаста ба  қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 

  1412 4 41 200 Суди саҳмияҳо 

  1412 4 41 210 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

  1412 4 41 220 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ  

  1412 4 41 230 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ  

  1413 4 41 300 
Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои 

квазикорпоратсияҳо  

  1414 4 41 400 
Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони 

нозирони суғурта  гузошта шудаанд  

  1415 4 41 500 Даромадҳо аз рентаи  замин    

  145 4 41 900 Дигар даромадҳо аз моликият  

  142 4 42 000 
Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва 

хизматрасонӣ  

  1421 4 42 100 
Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кор, ки аз тарафи 

муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда мешаванд   

  1422 4 42 200 Даромад аз хизматрасонӣ 
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  1422 4 42 210 Барои хизматрасонии маъмурӣ  

  1422 4 42 220 Барои хизматрасонии гумрукӣ  

  1422 4 42 230 Барои варақаҳои  шиносномахо  

  1422 4 42 240 Барои тамғаҳои  аксизӣ 

 1422 4 42 250 Қайдкунии воситаҳои доруворӣ 

 1422 4 42 260 Иҷозат барои кори шаҳрвандҳои хориҷӣ 

  1422 4 42 290 Барои дигар хизматрасониҳои маъмурӣ 

  1423 4 42 300 
Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои 

ғайрибозоргонӣ  

 1423 4 42 310 Воридот аз ташкилотҳои зертобеъ 

  1424 4 42 400 
Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши 

молу хизматрасониҳо  

 
1424 4 42 500 Воридот аз фурўши воситаҳои асосӣ (ҳисоб тавассути 

Хазинадорӣ истифода бурда мешавад) 

 

1424 4 42 600 Воридот аз фурўши дороиҳои ғайримоддӣ ва 

ғайриистеҳсолӣ (ҳисоб тавассути Хазинадорӣ истифода 

бурда мешавад) 

  1423 4 42 900 
Дигар даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва 

хизматрасонӣ 

  145 4 43 000 Дигар даромадҳои мушаххаснашуда  

  4 43 100 
Бозгардондани маблағҳои фонди тасбит 

(устуворкунӣ)  

   145 4 43 110 Даромадҳо аз ивази асъори хориҷӣ 

  142 4 44 000 
Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, 

корҳо ва хизматрасониҳо  

  1421 4 44 100 
Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, 

корҳо ва хизматрасониҳои  муассисаҳои бозорӣ  

  1423 4 44 200 
Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, 

корҳо ва хизматрасониҳои муассисаҳои  ғайри бозорӣ  

    4 50 000 
Даромадҳо аз  рӯи азнавнархгузорӣ - Фоидаи 

ҳолдингӣ 

  41 4 51 000 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримолиявӣ  

  4111 4 51 100 Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳо 

  41111 4 51 110 Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳои  истиқоматӣ 

  41112 4 51 120 Фоидаи ҳолдингӣ - биноҳои  ғайри истиқоматӣ 

  4111 4 51 200 Фоидаи ҳолдингӣ - иншоот 

  41113 4 51 210 Фоидаи ҳолдингӣ - иншоот 

  41113 4 51 220 Фоидаи ҳолдингӣ - лавозимоти интиқолот 

  4112 4 51 300 Фоидаи ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот 

  41121 4 51 310 Фоидаи ҳолдингӣ - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 
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  41122 4 51 320 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  41122 4 51 400 
Фоидаи ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ,  

асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  41131 4 51 500 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои биологӣ 

  41132 4 51 600 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ 

  412 4 51 700 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳо 

  4121 4 51 710 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ 

  4122 4 51 720 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳо 

  413 4 51 800 Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои қиматнок 

  414 4 52 000 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои истеҳсолнашуда 

  4141 4 52 100 Фоидаи ҳолдингӣ – замин 

  4142 4 52 200 Фоидаи ҳолдингӣ – захираҳои  зеризаминӣ 

  4143 4 52 300 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ 

  4144 4 52 400 
Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

  421 4 53 000 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ – дохилӣ 

  4212 4 53 100 
Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо 

асъори хориҷӣ 

  4212 4 53 200 Фоидаи ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ 

  4212 4 53 300 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

  4212 4 53 400 Фоидаи ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ 

  4212 4 53 500 Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо 

  422 4 54 000 Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ – берунӣ 

  4222 4 54 100 
Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо 

асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 110 Фоидаи ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 120 Фоидаи ҳолдингӣ - чекҳо бо асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 200 Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 210 
Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ буҷети ҷумҳуриявӣ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 4 54 220 
Фоидаи ҳолдингӣ -ҲЯХ буҷети маҳаллӣ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 4 54 230 
Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби махсуси БҶ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 4 54 240 
Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби махсуси БМ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 4 54 250 
Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ хҳсобҳои шахсии ташкилотҳои 

буҷетӣ бо асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 260 
Фоидаи ҳолдингӣ - ҲЯХ ҳисоби интиқолии БҶ бо 

асъори хориҷӣ 

  4222 4 54 300 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

    4 54 400 Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо 

  4223 4 54 410 
Фоидаи ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 
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  4224 4 54 420 Фоидаи ҳолдингӣ - қарзҳо ва вомҳо 

  4225 4 54 430 
Фоидаи ҳолдингӣ - саҳмияҳо ва дигар шаклҳои 

иштирок дар сармоя 

  4226 4 54 500 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ 

  4222 4 54 600 Фоидаи ҳолдингӣ - амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ 

  4228 4 54 700 Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории дебиторӣ 

  423 4 55 000 Фоидаи ҳолдингӣ - тиллои пулӣ ва ҲМҚ (СДР) 

  423 4 55 100 Фоидаи ҳолдингӣ - тиллои пулӣ 

  423 4 55 200 Фоидаи ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР) 

  431 4 56 000 Фоидаи ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳо – дохилӣ 

  4318 4 56 100 Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ 

  432 4 57 000 Фоидаи ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳо – берунӣ 

  4328 4 57 100 Фоидаи ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ 

  4324 4 57 200 
Фоидаи ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 

  4324 4 57 300 Фоидаи ҳолдингӣ - қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо  

  4324 4 57 400 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар қарзҳо ва вомҳо 

  4326 4 57 500 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ 

  4328 4 57 600 
Фоидаи ҳолдингӣ - ӯхдадориҳои марбут ба иҷораи 

молиявӣ 

    4 60 000 
Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - Дигар 

тағйиротҳо дар ҳаҷм 

  51 4 61 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои 

ғайримолиявӣ 

  5111 4 61 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо 

  51111 4 61 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ 

  51112 4 61 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистиқоматӣ 

  5111 4 61 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот 

  51113 4 61 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоот 

  51113 4 61 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  5112 4 61 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот 

  51121 4 61 310 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  51122 4 61 320 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва 

таҷҳизот 

  51122 4 61 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти 

идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  51131 4 61 500 Дигар тағгйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологӣ 

  51132 4 61 600 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ 

  512 4 61 700 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо 

  5121 4 61 710 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ 

  5122 4 61 720 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо 

  513 4 61 800 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои қиматнок 
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  514 4 62 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои 

истеҳсолнашуда 

  5141 4 62 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин 

  5142 4 62 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ 

  5143 4 62 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ 

  5144 4 62 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

  521 4 63 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – дороиҳои  молиявии  

дохилӣ 

  5212 4 63 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар хазина 

  5212 4 63 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асъори миллӣ 

  5212 4 63 300 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

миллӣ 

  5212 4 63 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

хориҷӣ 

    4 63 500 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сармоягузориҳо 

  5213 4 63 510 
Дигар тагйиротхо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5214 4 63 520 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо 

  5215 4 63 530 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  5216 4 63 540 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5212 4 63 550 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ 

  5218 4 63 600 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебитории 

харидорон 

  5218 4 63 700 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои 

дебиторӣ 

  522 4 64 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявии 

берунӣ 

  5222 4 64 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар хазина 

  5222 4 64 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ 

  5222 4 64 300 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

хориҷӣ 

    4 64 400 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – сармоягузориҳо 

  5223 4 64 410 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5224 4 64 420 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо 

  5225 4 64 430 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар шакли 

иштирок дар сармоя 

  5226 4 64 440 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5222 4 64 450 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ 

  5228 4 64 500 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории дебитории 

харидорон 
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  5228 4 64 600 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои 

дебиторӣ 

  523 4 65 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - тиллои пулӣ ва ҲМҚ 

(СДР) 

  523 4 65 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - тиллои пулӣ 

  523 4 65 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲМҚ (СДР) 

  531 4 66 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ӯҳдадориҳои  дохилӣ 

  5318 4 66 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории кредиторӣ 

  5313 4 66 200 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5314 4 66 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳои бонкӣ 

  5318 4 66 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои 

кредиторӣ 

  5316 4 66 500 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5318 4 66 600 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба 

иҷораи молиявӣ 

  532 4 67 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои  берунӣ 

  5328 4 67 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қарздории кредиторӣ 

  5323 4 67 200 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5324 4 67 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм -  қарзҳо ва вомҳои бонкӣ 

  5328 4 67 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар қарздориҳои 

кредиторӣ 

  5326 4 67 500 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5328 4 67 600 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои марбут ба 

иҷораи молиявӣ 

    5 00 000 Қисми 5. ХАРОҶОТ  

  211 5 10 000 Пардохти музди меҳнати кормандон 

  2111 5 10 100 Музди меҳнат дар шакли пулӣ 

  2112 5 10 200 Музди меҳнат дар шакли табиӣ 

  2111 5 10 300 Подошпулиҳо  

  2111 5 10 400 Ҳаққи заҳмат 

  2111 5 10 900 Дигар пардохтҳо ба кормандон 

  212 5 11 000 
Аъзоҳаққиҳо /маблағҳои ҳисобкардашуда  барои 

эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ  

  2121 5 11 100 Суғуртаи иҷтимоӣ 

  2121 5 11 200 Суғуртаи тиббӣ 

  2121 5 11 900 Дигар суғуртаи давлатӣ 



(140) 
 

  22 5 12 000 Истифодаи молу хизматрасониҳо  

  22 5 12 100 Истифодаи молҳо  

  22 5 12 110 Молҳои таҳрирӣ ва лавозимоти таълимӣ  

  22 5 12 120 Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ   

  22 5 12 130 Масолеҳи масрафшаванда  

  22 5 12 140 Ҷиҳоз ва либоси расмии дигар, инвентари мулоим  

  22 5 12 150 Хӯрокворӣ  

  22 5 12 160 Доруворӣ, воситаҳои басту банд  

  22 5 12 170 Дигар  ашѐҳои ба категорияхои дигар мансубнашуда  

  22 5 12 180 
Арзиши аслии молҳои  фурӯхташуда,  кору 

хизматрасониҳо  

  22 5 12 190 Харочоти истеҳсолию болосарӣ (ХИБ)  

  22 5 12 200 Истифодаи молҳои техникӣ  

  22 5 12 210 Молҳои техникии таъиноти низомӣ  

  22 5 12 300 Истифодаи маводи сухт ва равғанҳои молиданӣ  

  22 5 12 310 Бензин 

  22 5 12 320 Сухти дизелӣ (Солярка) 

  22 5 12 330 Керосин 

  22 5 12 340 Мазут 

  22 5 12 350 Равғани автомобил 

  22 5 12 390 Дигар маводи сухт 

  22 5 12 400 Хароҷоти ҷорӣ,  ба истиснои таъмир  

  22 5 12 410 Хароҷоти иҷора  

  22 5 12 420 Таълим ва таҷдиди таълими кормандон  

  22 5 12 430 Хароҷоти  намояндагӣ  

  22 5 12 440 
Тайѐр кардани мукофотҳо, гувоҳиномаҳо, медалҳо, 

сиккаҳо ва хариди тӯҳфаҳо  

  22 5 12 450  Хароҷоти сафарҳои хизматӣ  

  22 5 12 460 Хароҷоти реклама ва мусоидат ба фурӯш 

  22 5 12 470 Хароҷоти нигоҳдорӣ ва боркашонӣ 

  22 5 12 480 Хароҷоти хизматрасонии кафолатӣ 

  22 5 12 490 
Дигар  хароҷоти ҷорие, ки ба категорияҳои дигар 

нисбат дода нашудаанд  

  22 5 12 500 Хароҷоти таъмири ҷорӣ  

  22 5 12 510 Хароҷоти таъмири ҷорӣ -Биноҳо ва иншоот  

  22 5 12 520 Хароҷоти таъмири ҷорӣ - Роҳҳо  

  22 5 12 530 
Хароҷоти таъмири ҷорӣ -Воситаҳои нақлиѐт ва 

таҷҳизоти вазнин  

  22 5 12 540 
Хароҷоти таъмири ҷорӣ -Мебели идоравӣ ва таҷҳизоти 

техникии идоравӣ  

  22 5 12 590 
Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷории ба 

категорияҳои дигар мансубнашуда 

  22 5 12 600 Хароҷоти  хизматрасониҳо  
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  22 5 12 610 
Хизматрасониҳои мутахассисони барои  иҷрои корҳо ва  

хизматрасониҳои мушаххас кироякардашуда   

  22 5 12 620 

Хизматрасониҳои марбут ба интишорот ва корҳои 

нашриѐтӣ, нашри хабарҳо  ѐ иттилооти дигар дар 

воситаҳои ахбори омма  

  22 5 12 630 
Хизматрасониҳои  марбут ба насби дастгоҳҳои техникӣ 

ва таҷҳизот  

  22 5 12 690 
Дигар   хизматрасониҳое, ки ба категорияҳои дигар 

мансуб нашудаанд  

  22 5 12 700 Хароҷоти марбут ба хизматрасониҳои коммуналӣ  

  22 5 12 710 Энергияи барқ  

  22 5 12 720 Газ 

  22 5 12 730 Гармидиҳӣ  

  22 5 12 740 Ҳамли партовҳо (ахлот)  

  22 5 12 750 Таъмини  об  

 22 5 12 760 Системаҳои худмухтори гармидиҳӣ 

  22 5 12 765 
Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар 

мансубнашуда  

  22 5 12 770 Пардохтҳо барои хизматрасониҳои алоқа  

  22 5 12 771 Хизматрасониҳои алоқа  

  22 5 12 772 Насби воситаҳои алоқа 

  22 5 12 773 Хизматрасониҳои почта  

  22 5 12 779 
Хизматрасониҳои алоқаи ба категорияҳои дигар мансуб 

нашуда  

  22 5 12 800 Хизматрасонии бонкӣ 

  22 5 12 810 Хароҷоти конвертатсияи асъори хориҷӣ 

  22 5 12 820 Хароҷоти хизматрасонии бонк 

  22 5 12 900 
Истифодаи дигар   молҳо ва кору  хизматрасониҳои ба 

категорияҳои дигар мансуб нашуда  

 22 5 12 910 Баргардонидани Андоз аз арзиши иловагӣ (ААИ) 

  23 5 13 000 Истифодабарии  сармояи асосӣ  

  23 5 13 100 Хароҷоти истеҳлоки воситаҳои  асосӣ  

  23 5 13 200 
Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолшуда 

  23 5 13 300 
Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

  23 5 13 400 Хароҷоти сарфшавии захираҳои табиӣ 

  24 5 14 000 Фоизҳо 

  241 5 14 100 Ба ғайримуқимон  

  241 5 14 110 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

  242 5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои бахши идораи давлатӣ  

  242 5 14 210 Ба муассисаҳои молиявиии бахши давлатӣ 

  242 5 14 220 Ба Бонки миллии Тоҷикистон  

  242 5 14 230 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 
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  242 5 14 290 
Ба муқимони дигар, ба истиснои  воҳидҳои бахши  

давлатӣ   

  243 5 14 300 Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ  

  243 5 14 310 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

  25 5 15 000 Мусоидаҳо (Субсидияҳо)  

  251 5 15 100 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ  

  2511 5 15 110 
Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии 

ғайримолиявӣ  

  2511 5 15 111 Ба корхонаҳои тобеъ  

  2511 5 15 119 
Ба дигар корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии 

ғайримолиявӣ 

  2512 5 15 120 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳо)  давлатии молиявӣ 

  252 5 15 200 Ба корхонаҳои хусусӣ  

  2521 5 15 210 Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ  

  2522 5 15 220 Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ  

  26 5 16 000 Эҳдоияҳо  

  261 5 16 100 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ  

  2611 5 16 110 Ҷорӣ  

  2612 5 16 120 Асосӣ  

  262 5 16 200 Ба ташкилотҳои байналмилалӣ 

  2621 5 16 210 Ҷорӣ 

  2622 5 16 211 Ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ 

  2623 5 16 219 Ба дигар ташкилотҳо 

  2622 5 16 220 Асосӣ  

  2623 5 16 221 
Ба мақомоти ҳукуматии байналмилалӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ 

  2624 5 16 222 Ба мақомоти ҳукуматии сермиллат  

  2625 5 16 223 Ба категорияҳои дигар мансуб нашуда  

  263 5 16 300 Ба воҳидхои дигари бахши идораи давлатӣ  

  2631 5 16 310 Ҷорӣ  

  2631 5 16 311 Ба фондҳои мақсаднок (махсус)  

  2631 5 16 312 Барои ҳисоббаробаркуниҳои мутақобил  

  2631 5 16 313 Эҳдоияҳои Хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои ҷорӣ 

  2631 5 16 314 
Эҳдоияҳои  шӯъбаҳои  маҳаллии  Хазинадорӣ  аз  рӯи  

пардохтҳои  ҷорӣ 

  2632 5 16 320 Асосӣ  

  2632 5 16 321 Эҳдоияҳои Хазинадорӣ аз рӯи пардохтҳои ҷорӣ 

  2632 5 16 322 
Эҳдоияҳои  шӯъбаҳои  маҳаллии  Хазинадорӣ  аз  рӯи  

пардохтҳои  ҷорӣ 
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  2632 5 16 323 Барои зиѐдкунии фонди оиннома 

  2632 5 16 329 Ғайра  

 2632 5 16 400 Бозгардондани маблағҳои бадастомада 

  27 5 17 000 Кумакпулиҳои иҷтимоӣ  

  271 5 17 100 Кумакпулиҳои марбут ба таъминоти иҷтимоӣ  

  2711 5 17 110 Кумакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ  

   2711 5 17 111 Нафақаҳо 

  2712 5 17 120 Кумакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли табиӣ  

  272 5 17 200 Кумакпулӣ ба  кумаки иҷтимоӣ  

  2721 5 17 210 Кумакпулӣ 

  2721 5 17 220 Пардохтҳои ҷубронӣ ба аҳолӣ  

  28 5 20 000 Дигар хароҷот 

  281 5 21 000 Хароҷоти марбут ба моликият,  ба истиснои фоизҳо 

  2813 5 21 100 
Харочоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони 

нозирони суғуртавӣ  вогузоршуда  

  2814 5 21 200 Харочот барои рентаи замин  

  2821 5 22 000 Дигар хароҷотҳои гуногун - ҷорӣ 

  2821 5 22 100 Идропулиҳо 

  2821 5 22 200 Ҷубронпулиҳо 

  2821 5 22 210 Ҷубронпулиҳо барои хӯрокворӣ 

  2821 5 22 220 Ҷубронпулиҳо барои дигар молҳо 

  2821 5 22 300 Ҷаримаҳо ва ҷаримаҳои мӯҳлатӣ (пенияҳо) 

  2821 5 22 400 Интиқолот 

  2821 5 22 410 Интиқолот ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

  2821 5 22 420 Ҷубронпулии яквақтаина 

  2821 5 22 430 Интиқолоти ба дигар категорияҳо  шомилнашуда 

  2821 5 22 500 Андозҳои ҷорӣ 

  2821 5 22 510 Андоз аз амволи ғайриманқул  

  2821 5 22 520 Андоз аз истифодабарандагон  роҳҳои автомобилгард 

  2821 5 22 530 Андоз аз нақлиѐт 

  2821 5 22 540 Пардохтҳо ба буҷет аз даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ 

  2821 5 22 600 Хароҷоти суғуртаи моликият 

  2821 5 22 610 Хароҷоти суғуртаи биноҳо 

  2821 5 22 620 Хароҷоти суғуртаи таҷҳизот 

  2821 5 22 900 
Дигар хароҷоти гуногуни ба дигар категорияҳо 

мансубнашуда 

 2821 5 22 910 Хароҷоти оиди ташакулли фонди тасбит (устуворкунӣ)  

 2821 5 22 920 Хароҷоти оиди ташакулли захира барои сохтмони 
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иморатҳои муҳим  

 
2821 5 22 930 Маблағи ҷудошуда мартуб ба воситаҳои махсус ба 

ташкилотҳои боло 

  2822 5 23 000 Дигар харочотҳои гуногун – асосӣ 

  2822 5 23 100 
Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии 

ғайримолиявӣ 

  2822 5 23 200 
Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии 

молиявӣ 

  2822 5 23 300 
Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии 

ғайримолиявӣ 

  2822 5 23 400 
Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии 

молиявӣ 

  2822 5 23 900 
Интиқолоти асосии дохилие, ки ба дигар категорияҳо 

шомил нашудаанд 

    5 30 000 
Зарарҳо  аз рӯи  азнавнархгузорӣ - Зарарҳои 

ҳолдингӣ 

  41 5 31 000 Зарари холдингӣ - дороиҳои ғайримолиявӣ   

  4111 5 31 100 Зарари ҳолдингӣ - биноҳо 

  41111 5 31 110 Зарари ҳолдингӣ - биноҳои истиқоматӣ 

  41112 5 31 120 Зарари ҳолдингӣ - биноҳои ғайриистиқоматӣ 

  4111 5 31 200 Зарари ҳолдингӣ - иншоот 

  41113 5 31 210 Зарари ҳолдингӣ - иншоот  

  41113 5 31 220 Зарари ҳолдингӣ - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  4112 5 31 300 Зарари ҳолдингӣ - мошинҳо ва таҷҳизот 

  41121 5 31 310 Зарари ҳолдингӣ - таҷҳхизоти нақлиѐтӣ 

  41122 5 31 320 Зарари ҳолдингӣ - дигар мошинҳо ва таҷҳизот 

  41122 5 31 400 
Зарари ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, 

инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

  41131 5 31 500 Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои биологӣ 

  41132 5 31 600 Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддӣ 

  412 5 31 700 Зарари ҳолдингӣ - захираҳо 

  4121 5 31 710 Зарари ҳолдингӣ - захираҳои стратегӣ 

  4122 5 31 720 Зарари ҳолдингӣ -  дигар захираҳо 

  413 5 31 800 Зарари ҳолдингӣ - боигариҳо 

  414 5 32 000 Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои истеҳсолнашуда 

  4141 5 32 100 Зарари ҳолдингӣ – замин 

  4142 5 32 200 Зарари ҳолдингӣ - захираҳои зеризаминӣ 

  4143 5 32 300 Зарари ҳолдингӣ - дигар захираҳои табиӣ 

  4144 5 32 400 
Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

  421 5 33 000 Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои молиявии дохилӣ 



(145) 
 

  4212 5 33 100 
Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори 

хориҷӣ 

  4212 5 33 200 Зарари ҳолдингӣ -  чекҳо бо асъори хориҷӣ 

  4212 5 33 300 Зарари ҳолдингӣ -  дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

  4212 5 33 400 Зарари ҳолдингӣ -  амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ 

  4212 5 33 500 Зарари ҳолдингӣ -  қарздории дебиторӣ 

  4212 5 33 600 Зарари ҳолдингӣ -  сармоягузориҳо 

  422 5 34 000 Зарари ҳолдингӣ - дороиҳои молиявии  берунӣ 

  4222 5 34 100 
Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 5 34 110 Зарари ҳолдингӣ - воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 120 Зарари ҳолдингӣ -  чекҳо бо асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 200 Зарари ҳолдингӣ -  ҲЯХ бо асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 210 
Зарари ҳолдингӣ -  ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ бо 

асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 220 
Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и будҷети маҳаллӣ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 5 34 230 
Зарари ҳолдингӣ - ҲЯХ-и  ҳисоби махсуси БҶ  бо 

асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 240 
Зарари ҳолдингӣ -  ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ  бо 

асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 250 
Зарари ҳолдингӣ -  ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии 

ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ 

  4222 5 34 260 
Зарари ҳолдингӣ -  ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори 

хориҷӣ 

  4222 5 34 300 Зарари ҳолдингӣ -  дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

    5 34 400 Зарари ҳолдингӣ -  сармоягузориҳо 

  4223 5 34 410 
Зарари ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 

  4224 5 34 420 Зарари ҳолдингӣ - қарзҳо ва вомҳо 

  4225 5 34 430 
Зарари ҳолдингӣ -  саҳмияҳо ва дигар шаклҳои иштирок 

дар сармоя 

  4226 5 34 440 Зарари ҳолдингӣ -  захираҳои техникии суғуртавӣ 

  4222 5 34 450 Зарари ҳолдингӣ -  амонатҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ 

  4228 5 34 460 Зарари ҳолдингӣ -  қарздории дебиторӣ 

  4228 5 34 470 Зарари ҳолдингӣ -  хароҷоти давраҳои оянда 

  423 5 35 000 Зарари ҳолдингӣ - тиллои пулӣ ва ҲМҚ (СДР) 

  423 5 35 100 Зарари ҳолдингӣ - Тиллои пулӣ 

  423 5 35 200 Зарари ҳолдингӣ – ҲМҚ (СДР) 

  431 5 36 000 Зарари ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳои  дохилӣ 

  4318 5 36 100 Зарари ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ 
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  432 5 37 000 Зарари ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳои берунӣ 

  4328 5 37 100 Зарари ҳолдингӣ - қарздории кредиторӣ 

  4324 5  37 200 
Зарари ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз 

саҳмияҳо 

  4324 5 37 300 Зарари ҳолдингӣ - қарзҳои   бонки ва вомҳо  

  4324 5 37 400 Зарари ҳолдингӣ -  дигар қарзҳо ва вомҳо 

  4326 5 37 500 Зарари ҳолдингӣ -  захираҳои техникии суғуртавӣ 

  4328 5 37 600 
Зарари ҳолдингӣ - ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи 

молиявӣ 

    5 40 000 
Зарарҳо  аз  рӯи азнавнархгузорӣ - Дигар тағйиротҳо 

дар ҳаҷм 

  51 5 41 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои 

ғайримолиявӣ  

  5111 5 41 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳо 

  51111 5 41 110 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои истиқоматӣ 

  51112 5 41 120 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - биноҳои ғайриистиқоматӣ 

  5111 5 41 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоотҳо 

  51113 5 41 210 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - иншоотҳо 

  51113 5 41 220 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ 

  5112 5 41 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - мошинҳо ва таҷҳизот 

  51121 5 41 310 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - таҷҳизоти нақлиѐтӣ 

  51122 5 41 320 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар мошинҳо ва 

таҷҳизот 

  51122 5 41 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – мебел, лавозимоти 

идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хочҷгидорӣ 

  51131 5 41 500 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои биологиӣ 

  51132 5 41 600 Дигар тағйиротх дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддӣ 

  512 5 41 700 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳо 

  5121 5 41 710 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои стратегӣ 

  5122 5 41 720 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳо 

  513 5 41 800 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - боигариҳо 

  514 5 42 000 
Дигар тағйиротҳодар ҳаҷм - дороиҳои 

истеҳсолнашуда 

  5141 5 42 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – замин 

  5142 5 42 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - захираҳои зеризаминӣ 

  5143 5 42 300 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар захираҳои табиӣ 

  5144 5 42 400 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолнашуда 

  521 5 43 000 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявии  

дохилӣ 

  5212 5 43 100 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар хазина 

  5212 5 43 200 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм – ҲЯХ  бо асъори миллӣ 



(147) 
 

  5212 5 43 300 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

миллӣ 

  5212 5 43 400 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

хориҷӣ 

    5 43 500 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - сармоягузориҳо 

  5213 5 43 510 
Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр 

аз саҳмияҳо 

  5214 5 43 520 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо 

  5215 5 43 530 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар 

шаклҳои иштирок дар сармоя 

  5216 5 43 540 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5212 5 43 550 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ 

  5218 5 43 600 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарздории дебиторӣ 

  5218 5 43 610 Хароҷоти қарзҳои шубҳанок 

  522 5 44 000 
Дигар тагйиротҳо дар ҳаҷм - дороиҳои молиявии  

берунӣ 

  5222 5 44 100 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - воситаҳои пулӣ дар хазина 

  5222 5 44 200 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - ҲЯХ бо асъори хориҷӣ 

  5222 5 44 300 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - дигар ҳисобҳо бо асъори 

хориҷӣ 

    5 44 400 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - сармоягузориҳо 

  5223 5 44 410 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр аз саҳмияҳо 

  5224 5 44 420 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарзҳо ва вомҳо 

  5225 5 44 430 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - саҳмияҳо ва дигар 

шаклҳои иштирок дар сармоя 

  5226 5 44 440 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5222 5 44 450 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм - амонатҳои бонкӣ 

  5228 5 44 500 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарздории дебиторӣ 

  5228 5 44 510 Хароҷоти қарзҳои шубҳанок 

  523 5 45 000 
Дигар тағйиротҳодар ҳаҷм -тиллои пулӣ ва ҲМҚ 

(СДР) 

  523 5 45 100 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - тиллои пулӣ 

  523 5 45 200 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм – ҲМҚ ( СДР) 

  531 5 46 000 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм -ӯҳдадориҳои дохилӣ 

  5318 5 46 100 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарздории кредиторӣ 

  5313 5 46 200 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр аз саҳмияҳо 

  5314 5 46 300 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо   

  5318 5 46 400 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - дигар қарздории 

кредиторӣ 
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  5316 5 46 500 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5318 5 46 600 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм -ӯҳдадориҳои  марбут  ба  

иҷораи  молиявӣ 

  532 5 47 000 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм -ӯҳдадориҳои берунӣ 

  5328 5 47 100 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қарздории кредиторӣ 

  5323 5 47 200 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - қоғазҳои қиматнок, ба 

ғайр аз саҳмияҳо 

  5324 5 47 300 Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм – қарзҳои   бонкӣ ва вомҳо  

  5328 5 47 400 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - дигар қарздории 

кредиторӣ 

  5326 5 47 500 
Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм - захираҳои техникии 

суғуртавӣ 

  5328 5 47 600 
Дигар тагйиротҳо  дар ҳаҷм - ӯҳдадориҳои  марбут  ба  

иҷораи  молиявӣ 

    6 00 000 Қисми 6. БАҚИЯИ АМАЛИЁТИИ СОФ  

    6 10 000 Маҷмӯи даромадҳо ва хароҷот  

    7 00 000 Қисми 7. ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

    7 01 000 Дороиҳои иҷоравӣ  

    7 02 000 
Арзишхои молию моддии ба амонати масъулиятдор 

кабулшуда  

    7 03 000 Варақаҳои  ҳисоботашон қатъӣ  

    7 04 000 Ҳуҷҷатҳои пулӣ  

    7 05 000 
Қарздории соқитшудаи дебиторони  қобилияти пардохт 

надошта  

    7 06 000 
Қарздории хонандагон  ва донишчуѐн оиди  дороиҳои  

арзишноки бозгардонида нашуда  

    7 07 000 Ҷоизаҳо ва ҷомҳои гузарандаи варзишӣ  

    7 08 000 Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)  

    7 09 000 Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии мунтазири иҷроиш 
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Қисми 4. Дастурамали истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ 

1. Асосҳои меъѐрию ҳуқуқӣ 

2. Муқаррароти умумӣ 

3. Мафҳумҳо ва таърифҳои асосӣ 

4. Истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои 

буҷетӣ ва хазинадорӣ  

 

1. АСОСҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚӢ 

 

Дастурамали истифодаи Нақшаи ягонаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту 

муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ  (минбаъд – НЯҲ) бо мақсади татбиқи фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2009, № 639 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи идоракунии 

молияи давлатӣ барои солҳои 2009 – 2018» ва қарори Шўрои ҳамоҳангсозии идоракунии молияи 

давлатӣ аз 26 августи соли 2011 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи такмил додани низоми 

баҳисобгирии муҳосибавии бахши давлатии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2011 – 2018» таҳия 

гардида, дар он талаботҳои санадҳои меъѐрию ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шудаанд: 

А. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

а)   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  25.03.2011, №702 «Дар бораи  баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ»; 

б)   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.06. 2011, № 723 «Дар бораи молияи давлатӣ»; 

в)   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 18.06. 2008, № 396«Дар бораи хазинадорӣ»; 

г)   Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз  06.10.2008, №426 «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» дар 

таҳрири нав;  

д)   Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 27.09. 2012, №901; 

 

Б. Стандартҳо ва ҳуҷатҳои меъѐрии байналмиллалӣ 

а)   «Дастур оид ба омори молияи давлатӣ» (минбаъд - ДОМД, с.2001),  ки тавассути  Хазинаи  

байналмилалии асъор (минбаъд - ХБА) ба  табъ расонида шуда, стандарти байналмилалии 

таҳия ва пешниҳоди омори  молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад; 

б) Маълумотномаи Стандартҳои байналмилалии баҳисобгирии муҳосибӣ барои  бахши 

давлатӣ(минбаъд - СББМ БД), чопи с.2010, ФБМ, ҷилди 2. Стандартҳои байналмилалии 

баҳисобгирии муҳосибии  бахши давлатӣ, ки 15 январи соли 2010 ба чоп расидааст. 

 

2. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

1. Дастурамали мазкур  дастури истифодабарии НЯҲ барои бахши идораи давлатӣ ба ҳисоб 

меравад.  

2. Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (минбаъд -ТАМБ), тақсимкунандагони маблағҳои 

буҷетӣ ( минбаъд - ТМБ) ва гирандагони маблағҳои  буҷетӣ (минбаъд - ГМБ) , инчунин 

ташкилотҳои хазинадорӣ, ки  тибқи  таъйини сегменти Таснифоти буҷетӣ воҳидҳои ниҳодӣ 

(интитутсионалӣ)  мебошанд, аз иҷрои хазинавии буҷети давлатӣ  дар  асоси  НЯҲ ва китоби 

ѐридиҳанда (минбаъд - КЁ) ҳисобот  медиҳанд. Онҳо ҳамчунин дар  мӯҳлатҳои муқаррарнамуда 

оиди дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, даромаду хароҷоти ҳисобшуда  мутобиқи талаботи  СББМ БД ва 

ДОМД  2001 дар асоси НЯҲ ҳисобот медиҳанд.  
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3. НЯҲ инҳоро ба якдигар якҷоя мекунад: 

(а) таснифоте, ки барои ҳисоботдиҳӣ тибқи СББМБД   ва   ҳисоботдиҳӣ  тибқи  таснифоти зерини 

ДОМД 2001, заруранд: даромадҳо, таснифоти иқтисодии хароҷотҳо; дороиҳо ва ӯҳдадориҳо;  

(б) ҳисобҳои Китоби асосӣ (минбаъд -КА) бо ҳисобҳои КЁ аз тариқи ҳисобҳои назоратӣ дар КА, аз 

он ҷумла  ҳисобҳои хазинавии назоратӣ дар КА бо ҳисобҳои КЁ, ки сегменти иқтисодии 

таснифоти буҷетиро инъикос менамоянд;  

4. Баҳисобгирии ҳар як воҳиди ниҳодӣ метавонад тавассути  хадамоти молиявии марбутаи  

воҳидҳои  ниҳодии мазкур, ѐ ин ки  бо ѐрии амалиѐти муҳисоботи марказонидашудаи баҳисобгирӣ 

ба амал бароварда шавад.  Ташкилотҳои хазинадорӣ барои пешбурди  тамоми  ҳисобҳои вобаста 

ба иҷрои буҷетмасъуланд. Ташкилотҳои буҷетӣ  барои  қиѐси  ин ҳисобот бо қайдҳои ҳуд аз рӯи  

амалиѐтҳо ва ҳамчунин барои таҳвил додани ҳисоботи худ ба ташкилотҳои хазинадорӣ масъул 

мебошанд.  

5. Маълумоти баҳисобгирии  тавассути воҳидҳои ниҳодӣ бо кӯмаки НЯҲ ва ҳисобҳои КЁ оид ба 

иҷрои хазинавии буҷет таҳияшавандаро метавон барои танзими ҳисоботҳои зерин ба кор бурд: 

ҳисоботҳои  мақомоти  хазинадорӣ оид ба  иҷрои  буҷети бахши  муттаҳидкардашудаи  идораи 

давлатӣ, ҳамчунин буҷети давлатӣ ва буҷетҳои  фондҳои мақсадноки давлатӣ ва ҳамчунин 

буҷетҳои алоҳида; 

ҳисоботҳои ГМБ, ТМБ ва ТАМБ оид ба иҷрои  баровардҳои хароҷот; 

ҳисоботҳои молиявии мақомоти  хазинадории (доир ба натиҷаҳои  молиявӣ, ҳолати молиявӣ, 

селаҳои  хазинавӣ ва ғ.) марбут   ба тамоми бахши муттаҳидкардашудаи идораи давлатӣ ва 

ҳамчунин барои ТАМБ, ТМБ ва ГМБ. 

6. Ин Дастурамал истифодаи ҳисобҳои КА дар  баҳисобгирии молиявӣ ва истифодаи  ҳисобҳои  

КЁ дар баҳисобгирии буҷетии тамоми ташкилотҳои буҷетӣ, аз ҷумла  ташкилотҳои хазинадориро 

мутобиқи  усули стандартҳои байналмилалию миллии баҳисобгирӣ танзим менамояд.  

7. Дастурамали мазкур  тартиби ягонаи пешбурди баҳисобгириро дар тамоми воҳидҳои ниҳодии 

дар боло зикршуда  муқаррар месозад.  

8. Баҳисобгирӣ мутобиқи ин Дастурамал ба асъори миллӣ – сомонӣ ва дирам анҷом дода мешавад 

(ифодаи байналмилалии асъори  миллӣ TJS мебошад). 

 

3. МАФҲУМҲО ВА ТАЪРИФҲОИ АСОСӢ  

 

1. Субъекти баҳисобгирӣ воҳиди ниҳодие мебошад, ки аз он  таҳияи  ҳисоботи молиявӣ ва 

ҳисоботи иҷрои буҷет талаб карда мешавад ва  барои вай маблағҳои буҷетӣ ҷудо карда мешаванд. 

Ҳар ташкилоти буҷетӣ, яъне воҳиди ниҳодии дар сегменти идории таснифоти буҷетӣ муайяншуда 

субъекти баҳисобгирӣ мебошад ва субъекти баҳисобгирӣ ташкилоти буҷетӣ ва ҳамчунин воҳиди 

ниҳодӣ мебошад. 

2. Воҳиди ниҳодӣ мутобиқи ДОМД 2001 сохтори иқтисодие мебошад, ки он метавонад аз номи 

худ молики дороиҳо бошад, ӯҳдадориҳо қабул намояд, фаъолияти иқтисодӣ ба амал орад ва бо 

сохторҳои дигар амалиѐт гузаронад.  

3. Бахши идораи давлатӣ, мутобиқи ДОМД 2001 аз сохторҳои иҷрокунандаи вазифаҳои 

мақомоти идораи давлатӣ ба сифати фаъолияти асосии худ, иборат аст.  

4. Муассисаи бозорӣ дар ҳайати  воҳиди бахши идораи давлатӣ муассисае мебошад, ки  кулли 

маҳсулоти худ ѐ қисми зиѐди онро бо нархҳои  аз лиҳози иқтисодӣ муфид  мефурӯшад. Тамоми 

муассисаҳои боқимонда ғайрибозорӣ мебошанд.  

5. Нархҳои аз лиҳози иқтисодӣ муфид нархҳое мебошанд, ки ба ҳаҷми маҳсулоте, ки 

истеҳсолкунандагон ҳозиранд онро таҳвил диҳанд ва ба ҳаҷми маҳсулоте, ки харидорон ҳозиранд 

онро харидорӣ намоянд,  таъсири назаррасе мерасонанд.  

6. Резиденти кишвар воҳиди ниҳодиест, ки  дар ҳудуди  иқтисодии кишвари мушаххас маркази 

манфиати иқтисодӣ дошта бошад.  

Бар асоси ин тавсиф кулли воҳидҳои бахши идораи давлатӣ, новобаста аз макони воқеии 

ҷойгиршавии онҳо резиденти кишвари худ маҳсуб мешаванд.   
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Аммо корпоратсияҳои давлатӣ (ташкилотҳо) муқими он кишварҳое маҳсуб мешаванд, ки  дар 

ҳудуди онҳо фаъолият менамоянд, яъне воҳиди бахши идораи давлатӣ, ки муқими як кишвар аст, 

метавонад соҳиби иттиҳодияе бошад, ки муқими кишвари дигар мебошад.  

7. Баҳисобгирии муҳосибӣ низомиягонаи ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ,  ҷамъбасти иттилоот дар бораи 

молу мулк, дороиҳо, ӯҳдадориҳо ва дороиҳои/сармояи соф, ки аз рўи шаклҳои муқарраршуда 

тартиб дода шудаанд.  

8. Принсипҳо ва ғояҳои баҳисобгирии муҳосибии мазкур ба муқаррароти СББМ БД ва ДОМД 

2001 мутобиқ мебошанд. 

9. Баҳисобгирии буҷетӣ баҳисобгирии селаҳои (потоков) пулӣ мутобиқи Сегменти  иқтисодии 

таснифоти буҷетӣ мебошад.  Баҳисобгирии буҷетӣ барои баҳисобгирии иҷроиши буҷети 

тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ВМ ҶТ), нисбат ба маблағҳои 

буҷетии вобаста ба маблағгузории солонаи маблағҳои буҷетӣ, ки аз ҷониби Парлумони кишвар 

тасдиқ шудааст, истифода мегардад.  

10. Баҳисобгирии буҷетӣ дар мутобиқати дақиқ бо ин Дастурамал ва кулли  санадҳои қонунии 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои  буҷет қабулшуда ба амал оварда мешавад. Ҳисобҳои 

буҷетӣ дар КЁ НЯҲ, мувофиқи тавсифи дар қисми V овардашуда, муайян шудаанд. 

11. Нақшаи ҳисобҳо  феҳристи тибқи усули муқаррар мураттабшудаи ҳисобҳои куллии 

(синтетики) баҳисобгирии муҳосибӣ мебошад. 

12. Ҳисобҳои буҷетӣ  барои пешбурди баҳисобгирии буҷетӣ пешбинӣ шуда, зимни ворид кардани 

маълумот ба Китоби ѐридиҳандаи (КЁ) иҷрои хазинавии буҷет ба кор бурда мешаванд. 

13. Ҳисобҳои доимӣ  ҳисобҳои дороиҳою  ӯҳдадориҳо ва дороиҳои соф мебошанд, ки дар охири 

давраи ҳисоботӣ бақия дошта, дар  тавозун (баланс) инъикос меѐбанд.  Ҳисобҳои доимӣ ба 

ҳисобҳои фаъол, ғайрифаъол, зидди-фаъол ва зидди-ғайрифаъол тақсим  мешаванд.     

14. Ҳисоби  активӣ (фаъол) – инҳисоб барои баҳисобгирии арзиши дороиҳое, ки дар он афзоиши 

арзиш дар қисми дебетии ҳисоб ва камшавӣ дар қисми кредитии он  инъикос карда мешавад, 

пешбинӣ гардидааст.  

Мисол: Ҳисоби  1 44 110 – Биноҳои истиқоматӣ  

15. Ҳисоби пассивӣ (ғайри фаъол) – инҳисоб барои  баҳисобгирии арзиши ӯҳдадориҳо ѐ 

дороиҳои соф (дороиҳо тарҳи ӯҳдадориҳо), ки дар он афзоиши арзиш дар қисми кредити ҳисоб ва 

камшавӣ дар дебети он инъикос меѐбад, пешбинӣ гардидааст.  

 

Мисол:  

Ҳисоби  2 11 210  Коғазхои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо; 

Ҳисоби  3 60 000  Фоида (зарар)-и тақсимнашуда 

16. Ҳисоби зидди - фаъол (ontractive  account)  ҳисобест, ки бақияи он аз бақияи ҳисоби фаъоли 

марбута, барои инъикоси арзиши софи дороӣ  дар ҳисоботи молиявӣ, тарҳ карда мешавад.  

Мисол: Ҳисоби 1 55 111 Беарзишшавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ 

17. Ҳисоби зидди - ғайрифаъол (contrapassive account) ҳисобест, ки бақияи он аз бақияи ҳисоби 

ғайрифаъоли марбута, барои инъикоси арзиши софи уҳдадорӣ ѐ дороиҳои соф  дар ҳисботи 

молиявӣ , тарҳ карда мешавад.  

18. Ҳисобҳои муваққатӣ ҳисобҳои даромаду хароҷот мебошанд, ки дар тӯли давраи  ҳисоботӣ  

истифода шуда, баста мешаванд ва дар охири давраи ҳисоботӣ бақия надоранд. 

 

Мисолҳо:  

Ҳисоби 4 11 000  Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя 

Ҳисоби 5 10 000  Пардохти музди меҳнати кормандон 

 

19. Ба субъектҳои баҳисобгирӣ барои дарѐфти иттилооти ба истифодабарандагони дохилӣ 

лозимӣ, ба НЯҲ ворид кардани ҳисобҳои иловагии мувофиқатшуда бо мақоми ваколатдор, ки ба 

ин Дастурамал мухолиф нестанд, иҷозат дода мешавад.  

 



(152) 
 

 

4.  ИСТИФОДАИ НЯҲ 

 

Нақшаи ягонаи  ҳисобҳо (НЯҲ)  феҳристи ҳисобҳое мебошад, ки мутобиқи маҳакҳои (меъѐрҳои) 

муайяни таснифот тартиб дода шудааст. НЯҲ барои қайду гурӯҳбандии фаъолияти хоҷагидорӣ бо 

ифодаи арзишӣ дар баҳисобгирии муҳосибӣ пешбинӣ шудааст.  

Ҳисобҳои ба ҳисобгирии муҳосибӣ дар НЯҲ аз шаш рақам иборатанд.  Рақами якуми ҳисоб ба 

мансубият ба қисм, дуюму сеюм- ба мансубият ба ҳисоб (гурӯҳ), се рақами охир – ба мансубият ба 

ҳисоби ѐрирасон ишора мекунанд.  

 

НЯҲ аз ҳафт қисм иборат аст: 

1 00 000 Дороиҳо 

2 00 000 Уҳдадориҳо 

3 00 000 Дороиҳои соф 

4 00 000 Даромадҳо 

5 00 000 Хароҷот 

6 00 000    Бақияи амалиѐтии соф 

7 00 000   Ҳисобҳои ғайритавозунӣ 

 

Барои мақсадҳои баҳисобгирии муҳосибӣ муттаҳидкунии аввалияи иттилоот ва ҳисобкарда 

баромадани бақияҳо мутобиқи моддаҳои сатҳи панҷум (ҳисобҳо) ба амал оварда мешавад. 

Муттаҳидсозии баъдии иттилоот вобаста ба танзими ҳисоботҳои молиявӣ сурат мегирад.  

Ташкилотҳои буҷетӣ барои мақсадҳои таҳлилӣ бо иҷозати Мақоми ваколатдор ҳақ доранд ба 

ҷузъиѐти Нақшаи ҳисобҳо ҷузъҳои ѐрирасон боз кунанд.   

 

1. ДОРОИҲО 

 

Қисми Дороиҳо» аз ҳисобҳои дороиҳои ҳамчун дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат таснифшуда иборат 

мебошад, ки дар навбати худ ҳамчун молиявӣ ва ғайримолиявӣ тасниф мешаванд. Ғайр аз ин 

дороиҳои молиявӣ ба дохилӣ ва берунӣ тасниф мешаванд.  

Қисми дороиҳо чунин зерқисмҳоро дарбар мегирад:   

 

1 10 000 Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат-дохилӣ 

1 20 000 Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат- берунӣ 

1 30 000       Дороиҳои ғайримолиявии кӯтоҳмуддат 

1 40 000       Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат 

1 60 000      Дороиҳои молиявии дарозмуддат -дохилӣ 

1 70 000      Дороиҳои молиявии дарозмуддат- берунӣ 

 

Дороиҳо захираҳои тавассути субъект назоратшавандае мебошанд, ки дар натиҷаи воқеаҳои 

гузашта ба амал омада ва аз онҳо ворид шудани нафъи иқтисодӣ ѐ товони хизматӣ интизор аст.  

 

Дороиҳое, ки барои таъмини воридоти пули соф истифода мешаванд, ҳамчун «манфиатҳои 

ояндаи иқтисодӣ» зикр мегарданд.  
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Дороиҳое, ки барои истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳо мутобиқи мақсадҳои субъект истифода 

мешаванд, вале воридоти софи воситаҳои пулиро бевосита таъмин намекунанд, ҳамчун «тавони 

хизматӣ» зикр карда мешаванд.  

Дороии молиявӣ ин воситаҳои пулӣ, дархостҳои молиявӣ ва ҳамчунин тиллои пулӣ ва СДР, ки аз 

тарафи ХБА ба тартиби тақсимот пешниҳод мегарданд, мебошанд. 

 

Дархостҳои молиявӣ дороиҳое мебошанд, ки ба ташкилоти соҳиби дороӣ (яъне ба кредитор-

қарздиҳанда) ҳақ медиҳанд аз ташкилоти дигар (дебиторон) мутобиқи талабот ва муқаррароти дар 

қарордоди байни ин ду ташкилот басташуда як ѐ якчанд пардохт қабул намояд.  

 

Табақабандии дороиҳо ба «дохилӣ» ва «хориҷӣ» бар он асос ѐфтааст, ки оѐ ӯҳдадории ба дороӣ 

мутобиқ мутаноси баназ тарафи муқим ѐ ғайримуқим қабул шудааст ѐ не?  Ба қавлидигар, оѐ аҳли 

қарордод мутаносибан муқим ѐ ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ѐ не?  

Дороӣ бояд ҳамчун кӯтоҳмуддат табақабандӣ гардад, дар сурате ки он ба кулли маҳакҳои зерин 

мутобиқат дошта бошад:  

a) фарзи муомила ѐ фурӯши он вуҷуд дорад ѐ ин ки он махсуси истеъмол дар ҷараѐни силсилаи 

амалиѐтии одии субъект мебошад;  

б) он асосан махсуси мақсадҳои тиҷоратӣ мебошад;  

в) муомилаи он зарфи дувоздаҳ моҳи баъди таърихи ҳисоботӣ дар назар гирифта шудааст;  ѐ 

г) он воситаҳои пулӣ ѐ муодили онҳо мебошад. 

Кулли дороиҳои дигар бояд ҳамчун дарозмуддат  табақабандӣ гарданд.  

 

Дороиҳои молиявии  кӯтоҳмуддат – дохилӣ  

 

Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат аз рӯи мансубияти муқимӣ будани аҳли қарордод ва намуди ин 

восита табақабандӣ мешаванд.   

 

Ҳисобҳои зерфасли  1 10 000  «Дороиҳои  молиявии  кӯтоҳмуддат  - дохилӣ»  махсуси 

баҳисобгирии нақдӣ ва ҳаракати дороиҳои молиявии воҳидҳои ниҳодӣ, ки ҳамчун кӯтоҳмуддат ва 

дарозмуддат табақабандӣ мешаванд, мебошанд. Зерфасли «Дороиҳои молиявии кӯтоҳмуддат - 

дохилӣ» шомили ҳисобҳои зерин мебошад: 

 

1 11 000 Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо 

1 12 000 Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат 

1 13 000 Қарздории дебиторӣ 

1 14 000 Дигар қарздории дебиторӣ 

1 15 000 Пешпардохтҳои додашуда 

1 16 000 Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок 

 

Ҳисоби 1 11 000 «Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо» махсуси баҳисобгирии воситаҳои пулӣ ва 

муодили онҳо дар ҳисобҳои назорати нақдии ташкилотҳои давлатӣ ва хазинадорӣ мебошад.  Ин 

зерфасл ҳисобҳои зеринро дарбар мегирад:  

1 11 100 Воситаҳои пулӣ дар хазина 

1 11 200 Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ 

1 11 300 Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори хориҷӣ 

1 11 400 Дигар ҳисобҳо бо асъори миллӣ 

1 11 500 Дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

1 11 600 Воситаҳои пулии дар роҳбуда 
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1 11 700 Муодилҳои воситаҳои пулӣ 

 

Воситаҳои пулӣ аз рӯи арзиши исмии собит баҳисобгирифтамешаванд. Арзиши асъори хориҷӣ дар 

таърихи анҷомѐбии амалиѐт ба асъори миллӣ тибқи қурби Бонки миллии Тоҷикистон табдил дода 

мешавад. 

 

Ҳисоби 1 11 100 «Воситаҳои пулӣ дар хазина» барои баҳисобгирии мавҷудият ва ҳаракати 

воситаҳои пулӣ дар хазинаи муассисаи давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур ба ҳисобҳои 

фаръии зайл тақсим мешавад:  

 

1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори миллӣ 

1 11 120 Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ 

1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ 

1 11 140 Чекҳо бо асъори хориҷӣ 

1 11 141 Чекҳо бо рубли русӣ 

1 11 142 Чекҳо бо доллари ИМА 

1 11 143 Чекҳо бо Евро  

 

Воситаҳои пулӣ ба асъори миллӣ  аз рӯи арзиши  исмии собит  ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Арзиши асъори хориҷӣ ба асъори миллӣ тибқи қурби  баҳисобгирии Бонки миллии Тоҷикистон 

(БМТ) ба таърихи  амалиѐт  табдил дода мешавад.  

 

Дар ин ҷо чанде аз қайдҳои  марбут ба амалиѐти хазинавиро меорем:  

 

1. Ҳангоме  ки  ТБ  ба молтаъминкунандаи маҳаллӣ (ба аҳли қарордоди дохилӣ)  оиди  моли 

харидоришуда аз хазина маблағ пардохт менамояд, қайди зерини баҳисобгирӣ анҷом дода 

мешавад:  

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

Кт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ ба асъори  миллӣ  

 

2. Ҳангоме ки ТБ воситаҳои пулиро аз аҳли қарордоди дохилӣ барои ҳисобу китоб оиди  

қарздории дебиторӣ бо  асъори миллӣ қабул менамояд, ҷунин қайд гузаронида мешавад:  

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо  асъори миллӣ  

Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул  

 

3. Нақдсозии чеки ТБ бо қайди зерин инъикос карда мешавад.  

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ бо асъори  миллӣ  

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ  

 

4. Қабул намудани чеки ТБ аз хазинадорӣ  

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ  

Кт. 4 18 310  Эҳдоияҳои (грантҳои) ҷорӣ аз воҳидҳои дигари бахши  идораи давлатӣ  

 

5. Пардохт бо чек тавассути ташкилоти буҷетӣ  

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ  

 

6. Шӯъбаи маҳаллии хазинадорӣ (ШМХ)  ба ҳангоми судури чек ба сомонӣ ба ташкилоти  буҷетӣ 

қайди зеринро ба амал меоварад:  
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Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ ба воҳидҳои дигари  бахши идораи давлатӣ.  

Кт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ  

 

7. Хазинадории марказӣ (ХМ)  ҳангоми аз БМТ қабул  намудани маҷмӯи чекҳо бо сомонӣ қайди 

зеринро ба амал меоварад:  

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ 

Кт. 1 11 210 Ҳисоби ягонаи хазонадории Буҷети ҷумҳуриявӣ (НЯҲи БҶ) бо асъори миллӣ  

 

8. Ҳангоме ки ХМ ба ШМХ маҷмӯи чекҳоро бо сомонӣ таҳвил медиҳад, дар ҳисобҳои ХМ 

қайдҳои зерин анҷом дода мешаванд:  

Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ.  

Кт. 1 11 130 Чекҳо ба асъори миллӣ  

 

Ҳамзамон  ШМХ қайди зеринро ба амал меоварад:  

Дт. 1 11 130 Чекҳо бо асъори миллӣ  

Кт. 4 18 310  Эҳдоияҳои ҷорӣ аз воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ  

 

Чунин қайдҳои баҳисобгирӣ ҳангоми  судури чек, пардохтҳои хазинадорӣ бо чек бо асъори хориҷӣ 

низ  анҷом дода мешаванд.  

 

Ҳисобҳои ҲЯХ дар фаслҳои дороиҳои  молиявии дохилӣ ва дороиҳои  молиявии берунӣ бо асъори  

миллӣ ва асъори хориҷии НЯҲ ворид карда шудаанд. Ғайр аз ин, ҲЯХ-и ҳисобҳои ТБ бо асъори 

миллӣ, вобаста аз манбаи маблағҳо, ба маблағҳои  махсус ва маблағҳои буҷетии буҷетҳои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мутобиқан тақсим мешаванд.  

 

Ҳисоби 1 11 200 «Ҳисоби ягонаи хазинадорӣ (ҲЯХ) бо асъори миллӣ» сохтори зеринро дорост: 

1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети  ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ  

1 11 220 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ  

1 11 230 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ  

1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсус бо асъори  миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ).  

1 11 239 ҲЯХ-и ҳисоби махсус ба асъори миллӣ – маблағҳои  муайяннашуда (ММН). 

1 11 240 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ  

1 11 241 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ)   

1 11 249 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои  муайяннашуда (ММН)  

1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои  шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ  

1 11 251 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ ташкилотҳои  буҷетӣ бо асъори миллӣ  

1 11 252 ҲЯХ-и  ҳисобҳои шахси БМ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ  

1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии  маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори миллӣ  

1 11 254 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои  буҷетии БМ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ  

1 11 260 Ҳисоби маблағҳои ФҲИА бо асъори миллӣ  

1 11 270 Ҳисоби интиқолии  (транзитии) БҶ бо асъори миллӣ  

 

Ташкилотҳои буҷетӣ дар ҳисобдории худ танҳо аз НЯҲ-и  ҳисобҳои шахсӣ истифода мебаранд. 

Кулли ҳисобҳои дигари НЯҲ тавассути Хазинадорӣ истифода мешаванд.. ФҲИА ҳисоби 

маблағҳои ФҲИА бо асъори маҳаллиро истифода мекунад.  

 

Чанд мисоле аз истифодаи  ҳисобҳои НЯҲ-ро меоварем:  

 

1. Ташкилоти буҷетие (ТБ), ки  муассисаи  бозорӣ  мебошад, хизмате анҷом медиҳад, ки пардохти 

бобати он ба ҲЯХ, ҳисоби махсуси БҶ ба асъори миллӣ дохил гардида, сипас Хазинадорӣ ин 

маблағҳои пулиро ба ҳисоби шахсии ташкилот  мегузаронад.   
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Дар лаҳзаи  хизматрасонӣ ТБ даромадро аз хизматрасонӣ эътироф менамояд: 

 

Дт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ  

Кт. 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва  иҷрои кори   муассисаҳои ғайрибозаргонӣ  

 

Зимни ворид шудани  маблағҳои  пулӣ ба ҳисоби махсус, Хазинадорӣ ӯҳдадории марбут ба 

интиқоли маблағи мазкурро ба ҳисоби шахсии ТБ эътироф менамояд:  

Дт. 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ ба асъори миллӣ  

Кт. 2 11 962 Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи  интиқоли  маблағҳои махсус  ба ҳисоби шахсии 

ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ)  

 

Дар ТБ ин амалиѐт бо қайди зерин инъикос меѐбад: 

 Дт. 1 11 251 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои  махсуси БҶ ташкилотҳои  буҷетӣ бо асъори 

миллӣ  

Кт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ  

 

Пас аз ин, ТБ қисме аз маблағҳои  пулии дарѐфтшударо ба ҲЯХ-и БҶ ба сифати  пардохти ҳатмӣ 

(андоз аз   даромади ташкилотҳои буҷетӣ)  интиқол медиҳад ва ин амалиѐтро қайди зерин ҳамроҳӣ 

менамояд:   

 

Дт. 5 22 540 Пардохтҳо ба буҷет аз даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ   

Кт. 1 11 251 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои махсуси БҶ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори 

миллӣ. 

 

Дар Хазинадорӣ бошад, мутобиқан чунин қайд анҷом дода мешавад:  

Дт. 1 11 210 ҲЯХ - и БҶ бо асъори миллӣ  

Кт. 4 11 300 Аз маблағҳои махсус (фоидаи воқеъии хазинавии ташкилотҳои тобеъ аз фурўши 

молҳо ва хизматрасониҳо) фоида аз фаъолияти соҳибкории ташкилотҳои бюҷетӣ 

 

Ва дар баробари ин аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ аз ҲЯХ – и маблағҳои махсуси БҶ рўй 

медиҳад: 

Дт 2 11 962 Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи маблағҳои  махсуси ташкилотҳои буҷетӣ        

Кт 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ 

 

2. Агар ТБ пардохткунандаи ААИ (андоз аз  арзиши изофашуда) бошад, пас ҳангоми  фурӯши мол 

(ѐ иҷрои кор ѐ ин ки  хизматрасонӣ) вай бояд маблағи ААИ-ро ба буҷет интиқол диҳад. Яъне 

ҳангоми фурӯши мол ТБ қайди зеринро анҷом медиҳад:  

Дт. 1 23 000 Қарздории дебиторӣ   

Кт. 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои  кори  муассисаҳои ғайрибозаргонӣ   

Кт. 2 12 590 Дигар ӯҳдадориҳои  ҳисобкардашуда  

 

Амалиѐти баъдии марбут ба воридоти воситаҳои пулӣ ба ҲЯХ-и ҳисоби махсус, интиқоли 

воситаҳои пулӣ аз ҳисоби махсус ба ҳисоби шахсии ташкилот ба тартиби монанди мисоли пешин 

сурат мегиранд.  

 

Хазинадорӣ ҳангоми ворид шудани маблағи ААИ қайди баҳисобгирии зеринро анҷом медиҳад:  

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ ба асъори миллӣ  

Кт. 4 13 100 Андоз аз арзиши иловашуда  

 

3. Ҳангоме, ки  ТБ мол ѐ хизматрасонӣ харидорӣ менамояд, зимни дарѐфти суратҳисоб (счѐт-

фактура)  қайди баҳисобгирии зерин анҷом дода мешавад:  
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Дт. 5 12 000 Истифодаи молу  хизматрасониҳо ѐ 

Дт. 1 31 000  Захираҳои молию моддӣ  

Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

 

Сипас, ТБ ба Хазинадорӣ барои пардохти мол ѐ хизматрасонӣ дархост менависад. Ҳангоме ки  ТБ 

оид ба  иҷрои  дархости  пардохт дар назди Хазинадорӣ иттилоия  мегирад, вай қайди зеринро 

анҷом медиҳад:  

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ  

Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ аз воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ  

 

Хазинадорӣ дар  навбати худ қайди зеринро анҷом медиҳад: 

Дт. 5 16 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ  

Кт. 2 11 961 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳои буҷетӣ- маблағҳои БҶ 

 

Ва дар баробари ин 

Дт 2 11 961 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳои буҷетӣ- маблағҳои БҶ 

Кт. 1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ  

 

Ҳангоме ки ТБ пардохтро анҷом медиҳад, онро чунин қайд ҳамроҳӣ мекунад: 

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

Кт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ  

  

Ҳисоби 1 11 300 «Ҳисоби ягонаи ҳазинадорӣ (ҲЯХ) бо  асъори  хориҷӣ» махсуси баҳисобгирии 

асъори хориҷӣ дар ҲЯХ ва анҷоми амалиѐти марбут ба асъори хориҷӣ бо  муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Ҳисоб  ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:  

 

1 11 310 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ  

1 11 320 ҲЯХ-и Буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори хориҷӣ   

1 11 330 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ ба асъори хориҷӣ   

1 11 340 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БМ ба асъори хориҷӣ   

1 11 350 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ  

1 11 360 Ҳисоби интиқолии БҶ бо асъори хориҷӣ  

 

1. Вақте ки ТБ – сафорат ба таври мунтаззам аз хазинадорӣ барои  инъикоси  маблағҳои  ба вай 

барои пардохтҳои ҷорӣ бо тарҳи даромадҳои пешбинишавандаи ғайриндозӣ (яъне боҷҳои 

раводидӣ ва ғ.) ҷудошудаи маблағҳои интиқолшударо қабул  менамояд, ТБ чунин қайдро анҷом 

медиҳад: 

Дт. 1 11 490 Дигар ҳисобҳо  бо асъори хориҷӣ  

Кт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда - ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ 

 

Ҳамзамон   дар ҳисобҳои ҳазинадорӣ қайдҳои иртиботии зерин ворид карда мешаванд.  

Дт. 5 16 300 Эҳдоияҳо ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ  

Кт. 1 11 310 ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ  

 

2. Ҳангоме ки Хазинадорӣ  пардохти фоизи (протсенти)  қарзи хориҷиро ба доллари ИМА ба амал 

меоварад, қайдҳои зерин анҷом дода мешаванд:  

Дт. 5 14 100 Ба ғайримуқимон  
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Кт. 1 11 310 ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори хориҷӣ  

 

6. Дар охири давраи баҳисобгирӣ ТБ  кулли ҳисобҳои асъориро мутобиқи қурби  БМТ 

азнавнархгузорӣ  менамояд. Фарқияти азнавнархгузорӣ  ҳамчун  даромад ѐ зарар аз рӯи 

азнавнархгузорӣ эътироф мешавад, масалан ҳангоми  афзоиши қурби  асъор.,    

Дт. 1 21 220 ҲЯХ-и ҳисоби шахсии ташкилоти буҷетӣ бо асъори хориҷӣ   

Кт. 4 54 250 Даромади ҳолдингӣ – ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори хориҷӣ  

 

Ҳисоби 1 11 400 «Ҳисобҳои дигар ба асъори миллӣ» барои  баҳисобгирии воситаҳои пулии дар 

суратҳисобҳои  ягон банкҳо мавҷудбуда ба асъори миллӣ пешбинӣ шудааст. Ҳисоб дорои  

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

1 11 410 Ҳисоби маблағҳои хусусигардонӣ  

1 11 420 Ҳисоби маблағҳои  фонди тасбит (устуворкунӣ)  

1 11 430 Аккредитивҳо бо асъори  миллӣ  

1 11 441 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои БҶ 

1 11 442 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои махсуси БҶ 

1 11 443 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои БМ  

1 11 444 Ҳисоб барои нақд кардан– маблағҳои махсуси БМ 

1 11 450 Дигарҳисобҳо то муайян намудан 

 

Ҳисобҳо барои нақд кардан дар шўъбаҳои БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» барои 

интиқоли воситаҳои пулӣ мутобиқи дархости ташкилотҳои буҷетӣ барои гирифтани воситаҳои 

пули нақд кушода мешаванд. Ҳисобҳои мазкур дар тавозуни хазинадориҳои маҳаллӣ назорат 

карда шуда ва ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Ҳисоби 1 11 500 «Дигар ҳисобҳо  бо асъори хориҷӣ» барои баҳисобгирии воситаҳои пулӣ ба 

асъори хориҷии дар суратҳисобҳои дигарбуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб   ҳисобҳои фаръии 

зеринро дарбар мегирад:  

1 11 510 Аккредитивҳо бо асъори хориҷӣ  

1 11 520 Ҳисобҳо барои нақд карданбо асъори хориҷӣ 

1 11 521 Ҳисобҳо барои нақд кардан БҶ бо асъори хориҷӣ 

1 11 522 Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БҶ  бо асъори хориҷӣ 

1 11 523 Ҳисобҳо барои нақд кардан БМ  бо асъори хориҷӣ 

1 11 524 Ҳисобҳо барои нақд кардан ММ БМ  бо асъори хориҷӣ 

1 11 590 Дигар ҳисобҳо  бо асъори хориҷӣ  

 

Ҳисобҳо барои нақд кардан бо асъори хориҷӣ  дар шуъбаҳои БДА Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Амонатбонк» барои  гузаронидани воситаҳои пулӣ тибқи дархостҳои ташкилотҳои буҷетӣ барои 

гирфтани воситаҳои пулии нақд бо асъори хориҷӣ кушода мешаванд.  Воситаҳои пулии нақд бо 

асъори хориҷӣ ба ташкилотҳои буҷетӣқатъиян ба мақсадҳое, ки дар меъѐрҳои амалкунанда 

пешбинӣ шудаанд, дода мешаванд. Ҳисобҳои мазкур дар мувозинати хазинадориҳои маҳаллӣ 

назорат карда  ва ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ташкилотҳои буҷетӣ маблағҳои гирифташударо бо 

асъори хориҷӣ дар Дт-и ҳисоби 1 11 120 «Воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ» инъикос мекунанд.   

 

Ҳисоби 1 11 600 «Воситаҳои пулии дар роҳбуда» барои   баҳисобгирии гардиши  воситаҳои 

пулии муассиса бо асъори миллӣ ва асъори хориҷии дар роҳбуда, ки барои амалиѐт бо аҳли 

қарордодҳои дохилӣ пешбинӣ гардидааст, истифода бурда мешавад. Воситаҳои пулии дар дар 
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роҳбуда воситаҳои пулие мебошанд, ки ба суратҳисоби муассиса интиқол дода шудаанд, вале 

ҳанӯз ба суратҳисоб ворид нашудаанд. Ҳисоб ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:  

1 11 610 Воситаҳои пулии дар роҳбуда - бо асъори миллӣ  

1 11 620 Воситаҳои пулии дар роҳбуда - бо асъори хориҷӣ  

 

Ҳисоби 1 11 700 «Муодилҳои воситаҳои пулӣ» барои баҳисобгирии муодилҳои воситаҳои пулии 

қарордодҳои  дохилӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Муодилҳои воситаҳои пулӣ маблағгузориҳои бозоргириашон баланди кӯтоҳмудате мебошанд, ки  

метавонанд ба осонӣ ба маблағи муайяни воситаҳои пулӣ мубодила шаванд ва таҳти хатари 

ночизи тағйири арзиш қарор гиранд. 

 

Ҳисоб аз  ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад:  

1 11 710 Амонатҳои дархостӣ (депозиты до востребования) бо асъори миллӣ ( то 3 моҳ)  

1 11 720 Амонатҳои  дархостӣ  бо асъори хориҷӣ ( то 3 моҳ)  

1 11 730 Дигар маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир ( то 3 моҳ)  

1 11 731 Коғазҳои қиматноки қарзӣбо асъори  миллӣ ( то 3 моҳ)  

 

Ҳисоби фаръии 1 11 710 «Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ) барои баҳисобгирии 

маблағгузориҳои бо асъори миллӣ  ба бонкҳои  муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мӯҳлати то 3 

моҳ гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.  

 

Масалан, амонати бонкии фаврӣ бо сомонӣ ба мӯҳлати то се моҳ тавассути Хазинадорӣ аз ҳисоби 

ҲЯХ-и буҷети ҷумҳуриявӣ гузошта мешавад, ки онро қайди зерин ҳамроҳӣ менамояд: 

Дт. 1 11 710 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)  

Кт. 1 11 210  ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ  

 

Ҳангоми пардохти амонат тавассути бонк, Хазинадорӣ амалиѐтро бо қайди зерин инъикос 

менамояд:  

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ  

Кт. 1 11 710 Амонатҳои дархостӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)  

 

Ҳисоби фаръии 1 11 720 «Амонатҳои дархостӣ бо асъори  хориҷӣ (то 3 моҳ)» барои 

баҳисобгирии амонатҳо ба асъори  хориҷии ба бонкҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

мӯҳлати то 3 моҳ гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби фаръии 1 11 730 «Дигар маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргир (то 3 моҳ)» барои  

баҳисобгирии маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати бозоргириашон баланд, аз қабили варақаҳои қарзии 

аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нияти нигаҳдорӣ  ба мӯҳлати то 3 моҳ харидоришуда, 

пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳангоме ки ташкилот варақаи қарзии давлатиро, ки нияти то 3 моҳ нигоҳ доштан дорад, харидорӣ 

менамояд, қайди баҳисобгирии зеринро анҷом медиҳад.  

 

Дт. 1 11 731 Қоғазҳои қиматноки қарзӣ  бо асъори  миллӣ (то 3 моҳ)  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ  

 

Вақте ки варақаи қарзӣ фурӯхта ѐ пардохт карда мешавад, қайди  зерини баҳисобгирӣ анҷом дода 

мешавад: 
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Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии  ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ  

Кт. 1 11 731 Қоғазҳои қиматноки  қарзӣ бо асъори миллӣ (то 3 моҳ)  

 

Ҳисоби 1 12 000 «Сармоягузориҳои   кӯтоҳмуддат» барои баҳисобгириии нақдӣ ва гардиши  

маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати аз ширкатҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон харидоришуда, ки 

нияти нигоҳдории онҳо муддати то як солро дарбар мегирад, пешбинӣ гардидааст. Ин ҳисоб 

ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:  

 

1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

1 12 200 Вомҳои додашуда  

1 12 300 Саҳмияҳо 

1 12 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ   

1 12 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ  

1 12 600 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ  

 

Дар ҳисоби 1 12 100  «Қоғазҳои қиматнок, ба  ғайр аз саҳмияҳо» қоғазҳои қиматноки  аз 

ширкатҳои муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон харидоришуда, ба ғайр аз саҳмияҳое, ки ташкилот 

ният дорад дар давраи кӯтоҳ фурӯшад, ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Хариди қоғазҳои қиматнок дар  баҳисобгирӣ аз рӯи арзиши аслии харидорӣ инъикос меѐбад, ки 

дар баҳисобгирӣ бо қайди зерин сурат мегирад:  

 

Дт. 1 12 100 Коғазҳои қиматнок, ба ғайр аз  саҳмияҳо  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори  миллӣ  

 

Фурӯши қоғазҳои  қиматноки кӯтоҳмуддат аз рӯи нархҳои одилонаи бозорӣ сурат мегирад, 

бинобар ин  ҳолатҳои фурӯш аз рӯи нархҳои баробар бо нархи  харид, ѐ болотар, ѐ поинтар аз 

нархи харид имконпазиранд. Тафовути байни нархи фурӯш ва нархи хариди коғазҳои қиматноки 

кӯтоҳмуддат бояд ҳамчун  фоидаи (зарари) ҳолдингӣ аз дороиҳои молиявӣ эътироф гардад.  

 

Мисол, агар ташкилот варақаҳои қарзии кӯтоҳмуддатро ба нархи болотар аз нархи харид фурӯшад, 

он гоҳ ин амалиѐтро чунин  қайд ҳамроҳӣ менамояд:  

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ ба асъори миллӣ  

Кт. 1 12 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

Кт. 4 53 500 Фоидаи ҳолдингӣ – сармоягузориҳо (ба маблағи,  афзунтар аз нархи харид)  

 

Агар коғазҳои қиматнок бо нархи поинтар аз нархи харид фурӯхта шаванд, он гоҳ қайд чунин 

хоҳад буд:  

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои  шахсии ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ  

Дт. 5 33 600 Зарари холдингӣ – сармоягузориҳо (ба тафовути байни нархи харид ва нархи фурӯш)  

Кт. 1 12 100 Қоғазҳои  қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

 

Ҳисоби 1 12 200 «Вомҳои додашуда» барои  баҳисобгирии вомҳои ба муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавассути  ташкилот ба мӯҳлати то як сол додашуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 12 300 «Саҳмияҳо» барои баҳисобгирии  саҳмияҳои аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

харидоришуда, ки ташкилот нияти фурӯши онро  дар тӯли як сол дорад, пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 1 12 400 «Захираҳои  техникии суғуртавӣ» барои   баҳисобгирии дархостҳои марбут ба 

суғуртаҳои  кӯтоҳмуддати қарордодшудаи ташкилотҳо  бо  ширкатҳои суғуртавӣ мебошад. Бо 
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гузашти мӯҳлати суғурта ѐ  дар сурати истифодаи суғурта маблағи он ба сифати хароҷот эътироф 

карда хоҳад шуд.  

 

Масалан, агар корманди давлатӣ ба мусофирати хидматӣ ба хориҷа равад ва ташкилот вазифадор  

бошад ӯро суғуртаи  тиббӣ намояд, он гоҳ амалиѐти харидории суғуртаро чунин қайд ҳамроҳӣ 

мекунад: 

Дт. 1 12 400 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои ташкилотҳои буҷетӣбо асъори миллӣ  

 

Ҳисобҳои 1 12 500 «Амонатҳои  бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ» ва 1 12 600 «Амонатҳои 

бонкии мӯҳлатнок бо асъори хориҷӣ» барои  баҳисобгирии амонатҳои  тавассути ташкилот ба 

бонкҳои  муқимии Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба мӯҳлати то як сол бо  бо асъори миллӣ ва асъори 

хориҷӣ мутаносибан гузошташуда, пешбинӣ гардидааст.   

 

Ҳисоби 1 13 000 «Қарздории дебиторӣ» дорои  ҳисобҳои зерин мебошад:  

1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул  

 

Ҳисоби 1 13 100 «Ҳисобҳо барои қабул» барои  баҳисобгирии нақдӣ ва гардиши  қарздории 

дебитории муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи амалиѐтҳои муомилавии марбут ба молҳо, кору 

хизматрасониҳо  бо қарз, пешбинӣ гардидааст.  

 

Масалан, агар ташкилот –муассисаи бозорӣ ба ташкилоти дигари  муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо қарз мол фурӯхта  бошад, он гоҳ ин амалиѐт бо қайди зерин инъикос карда  мешавад:  

Дт. 1 13 100  Ҳисобҳо барои қабул  

Кт.  4 42 100 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кор, ки аз тарафи  муассисаҳои бозорӣ амалӣ 

карда мешаванд. 

 

Ҳисоби 1 14 000 «Дигар қарздории дебиторӣ» барои  баҳисобгирии қарзҳои  дебитории дигари 

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳисобҳои зеринро дарбар мегирад:  

1 14 100 Қарздориҳои дебитории марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ  

1 14 200 Қарздориҳои дебитории марбут ба маблағҳои интиқолӣ (трансфертҳо)  

1 14 300 Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти буҷетӣ  

1 14 400 Қарздориҳои дебитории  марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо) 

1 14 500 Фоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул  

1 14 600 Қарздориҳои дебитории  кормандон  

1 14 700 Пардохтҳои иҷоравӣ барои қабул  

1 14 800 Қисми ҷории қарздории дебитории  дарозмуддат  

1 14 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи  дигар амалиѐтҳо  

 

Ҳисоби 1 14 100  «Қарздориҳои  марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ» барои  баҳисобгирии 

талаботҳои қобили қабули марбут ба  андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ пешбинӣ гардидааст. 

Ҳангоме ки  мақоми мутасаддӣ оид ба  ҷамъоварии андозҳо ба буҷети давлатӣ оид ба ворид 

шудани  андозҳо иттилоия мегирад, он гоҳ дар баҳисобгирӣ он бо қайди зерин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 14 100 Қарздориҳои дебитории марбут ба андозҳо ва қарорҳои муҷозотӣ  

Кт. 4 13 000 Андозҳо аз рӯи   молҳо ѐ хизматрасониҳо  
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Ҳисоби 1 14 200 «Қарздориҳои  марбут ба маблағҳои интиқолӣ (трансфертҳо)» баҳисобгирии 

интиқолоти қобили қабул аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли сол пешбинӣ гардидааст. 

Ҳангоме ки ТБ оид ба  қабули  интиқол аз воҳиди бахши  идораи давлатӣ иттилоия мегирад ва 

эҳтимоли дарѐфти интиқол баланд аст, он гоҳ  ТБ қайди зеринро анҷом медиҳад:  

Дт. 1 14 200 Қарздориҳои дебитории  марбут ба маблағҳои интиқолӣ  

Кт. 4 18 300  Аз дигар воҳидҳои бахши идораи давлатӣ  

 

Ҳисоби 1 14 300 «Қарздориҳои дебитории марбут ба амалиѐти  буҷетӣ» барои баҳисобгирии 

қарздории дебитории баамаломадаи марбут ба амалиѐти буҷетӣ, ки пардохти онҳо дар тӯли сол  

пешбинӣ шудааст, истифода бурда мешавад. Ҳисоб ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:  

 

1 14 310 Қарздориҳо дебитории  марбут ба  амалиѐти байнибуҷетӣ  

1 14 320 Қарздориҳои дебитории  марбут ба амалиѐти байниидоравӣ  

1 14 330 Қарздориҳои  марбут ба амалиѐти дохилиидоравӣ  

 

Ҳисоби  1 14 310  «Қарздориҳои  дебитории  марбут ба амалиѐти байнибуҷетӣ» барои  

баҳисобгирии қарздории дебитории марбут ба амалиѐти байнибуҷетии баамаломада байни 

мақомоти идораи марказӣ ва мақомоти идораи маҳаллии алоқадошта ба иҷрои буҷетҳо пешбинӣ 

гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 14 320 «Қарздории  дебитории марбут ба амалиѐти байниидоравӣ» барои   

баҳисобгирии қарздории дебитории баамаломада дар иртибот бо амалиѐти  байниидоравӣ бо 

ташкилотҳои буҷетии тобеи вазорату идораҳои мухталиф  пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 1 14 330 «Қарздории дебитории марбут ба  амалиѐти дохилиидоравӣ» барои   

баҳисобгирии қарздории дебитории баамаломада дар иртибот бо амалиѐтҳо бо ташкилотҳои 

буҷетии тобеъи  як вазорат ѐ идора пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 14 400 «Қарздории дебитории марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)»  барои   баҳисобгирии 

эҳдоияҳое, ки  қабули  онҳо аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи сол пешбинӣ шудааст 

ва эҳтимоли қабули  онҳо баланд аст, пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 14 500 «Фоизҳо  ва суди саҳмияҳо барои қабул» барои  баҳисобгирии фоиз  ва суди  

саҳмияҳои қобили қабул  дар тӯли сол аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст .  

 

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад. 

1 14 510 Фоизҳо барои қабул – асъори миллӣ 

1 14 520 Ҳаққи саҳмҳо барои қабул - асъори миллӣ 

1 14 530 Фоизҳо барои қабул – асъори хориҷӣ 

1 14 540 Ҳақи саҳмҳо барои қабул - асъори хориҷӣ 

 

Ҳангоме ки ТБ фоизҳои барои қабулро нисбати вомҳои бурдноки додашуда интиқол медиҳад,   он 

гоҳ қайди зерин сурат мегирад:  

 

Дт. 1 14 510 Фоизҳо барои қабул   

Кт. 4 41 100 Фоизҳо 

 

Ҳисоби 1 14 600 «Қарздории дебитории кормандон» барои баҳисобгирии қарздории дебитории 

кормандони  ташкилот мебошад.  

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад: 
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1 14 610 Қарздориҳои дебитории шахсҳои ҳисобдеҳ 

1 14 620 Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба моҳона ва пардохтҳои дигар 

 

Ҳисоби 1 14 700 «Пардохтҳои иҷоравӣ  барои қабул» барои   баҳисобгирии қарздории дебитории 

марбут ба иҷораи вогузоркарда ба аҳли қарордоди дохилӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 14 800 «Қисми ҷории қарздории дебитории дарозмуддат» барои  баҳисобгирии 

қарздории дебитории дарозмуддати мавриди интизор барои қабул аз муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи  ҳисоботии ҷорӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҷудо кардани қисми ҷории қарздории дебитории дарозмуддат, масалан, оид ба  иҷораи  молиявӣ 

ба таври зайл сурат мегирад:  

 

Дт. 1 14 800 Қисми ҷории қарздории дебитории дарозмуддат   

Кт. 1 63 200 Қарздории дебитории дарозмуддати  марбут ба иҷораи молиявӣ  

 

Ҳисоби 1 14 900 «Қарздории дебиторӣ  аз рӯи дигар амалиѐтҳо» барои  баҳисобгирии қарздории 

дебитории дарозмуддати аз рӯи дигар   амалиѐтҳо  бо муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 

гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 15 000 «Пешпардохтҳои додашуда» ба  ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:  

1 15 100 Пешпардохтҳои додашуда барои  молҳо  

1 15 200 Пешпардохтҳои додашуда  барои  хизматрасониҳо  

1 15 300 Пешпардохтҳои додашуда  барои  иҷора  

1 15 400 Пешпардохтҳо барои  андоз  

1 15 900 Дигар пешпардохтҳои додашуда 

 

Ҳисоби 1 15 100 «Пешпардохтҳои  додашуда барои  молҳо» барои  баҳисобгирии пешпардохтҳо 

ба молтаъминкунандагон  - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди  молҳое, ки дар оянда қабул  

хоҳанд шуд, пешбинӣ гардидааст.  

 

Масалан, агар ташкилот пардохти молро ба муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон пешакӣ анҷом диҳад, 

он гоҳ ин амалиѐт бо қайди зерин ҳамроҳ хоҳад буд: 

 

Дт. 1 15 100 Пешпардохтҳои додашуда барои молҳо   

Кт. 1 11 240 ҲЯХ-и  ҳисобҳои  шахсии ТБ бо асъори  миллӣ  

 

Ҳисобҳои  1 15 200, 1 15 300  барои  баҳисобгирии  маблағҳои ба муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оиди  хизматрасонӣ, иҷорапулии пешпардохтҳои додашудае, ки дар оянда қабул  хоҳанд шуд, 

пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 15 400 «Пешпардохтҳо барои  андоз» барои  баҳисобгирии андозҳои пешпардохтшуда 

пешбинӣ гардидааст.  
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Ҳисоби  1 15 900 «Дигар пешпардохтҳои додашуда» барои   баҳисобгирии   пешпардохтҳои ба 

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути  ташкилот анҷомдодашуда, ки ба ҳисобҳои   дар   боло 

нишондодашуда  мансуб намебошанд, пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби  1 16 000 «Захираҳо барои  қарзҳои  шубҳанок- қарздории дебиторӣ» барои 

баҳисобгирии захираҳое, ки аз рӯи қарзҳои шубҳанок ба вуҷуд меоянд, пешбинӣ гардидааст. 

Ҳисоб аз   ҳисобҳои фаръии зерин иборат мебошад: 

 

1 16 100 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок  -  қарздории дебиторӣ   

1 16 200 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок  -  дигар  қарздориҳои дебиторӣ  

 

Дар охири  давраи ҳисоботӣ ТБ  қарздории дебиториро баҳо дода ва бо усули дар сиѐсати 

баҳисобгирӣ қабулшуда маблағи қарзҳои шубҳанокро муайян мекунад.  

 

Дороиҳои  молиявии кӯтоҳмуддат- берунӣ(хориҷӣ)  

 

Ҳисоби зерфасли 1 20 000  «Дороиҳои  молиявии кӯтоҳмуддат –берунӣ»  барои   баҳисобгирии 

нақдӣ ва ҳаракати дороиҳои молиявии воҳидҳои ниҳодие, ки ҳамчун  кӯтоҳмуддат ва берунӣ  

табақабандӣ мешаванд, пешбинӣ гардидаанд.  

 

Дороии молиявӣ дар суратеберунӣ  мебошад, ки  ӯҳдадории ба дороӣ муносиб тавассути  

ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда бошад. 

 

Зерфасли «Дороиҳои  молиявии кӯтоҳмуддат-берунӣ» дорои  ҳисобҳои зерин  мебошад : 

 

1 21 000 Воситаҳои пулӣ ва муодилҳои онҳо  

1 22 000 Сармоягузориҳои  кӯтоҳмуддат  

1 23 000 Қарздории дебиторӣ  

1 24 000 Дигар қарздории дебиторӣ  

1 25 000 Пешпардохтҳои додашуда  

1 26 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок   

 

Баҳисобгирии марбут ба зерфасли «Дороиҳои  молиявии кӯтоҳмуддат – берунӣ» мушобеҳи 

баҳисобгирӣ аз рӯи ҳисобҳои зерфасли «Дороиҳои  молиявии кӯтоҳмуддат-дохилӣ» мебошад.  

 

Дороиҳои  ғайримолиявии кӯтоҳмуддат   

 

Ҳисобҳои дороиҳои  ғайримолиявии кӯтоҳмуддат  барои  баҳисобгирии  захираҳои  молию 

моддии мутааллиқ ба ташкилот ва дар назар гирифташуда барои фурӯш,  истифода дар истеҳсолот 

ѐ корбурд дар оянда пешбинӣ шудаанд. Онҳо метавонанд захираҳои стратегӣ, ашѐи  хом ва 

масолеҳ, истеҳсолоти нотамом, маҳсулоти тайѐр ѐ молҳо барои фурӯши дубора бошанд.  

 

Зерфасли «Дороиҳои  ғайримолиявии кӯтоҳмуддат» ҳисобҳои зеринро муттаҳид месозад:  

1 31 100 Захираҳои стратегӣ  

1 31 200 Дигар  захираҳои воситаҳои моддиигардишӣ  
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Захираҳо дороиҳое ҳастанд, ки ба шакли ашѐи  хом ва масолеҳ барои корбурд дар раванди 

истеҳсолӣ, ки  ҳангоми  хизматрасонӣ мавриди истифода ѐ таҳвил қарор мегиранд ва махсуси  

фурӯши дубора  ѐ барои тақсим дар ҷараѐни фаъолияти маъмулӣ мебошанд .  

 

Ба ҳисоби 1 31 100 «Захираҳои стратегӣ» молҳои ба мақсадҳои стратегӣ  ва барои ҳолатҳои 

фавқулодда нигоҳдоришаванда, молҳои дорои аҳамияти хос барои кишвар, масалан ғалла ва нафт,  

мансубанд. Мутаносибан, дар ҳисоби фаръии 1 31 110 захираҳои эҳтиѐтии энергия, дар ҳисоби 

фаръии 1 31 120 – захираҳои озуқаворӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

 

Ҳисоби 1 31 200 «Дигар захираҳои  воситаҳои  моддии гардишӣ»  ба ҳисобҳои фаръии зерин 

тақсим мешаванд: 

 

1 31 210 Молҳои канселярӣ ва асбобҳои таълимӣ 

1 31 211 Молҳои хоҷагӣ ва инвентар 

1 31 212 Маводҳои хароҷотӣ 

1 31 213 Инвентари мулоим ва либоси расмӣ 

1 31 214 Маҳсулоти хўрока 

1 31 215 Доруворӣ, воситаҳои ҷароҳатбандӣ 

1 31 216 Сўзишворӣ-равғанҳои молиданӣ 

1 31 217 Сўзишворӣ дар ҳисоботдиҳии ронандагон 

1 31 218 Истифодабарии захираҳои молӣ-маводӣ (ЗММ)   

1 31 219 Молҳои дигаре, ки ба дараҷаҳои дигар мансубнадошта 

1 31 220 Истеҳсолоти нотамом  

1 31 230 Маҳсулоти тайѐр  

1 31 240 Молҳо барои фурӯши дубора  

1 31 250 Дороиҳои биологии истеъмолӣ   

 

Ҳисоби фаръии гурўҳи 1 31 200 «Дигар захираҳои воситаҳои  моддии гардишӣ»  барои   

баҳисобгирии ашѐи  хом ва  масолеҳи барои  истифода ба сифати захираҳо дар ҷараѐни истеҳсолот 

ѐ дар раванди вогузории хизматрасониҳо нигоҳдоришаванда пешбинӣ шудааст. Вобаста аз 

тааллуқи идоравӣ ва хусусияти фаъолият дар ҳисоби фаръӣ  метавонанд молҳои хоҷагидорӣ ва 

лавозимоти таҳрир, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ ва маводи сӯхт, қисмҳои эҳтиѐтӣ, масолеҳи 

сохтмонӣ, озуқаворӣ, доруворӣ ва маводи захмбандӣ, захираҳои мақсадҳои низомӣ, маҳсулоти 

кишоварзӣ ва ғ.  ба ҳисоб гирифта шаванд. 

 

Эътирофи ашѐи хом ва масолеҳ ба сифати дороӣ оиди дебети мутобиқиҳисобҳои гурўҳи 1 31 200 

дар иртибот бо ҳисобҳои воситаҳои пулӣ, агар пардохт ҳангоми харид сурат гирад ѐ бо ҳисоби 2 

11 110 «Ҳисобҳо барои пардохт», агар ашѐи хом  ва масолеҳ ба қарз гирифта шаванд, инъикос 

карда  мешавад.  

 

Ҳисоби фаръии 1 31 218 «Истифодабарии захираҳои молӣ-моддӣ (ЗММ)» барои ба ҳисоб 

гирифтани  боигариҳои молӣ-моддие, ки дар фаъолияти ташкилот истифода бурда мешаванд, вале 

тибқи гурўҳбандӣ барои гузарондани онҳо ба воситаҳои асосӣ мутобиқ намебошад. Онҳоро 

инчунин зуд аз ҳисоби хароҷот баровардан мумкин нест. Тартиби эътирофи ЗММ дар ҳисоби 

мазкур ва меъѐрҳои эътироф бо сиѐсати муҳосибии ташкилот муайян карда мешаванд. Ба 

истифодабарии ЗММ, одатан боигариҳои молӣ-моддие мансуб дониста мешаванд, ки арзиши онҳо 

барои як дона аз ҳаде, ки дар санадҳои маъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
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масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ барои гузаронидани дороиҳои моддӣ ба воситаҳои дар 

гардишбуда муқаррар шудаанд, кам аст. Бо вуҷуди он, дороиҳои моддӣ ба ЗММ дар захира буда, 

мансуб дониста намешаванд, ки арзиши онҳо барои як дона аз ҳади муқарраршуда кам аст, вале 

мўҳлати истифодабарии онҳо зиѐда аз як сол мебошад. Рўйхати маълумоти дороиҳои моддӣ дар 

дар санадҳои маъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ 

муайян мешаванд.  

 

Ҳисоби фаръии 1 31 220 «Истеҳсолоти нотамом» барои  ҷамъбаст ва баҳисобгирии иттилоот 

дар бораи вуҷуд ва ҳаракати   маҳсулоти қисман  коркардшуда, ки нисбат ба он ҷараѐни истеҳсолӣ 

дар давраи оянда давом дода хоҳад шуд, пешбинӣ шудааст. Воҳидҳои бахши идораи давлатие, ки  

хизмат мерасонанд, метавонанд ҳаҷмҳои на он қадар калони истеҳсолоти нотамом дошта бошанд ѐ 

тамоман надошта бошанд, чун барои аксари чунин хизматрасониҳо, дар сурате, ки ҷараѐни онҳо 

беист бошад,  фосилаи замонии кӯтоҳе талаб карда мешавад. Ҷузҳои таркибии  истеҳсолоти 

нотамомро хароҷотҳо барои масолеҳи асосӣ, хароҷот ба меҳнати асосӣ ва хароҷоти истеҳсолии 

болосарӣ ташкил медиҳанд.  

 

Қайдҳои ҳисобдорӣ ба тарзи зерин дар дебети 1 31 220 «Истеҳсолоти нотамом», дар кредит – дар 

ҳисобҳои марбутаи дороиҳо ва хароҷот: 1 31 210 «Ашѐи  хом ва масолеҳ», 5 10 130, 5 10 230 

«Музди меҳнат – хароҷоти истеҳсолӣ», 5 11 100 «Суғуртаи  иҷтимоӣ», мумкин аст дар 5 10 900 

«Дигар пардохтҳо  ба кормандон» дар қисми  кормандони  истеҳсолӣ, 5 12 190 «Хароҷоти 

истеҳсолию болосарӣ» анҷом дода мешаванд. 

 

Камшавӣ аз рӯи ҳисоби «Истеҳсолоти нотамом» ҳангоми  ба охир расидани ҷараѐни истеҳсолӣ ва 

тавлиди маҳсулоти тайѐр ба амал меояд:  

Дт.  1 31 230 Маҳсулоти тайѐр  

Кт.  1 31 220 Истеҳсолоти нотамом. 

 

Ҳисоби  фаръии 1 31 230 «Маҳсулоти тайѐр» барои  баҳисобгирии  маснуот  ва маҳсулоти  

тайѐри  ҷараѐни пурраи  истеҳсолиро гузашта пешбинӣ гардидааст. Эътирофи  маҳсулоти тайѐр 

ҳангоми  ба охир расидани  ҷараѐни истеҳсолӣ ва таҳвили  маҳсулоти тайѐр аз  коргоҳҳои 

истеҳсолӣ, чуноне ки дар боло  нишон дода шудааст, ба амал меояд. Агар баҳисобгирии  

захираҳои  молию моддӣ ба тарзи беист сурат гирад, он гоҳ зимни фурӯши  маҳсулоти тайѐр 

ҳамзамон бо эътирофи даромад аз фурӯш хароҷоти дахлдор-арзиши аслии маҳсулоти 

фурӯхташуда дар иртибот бо ҳисоби маҳсулоти тайѐр эътироф карда мешавад: 

Дт. 5 12 180 Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, кору  хизматрасониҳо  

Кт. 1 31 230 Маҳсулоти тайѐр  

 

Агар  баҳисобгирии захираҳои  молию моддӣ ба тарзи фосилавӣ пеш бурда шавад, он гоҳ ҳисоби 

«Маҳсулоти тайѐр» бо роҳи барӯйхатгирии  мутобиқи сиѐсати  баҳисобгирии тасдиқшуда барои 

ташкилотҳои буҷавӣ тасҳеҳ мегардад.  

 

Ҳисоби 1 31 240 «Молҳо барои фурӯши дубора» барои    баҳисобгирӣ ва  ҳаракати  молҳои ба 

мақсади фурӯш бе коркарди баъдӣ харидоришуда, пешбинӣ гардидааст.  Баҳисобгирии харид 

мушобеҳи баҳисобгирии хариди маводди хом ва масолеҳ мебошад. Баҳисобгирии фурӯш шабеҳи 

баҳисобгирии фурӯши маҳсулоти тайѐр мебошад. Баҳисобгирии харид шабеҳи баҳисобгирии 
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хариди ашѐи хом ва масолеҳ мебошад. Баҳисобгирии фурӯш  монанди  баҳисобгирии маҳсулоти 

тайѐр мебошад.  

 

Ҳисоби 131 250 «Дороиҳои  биологии истеъмолӣ»  барои   баҳисобгирии маҳсулоти кишоварзӣ 

(маҳсулоти  ғалладона, ҳосили ҷамъоваришудаи пахта, дарахтони қатъшуда (буридашуда), 

меваҷоти ҷамъоваришудаи дарахтон ва буттаӣ, пашми гӯсфанд, шири дӯшидашуда, тухм, танаи 

ҳайвоноти ҳалолкардашуда ва ғ.), ки ба мақсади фурӯш ҳамчун мол ѐ ҳамчун маҳсулоти тайѐр 

харидорӣ шудаанд ѐ барои истеъмоли шахсӣ нигаҳдорӣ мешаванд, пешбинӣ гардидааст.  

Мутобиқан, баҳисобгирӣ мисли захираҳои  молию-моддӣ ба шакли ашѐи хом ва масолеҳ,  

истеҳсолоти нотамом,  маҳсулоти тайѐр ѐ молҳо барои фурӯши дубораи  дар боло баррасигардида 

сурат мегирад. 

 

Дороиҳои ғайримолиявии дарозмудат  

 

Фасли «Дороиҳои дарозмуддат» дорои  зерфаслҳои зайл мебошад: 

 

1 40 000 Дороиҳои ғайримолиявии дарозмуддат 

1 60 000 Дороиҳои  молиявии дарозмуддат 

 

Зерфасли 1 40 000 «Дороиҳои  ғайримолиявии  дарозмуддат» иборат аз ҳисобҳои зерин мебошад: 

 

1 41 000 Воситаҳои асосӣ  

1 42 000 Фарсудашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ  

1 43 000 Воситаҳои асосӣ барои насб 

1 44 000 Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул  

1 45 000 Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда  

1 46 000 Сохтмони нотамом  

1 47 000 Дороиҳои биологӣ  

1 48 000 Истиҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ  

1 49 000 Дороиҳои ғайримоддӣ  

1 50 000 Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ  

1 51 000 Дороиҳои истеҳсолнашуда  

1 52 000 Сарфшавии  ҷамъшудаи захираҳои табиӣ  

1 53 000 Истеҳлоки  ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда  

1 54 000 Дороиҳои қиматнок 

1 55 000 Беарзишшавии  ҷамъшудаи дороиҳо  

 

Ҳисоби 1 41 000 «Воситаҳои асосӣ» бароибаҳисобгирии  объектҳои воситаҳои асосӣ, ки ба онҳо  

дороиҳои моддие мансубанд, ки  барои истифодаи чандинкарата дар ҷараѐни истехсол ѐ 

молрасонӣ ва хизматрасонӣ, ҳангоми  иҷорадиҳӣ ѐ мақсадҳои маъмурӣ дар назар дошта шудаанд 

ва пешбинӣ мешавад дар тӯли беш аз як давраи ҳисоботӣ мавриди истифода қарор гиранд, 

пешбинӣ гардидааст.   

 

Ин ҳисоб аз ҳисобҳои  фаръии зерин мутобиқи табақабандии воситаҳои асосӣ иборат аст: 

1 41 100 Биноҳо  

1 41 200  Иншоот  

1 41 300 Мошинҳо ва таҷҳизот  

1 41 400 Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 
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1 41 500 Ободонии замин 

 

Ҳисоби 1 41 100 «Биноҳо» ба зерҳисобҳои зерин тақсим мешавад :  

1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ) 

1 41 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ  

 

Ба биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ) биноҳое, ки комилан ѐ асосан  ҳамчун манзили 

истиқоматӣ, аз он ҷумла гаражҳо ва сохтмонҳои дигари ба истиқоматгоҳ алоқаманд истифода 

мешаванд, мансубанд. Ба ҳамин категория хонаҳои шиноварӣ, киштиҳои боркаши 

ядакӣ(/баржаҳо), мошинҳои сарбастаи (фургонҳои) маскунӣ ва ядаки мошин, ки ба сифати ҷои 

асосии истиқомат истифода мешаванд, шомиланд. Ба  биноҳои  ғайриистиқоматӣ кулли биноҳо, ба 

ҷуз истиқоматӣ шомил мебошанд.  

 

Ҳисоби 1 41 200 «Иншоот» ба:  

1 41 210 Иншоот ва 

1 41 220 Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ  тақсим мешавад.  

 

Ҳисоби 1 41 210 «Иншоот» махсуси баҳисобгирии бузургроҳҳо, кӯчаҳо, роҳҳо, пулҳо (мосты) 

шоҳроҳҳои рӯизаминӣ, нақбҳо, роҳҳои оҳан, хаттҳои парвозу фуруди майдонҳои ҳавоӣ, 

шабакаҳои фозилоб (канализатсия), оброҳҳо, лангаргоҳҳо, саддҳои об, иншооти дигари 

гидротехникӣ, конҳо, иншооти вобаста ба истеҳсоли   захираҳои зеризаминӣ, иншооти  марбут ба 

машғулият ба варзиш ва барои истироҳат дар ҳавои кушод мебошад.  

 

Ҳисоби 1 41 220 «Дастгоҳҳои таҳвилдиҳӣ» махсуси баҳисобгирии хаттҳои алоқа, хаттҳои 

интиқоли барқ ва лӯлакашиҳо мебошад.  

 

Ҳисоби 1 41 300 «Мошинҳо ва таҷҳизот»  ба: 

1 41 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ ва 

1 41 320 Дигар  мошинҳо ва таҷҳизот тақсим мешавад. 

 

Ҳисоби 1 41 310 «Таҷҳизоти  нақлиѐтӣ» махсуси баҳисобгирии таҷҳизот барои  интиқоли 

одамон ва ашѐ, аз ҷумла воситаҳои нақлиѐти автомобилӣ, ядакҳо ва нимаядакҳо, киштиҳои баҳрӣ, 

локомотивҳо ва мураккаботи мутаҳаррики роҳи оҳан, ҳавопаймоҳо, мотосиклҳо ва дучархаҳо 

мебошад.  

 

Ҳисоби 1 41 320 «Дигар мошинҳо ва таҷҳизот » махсуси баҳисобгирии  кулли мошинҳо ва 

таҷҳизот ба ҷуз таҷҳизоти нақлиѐтӣ мебошад. Ба ин баҳисобгирӣ намудҳои  зайли  дороӣ: 

мошинҳои  корбурди умумӣ ва истифодаи махсус, таҷҳизоти  дафтарӣ, муҳосиботӣ ва компютерӣ, 

таҷҳизоти барқӣ, дастгоҳҳои вобаста ба радио, телевизион ва алоқа, асбобҳои тиббӣ шомил  

мегарданд;  

  

Ҳисоби 1 41 400 «Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари  истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ»  

махсуси баҳисобгирии мебели дафтарӣ ва лавозимот (рахтовез[/либосовез], минбарҳои 

хитоба(/кафедраҳо), тахтаи хатнависӣ, зарфҳои партобҳо, сандуқҳои сухтанашаванда, ҷевонҳои 

оҳанӣ, тоқчаҳо, рафҳо, монеаҳои интиқолшаванда,  дастгоҳҳои телефонӣ, бодзанҳо, қоли[н]ҳо, 

чароғҳо, чилчироғҳо ва ғ.), асбобҳои   дақиқ ва нурӣ; асбобҳои мусиқӣ,  ашѐи  истеҳсолӣ, 



(169) 
 

хоҷагидорӣ (аз ҷумла зиддисӯхтор) ва варзишӣ мебошад. Илова бар ин, ба категорияи мазкур 

наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, осори дигари  санъат ва маводди атиқа, ҳамчунин маҷмӯаҳои дигари 

дорои арзиши қобили мулоҳиза, ки ба осорхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои мушобеҳи онҳо 

тааллақ доранд ва аз тарафи онҳо ба мақсадҳои хизматрасонии ғайрибозаргонӣ намоиш дода 

мешаванд, шомил мебошанд. Ин гуна ашѐи барои  корбурд дар истеҳсолот дар назар 

доштанашуда, ҳамчун  арзиш табақабандӣ мешаванд.     

 

Ҳисоби 1 41 500 «Ободонии замин» махсуси баҳисобгирии  хароҷоти асосии марбут ба беҳсозии 

заминҳо мебошад, ки хароҷоти марбут ба ниҳолҳои сабзазоркунанда ва зинатдиҳанда дар кӯчаҳо, 

майдонҳо, боғу бӯстонҳо, дар ҳудуди  ташкилотҳои давлатӣ, дар ҳавлиҳои хонаҳои истиқоматӣ, 

деворҳои сабз, наворхаттҳои аз барф ҳимояткунанда ва ҳифзкунандаи майдонҳо, ниҳолҳои  

тақвияткунандаи регҳо ва соҳилҳои дарѐҳо, ниҳолҳои дараю масилӣ, ниҳолкории сунъии боғҳои 

ботаникӣ ва  муассисаҳои  дигари  илмӣ-таҳқиқотӣ ва таълимии давлатӣ барои  мақсадҳои илмӣ ва 

ниҳолкории сунъии бисѐрсолаи дигар  ҷузъи онҳо ҳастанд;   

 

1. Ҳангоме ки ТБ воситаи асосӣ, масалан бинои истиқоматиро  харидорӣ менамояд, қайдҳои 

зерини баҳисобгирӣ анҷом дода мешаванд:  

а). Дарѐфти эҳдоияи пулӣ аз БҶ барои хариди воситаи асосӣ (бинои истиқоматӣ)  

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ),  ѐ 

 

Кт. 4 18 120 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати давлатҳои хориҷӣ дастрас шуда бошад), ѐ 

Кт. 4 18 220 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз ташкилотҳои  байналмилалӣ дастрас шуда бошад)  

 

б)  Хариди бинои истиқоматӣ  

Дт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Дар баробари ин ҳисоби 2.11.971 ба ҳисоби 3.10.110 маҳкам мешавад 

Дт Кт 2.11.971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) 

Кт. 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба фондҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас шуда бошад), 

 

2. Ҳангоме ки ТБ ба сифати эҳдоия маскани истиқоматӣ мегирад, қайдҳои зерини баҳисобгирӣ 

анҷом дода мешаванд:  

 

Дт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)   

Кт. 3 10 210 Сармоягузориҳои ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон даcтрас шуда бошад) ,   ѐ 

Кт. 4 18 120 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоия аз Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ даcтрас шуда бошад,   

ѐ  

Кт. 4 18 220 Эҳдоияҳои асосӣ (агар эҳдоияҳо аз ташкилотҳои байналмилалӣ дастрас шуда бошад)  

 

3. Зимни таъмири асосии воситаҳои асосӣ, масалан биное, ки молики он ТБ мебошад, хароҷоти 

таъмир бояд ба сармоягузорӣ таблил дода шавад, агар сифати воситаи асосӣ ба таври қобили 

мулоҳиза беҳтар гардад ѐ мӯҳлати хидмати он афзояд, масалан:  

 - таъмире, ки боиси  тақвияти қобилияти муқовимати бино дар баробари заминҷунбӣ гардад;  

- таъмире, ки  боиси тағйирѐбии  сифатии ҷузъиѐти муҳими меъмории бино: насби системаи нави 

гармидиҳӣ, тағйири мавқеии ҷойгоҳҳо бо роҳи аз байн бурдан ва/ѐ изофа кардани деворҳои 
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дохилӣ, тағйири шакли ҷойгоҳҳои зеризаминӣ барои истифодаи баъдии онҳо ба мақсадҳои дигар, 

ивази фаршҳо, тирезаҳо, деворҳо ба деворҳои беҳтар ва ғ.  

Хароҷоти  таъмир арзиши воситаи асосиро меафзояд, ки он бо чунин қайд инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)  

Кт. 1 31 200  Дигар  захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ  

Кт. 2 11 100  Қарздории кредиторӣ  

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт ва инчунин имкон дорад, ки дигар  ӯҳдадориҳои 

ҳисобкардашуда низ дар тарафи кредит нишон дода шаванд   

 

Хароҷоти таъмири таҷҳизот дар сурати такмили он барои афзудани мӯҳлати истифодаи муфиди 

онҳо, афзоиши сифати маҳсулот ѐ самаранокӣ ба сармоя табдил дода мешавад.  

 

4. Ҳангоме ки  ТБ ба бинои истиқоматӣ   бо роҳи фурӯхтан ба нархи  зиѐдтар  аз арзиши тавозунии  

он  ихтиѐрдорӣ менамояд, фоида ҳамчун даромад ба ҳисоб гирифта мешавад (ба шарте, ки  дар 

давраҳои пешин воситаи асосӣ таҷдиди нарх нашуда бошад, ки дар ҳисоби фоидаи ҳолдингии 

фасли дороиҳои соф/сармоя инъикос меѐфт): 

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Дт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ  

Кт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ  (истиқоматгоҳ)  

Кт. 4 51 110  Фоидаи ҳолдингӣ-биноҳои истиқоматӣ  

 

Агар  бинои истиқоматӣ  бо нархи камтар аз нархи тавозунии  он фурӯхта шавад,  он гоҳ чунин 

қайд карда мешавад ( ба шарте ки  дар давраҳои пешин воситаи асосӣ   ба самти афзоиш бо қайди 

он дар ҳисобҳои дороиҳои/сармояи соф таҷдиди нарх нашуда бошад):  

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Дт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ  

Дт. 5 31 110 Зарари ҳолдингӣ –биноҳои истиқоматӣ  

Кт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ  (истиқоматгоҳ)   

 

5. Ҳангоме ки ТБ бинои истиқоматиро  дар натиҷаи заминҷунбӣ аз эътибор соқит  менамояд, 

қайди зерин анҷом дода мешавад: 

 

Дт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда –биноҳои истиқоматӣ  

Дт. 5 41 110 Дигар  тағйирот дар ҳаҷм –биноҳои истиқоматӣ  

Кт. 1 41 110  Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)  

 

Қайдҳои хамонанди баҳисобгирӣ барои  дигар гурӯҳҳои  воситаҳои асосӣ анҷом дода мешаванд.  

 

Ҳисоби 1 42 000 «Фарсудашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ» барои инъикоси маблағи 

истеҳлоки ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ ва дараҷаи  фарсудагии онҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб 

ба ҳисобҳои зерини фаръӣ тибқи  табақабандии воситаҳои асосӣ тақсим мешавад.:  

 

1 42 100 Фарсудашавии ҷамъшуда –биноҳо  
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1 42 200 Фарсудашавии ҷамъшуда   – иншоот  

1 42 300 Фарсудашавии ҷамъшуда –мошинҳо ва таҷҳизот  

1 42 400 Фарсудашавии ҷамъшуда – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари  истеҳсолӣ ва 

хоҷагидорӣ  

1 42 500 Фарсудашавии ҷамъшуда -  ободонии замин  

 

Ҳисоби истеҳлоки ҷамъшуда  ҳисоби тақлилии тасҳеҳкунандаи ҳисоби воситаҳои асосӣ мебошад.  

Зимни  хариди воситаи асосӣ  мӯҳлати  хизмати муфиди дороӣ ва  арзиши мавриди истеҳлоки он, 

ки дар оянда бар асоси системавӣ ба шакли хароҷот дар тӯли тамоми мӯҳлати истифодаи муфиди 

дороӣ тақсим мегардад, муайян карда мешавад.  

 

Баҳисобгирии истеҳлоки воситаи асосӣ аз лаҳзае оғоз меѐбад, ки дороӣ барои истифода дастрас ва 

то аз тавозун хориҷ карда шудан, ҳатто  агар он дар тӯли ин давра истифода нагардад, давом 

мекунад. Баҳисобгирии  истеҳлоки масалан бинои истиқоматӣ бо қайди зерин сурат мегирад:  

 

Дт. 5 13 100  Хароҷоти  истеҳлоки воситаҳои асосӣ  

Кт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда –биноҳои истиқоматӣ  

 

Ҳисоби 1 43 000 «Воситаҳои асосӣ барои насб»  барои баҳисобгирии воситаҳои харидоришуда то  

лаҳзаи омодагии онҳо барои баҳрабардорӣ пешбинӣ гардидаанд. Масалан, воситаи асосии 

харидоришуда дар роҳ аст ѐ дар анбор қарор дорад. Баъзе воситаҳои асосӣ барои омодагӣ ба 

баҳрабардорӣ насб, ҷамъоварии қисмҳои он ва васл ба зерпоя ѐ пояҳо, фарш ва ғ.-ро талаб 

менамоянд.  

Ҳисоби 1 43 000 «Воситаҳои асосӣ барои насб» тибқи  табақабандии воситаҳои асосӣ  ба  

ҳисобҳои зерини фаръӣ  тақсим мешавад:  

 

1 43 100 Биноҳо  

1 43 200 Иншоот  

1 43 300 Машинҳо ва таҷҳизот  

1 43 400 Мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 

 

Хариди таҷҳизот ба қарз бо қайди зерин сурат мегирад: 

 

Дт. 1 43 320 Дигар  мошинҳо ва таҷҳизот  

Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

 

Ҳангоме, ки  таҷҳизот ба ҳолати омодагӣ барои баҳрабардорӣ  қарор мегирад, қайди зерин анҷом 

дода мешавад: 

 

Дт. 1 41 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот  

Кт. 1 43 320 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот  

 

Ва аз ҳамин лаҳза баҳисобгирии  истеҳлоки таҷҳизот оғоз мешавад.  

 

Ҳисоби 1 44 000 «Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманқул» барои  баҳисобгирии амволи 

ғайриманқули ба шакли подош даромадоваранда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур дорои  

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  
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1 44 100 Биноҳо  

1 44 200 Иншоот  

1 44 300 Замин 

 

Амволи ғайриманқули мавриди сармоягузорӣ амволи ғайриманқуле мебошад, ки дар моликияти 

касе (молик ѐ иҷоракор мутобиқи шартномаи иҷораи молиявӣ) қарор дошта,  ба мақсади 

гирифтани пардохтҳои иҷоравӣ ѐ афзоиш додани арзиши сармоя, ѐ ҳар ду, вале на барои истифода 

дар истеҳсолот, хизматрасонӣ, мақсадҳои маъмурӣ, фурӯш дар ҷараѐни фаъолияти маъмулии 

хоҷагидорӣ, мавҷуд бошанд.  

 

Масалан, бинои мутааллиқ ба Донишгоҳ (ѐ бинои тибқи шартномаи иҷораи молиявӣ дар 

моликияти вай қарор дошта) ва тибқи як ѐ якчанд  шартнома дар асоси тиҷоратӣ  ба иҷораи 

истифодаи амалӣ вогузоршуда. Ё бинои холӣ, вале барои ба иҷорадиҳӣ ба тарафҳои дигар  тибқи 

як ѐ якчанд шартнома бар пояи бозаргонӣ ба истифодаи амалӣ вогузор кардан пешбинишуда.  

Амволи ғайриманқули ба иҷораи молиявӣ таҳвилдодашуда амволи ғайриманқули мавриди 

сармоягузорӣ  намебошад.  

 

Ҳисоби 1 45 000 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда»  барои 

баҳисобгирии  истеҳлок ва баҳисобгирии маблағи истеҳлоки ҷамъшудаи амволи ғайриманқули 

мавриди сармоягузоришуда қарор додшуда пешбинӣ гардидааст: 

1 45 100 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули  сармоягузоришуда – биноҳо » 

1 45 200 «Фарсудашавии ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда   - иншоот» 

 

Ҳисоби 1 46 000 «Сохтмони нотамом» барои  баҳисобгирии иншоот бо силсилаи сохтмонии 

нотамом дар сурати  анҷоми сохтмон тавассути худи ташкилот пешбинӣ гардидааст. Ин ҳисоб 

дорои  ҳисобҳои фаръии зайл мебошад: 

 

1 46 100 Сохтмони нотамом-биноҳо  

1 46 200 Сохтмони нотамом- – иншоот  

1 46 300 Сохтмони нотамом—мошинҳо ва таҷҳизот  

 

Дар ҳисоби сохтмони нотамом кулли хароҷоти марбута ҷамъ мешавад, ки дар тӯли сохтмони 

иншоот  ба миѐн омадаанд. Пас аз тамом шудани сохтмон ҳисоб баста  шуда, иншоот ба ҳисобҳои 

воситаҳои асосӣ гузаронида мешавад.  

 

Ҳисоби 1 47 000 «Дороиҳои биологӣ» барои баҳисобгирии дороиҳои биологии ҳосилшуда аз 

фаълияти кишоварзӣ ба мақсади фурӯш ѐ  тахвили беҷуброни онҳо  ѐ ба нияти табдили онҳо ба 

маҳсулоти кишоварзӣиѐ дороиҳои иловагии биологӣ, пешбинӣ гардидааст. Фаъолияти кишоварзӣ 

шомили чорводорӣ, ҷангалпарварӣ, парвариши рустаниҳои кишоварзӣ, боғу полизсозӣ, 

гулпарварӣ,  моҳипарварӣ (хоҷагидории парвариши моҳӣ) мебошад.  

 

Баҳисобгирии дороиҳои биологӣ баҳисобгирии  давраи рушд, таназзул ва таксири (зиѐдшавии) 

онҳо ва ҳамчунин баҳисобгирии маҳсулоти кишоварзӣ танҳо то лаҳзаи ҷамъоварии онро (барои 

баҳисобгирии баъдӣ ҳисоби «Захираҳо» ба кор бурда мешавад) дар назар дорад.    

Ҳисоби 1 47 000 «Дороиҳои биологӣ» дорои  ҳисобҳои  фаръии зерин мебошад: 

 

1 47 100 Ҳайвонот (маҳсулдиҳанда)  

1 47 200 Растаниҳо (самарадиҳанда)  

1 47 900 Дигар  дороиҳои биологӣ 
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Дар ҳисоби 1 47 000 «Ҳайвонот (маҳсулдиҳанда)» чорвои маҳсулдиҳанда ва   зотӣ: говҳо, 

буқаҳои тухмӣ (/насловар), модиѐнҳои (байталҳои) зотӣ, нараспҳои (тойҳои) насловар, шутурҳои 

насловар  ва модиѐни онҳо; нархукҳои насловар ва модахукҳо;  мешу гӯсфандҳо, бузҳо ба ҳисоб 

гирифта мешаванд.  Маҳсулоти кишоварзии аз чорво ҳосилшуда, масалан, шир, пашм, танаи 

ҳайвон дар ҳисоби «Захираҳо» ба ҳисоб гирифта мешавад.  

 

Дар ҳисоби 1 47 200 «Растаниҳо (самарадиҳанда)» растаниҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, 

масалан,  буттаҳо ( пахта, чой),  растаниҳои мевагии дарахтию буттавӣ (ангур, себ ва ғ.). 

Маҳсулоти кишоварзии аз  растаниҳо ҷамъоваришуда, масалан, пахта, чой, ангур, себ дар ҳисоби 

«Захираҳо»  ба ҳисоб гирифта мешавад.  

 

Дар ин ҳисоб дороиҳои биологии  ба мақсадҳои гузаронидани таҳқиқот,  таълимот, интиқолот, 

фароғатҳо, истироҳат ва ғ. ба ҳисоб гирифта намешаванд, яъне на барои фаъолияти кишоварзӣ 

истифодашаванда. Онҳо бояд дар ҳисобҳои марбутаи воситаҳои асосӣ ва захираҳо ба ҳисоб 

гирифта шаванд  

 

Ҳисоби 1 48 000 «Истеҳлоки ҷамъшудаи  дороиҳои биологӣ»  барои   баҳисобгирии  истеҳлок ва 

маблағи истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ пешбинӣ  гардидааст.  

 

Ҳисоби 1 49 000 «Дороиҳои ғайримоддӣ» барои баҳисобгирии  дороиҳои ғайримоддии 

истеҳсолшуда (мустақилона офаридашуда)  аз қабили таъминоти барномавӣ, вебсайтҳо, ҳуқуқи 

муаллифӣ, патентҳо(ҷавозҳо) кинофилмҳо ва ғ., пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби 1 49 000 ба 

ҳисобҳои фаръии  зерин тақсим мешавад:  

 

1 49 100 Таъминоти барномавӣ  

1 49 200 Веб-сайтҳо 

1 49 300 Патентҳо (ҷавозҳо) 

1 49 400 Ҳуқуки муаллифӣ 

1 49 500 Осори адабиѐт ва ҳунар  

1 49 900 Дигар  дороиҳои ғайримоддӣ  

 

Масалан, ташкилот  таъминоти барномавие   барои  истифодаи дохилӣ - анҷоми ҳисоботи оморӣ 

ва фурӯш барои тарафҳои алоқаманди берунӣ таҳия намудааст. Агар ин таъминоти барномавӣ ба 

маҳакҳои эътирофи дороии ғайримоддии истеҳсолшуда мутобиқат намояд, он гоҳ ташкилот онро 

ҳамчун дороии ғайримоддии (ДҒМ) истеҳсолшуда эътироф менамояд, аз ҷумла хароҷоти марбутаи 

анҷомшуда ба арзиши аслии ДҒМ-ро:  

  

Дт. 1 49 100 Таъминоти  барномавӣ  

Кт. 5 12 130 Масолеҳи масрафшаванда   

Кт. 5 10 000 Пардохти  музди меҳнати кормандон   

Кт. 5 22 500 Андозҳои ҷорӣ  

 

Мисоли дигари дороии ғайримоддии истеҳсолшуда  метавонад веб-сайти барои  мақсадҳои 

истифодаи дохилӣ ва берунӣ мустақилона таҳияшуда бошад. Веб-сайти барои дастрасии берунӣ  

таҳиягардида метавонад барои мақсадҳои гуногун, аз қабили паҳнкунии иттилоот,  мутталеъсозӣ 

оид ба хизматрасониҳо, дархости  тавзеҳот оид ба  лоиҳаи қонунҳо, пешбурд ва  таблиғи 

(рекламаи)  маҳсулот ѐ  хизматрасонӣ, вогузории шакли хизмат дар  низоми  on-line мавриди 

истифода қарор гирад. Веб-сайти барои  истифодаи дохилӣ  офаридашуда метавонад барои 
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ҷойгиркунии сиѐсати субъект ва иттилооти  муфассал оид ба истифодакунандагони 

хизматрасониҳо ва ҳамчунин барои ҷустуҷӯи иттилооти марбутаи зарурӣ ба кор бурда шавад.  

 

Ҳамчунин  ҳуқуқи муаллифӣ ба осори таҳияшуда, технологияҳои  саноатӣ, патентҳо ба ихтирооти  

таҳияшуда, намунаҳои  саноатӣ, ноу-хау, осори адабиѐт ва ҳунар ва дороиҳои  ғайримоддии 

истеҳсолшуда метавонанд мисоли  ДҒМ-и истеҳсолшуда бошанд.  

 

Патентҳо ҳифзи ҳуқуқӣ ва судии ихтироотро таъмин менамоянд. Таркиби  моддаҳо, равандҳо, 

механизмҳо, схемаҳо ва созгонҳои барқӣ ва электронӣ, таркиботи доруҳо ва намудҳои ба таври 

сунъӣ офаридашавандаи организмҳои зинда метавонанд мисоли ихтирооти  мавриди ҳимоят 

бошанд.  

 

Осори адабиѐт ва ҳунар  шомили асли филмҳо, сабтҳои садо, дастхатҳо, наворҳои мағнотисӣ ва 

намунаҳо, ки дар онҳо  намоишҳои драмавӣ барномаҳои радиоӣ ва телевизионӣ, намоишҳои 

мусиқӣ, ҳодисаҳои варзишӣ, ҳамчунин осори адабиѐт ва санъат сабт ѐ муҷассам гардидаанд, 

мебошанд. 

 

Ҳисоби 1 50 000 «Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ»  барои  баҳисобгирии истеҳлоки 

ҷамъшудаи  дороиҳои ғайримоддии истеҳсолшуда мебошад.  

 

Ҳисоби 1 51 000 «Дороиҳои истеҳсолнашуда» барои   баҳисобгирии  дороиҳои  моддӣ ва 

ғайримоддии истеҳсолнашуда пешбинӣ гардидааст.  Дороиҳои  моддии  истеҳсолнашуда  

дороиҳои табиӣ аз қабили замин, сарватҳои зеризаминӣ  ва сарватҳои табиии дигар  мебошанд.  

 

Ҳисобҳои дороиҳои истеҳсолнашуда дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошанд:  

1 51 100 Замин 

1 51 200 Захираҳои  зеризаминӣ  

1 51 300 Дигар захираҳои  табиӣ  

1 51 400 Дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда  

 

Дар  ҳисоби  1 51 100 «Замин» қитъаҳои замин, ҳамчунин  беҳбудиҳои назаррас, ки аз замин 

табъан ҷудонопазир мебошанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Беҳбуди сатҳии заминҳо барои  

истифодаи кишоварзӣ шомили  решакании майдонҳо барои шудгор, поксозии саҳроҳо аз сангу 

ғӯласангҳо,  қатъи дӯнгиҳо, пок кардани замин аз буттазорҳо, поксозии  обанборҳо, корҳои обѐрӣ, 

хушксозӣ, тақсими об ва корҳои дигаре, ки аз замин ҷудонопазиранд, мебошад.  Биноҳо ва 

иншооти дар он заминҳо сохташуда (масалан роҳҳо, нақбҳо, биноҳои маъмурӣ ва ғ.), ниҳолҳои 

шинондашуда, захираҳои обҳои сатҳӣ (кӯлҳо, дарѐҳо, обанборҳо), обҳои зеризаминӣ ѐ захираҳои 

биологие, ки  дар ҳисобҳои марбута ба ҳисоб гирифта мешаванд, истисно мебошанд.  

 

Ба арзиши замин арзиши беҳбудиҳои муассири амалан  аз он ҷудонопазир шомил карда мешавад. 

Ҷунин беҳбудиҳо ѐ хусусиѐти  камиятию кайфиятии замин ѐ самаранокии онро меафзоянд, ѐ ин ки  

монеъи бадшавии сифати он мегарданд.  

 

Дар ҳисоби 1 51 200 «Захираҳои  зеризаминӣ» объектҳои  дороиҳои истеҳсолнашуда, ки ба онҳо 

захираҳои тасдиқшудаи нафт, гази табиӣ, ангишт, захираҳои маъданҳои фулузӣ (аз  он ҷумла, 

маъданҳои фулузоти сиѐҳ, ранга ва қиматбаҳо) ва захираҳои ғайримаъдании канданиҳои фоиданок 
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(аз он ҷумла,  маъданҳои санг, маҳаллҳои истеҳсоли гилу қум, конҳои маводу нуриҳои кимѐӣ, 

конҳои намак, дурри кӯҳӣ [квартс], гаҷ, сангҳои қиматбаҳои  табиӣ, асфалт, қир ва торф) 

мансубанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.           

 

Чоҳконҳо, чоҳҳо ва иншооти дигар барои истеҳсоли канданиҳои фоиданок воситаҳои асосӣ 

мебошанд, на сарвати табиӣ.  

 

Конҳо метавонанд дар  сатҳи замин ѐ зери он, аз ҷумла дар зери об  воқеъ бошад, аммо онҳо бояд 

барои баҳрабардории иқтисодӣ имконпазир бошанд.   

 

Дар ҳисоби 1 51 300 «Дигар захираҳои табиӣ»  захираҳои  парваришнашавандаи биологӣ, 

захираҳои об ва  тайфи  электромағнотисӣ (басомади радиоӣ) ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

Захираҳои  парваришнашавандаи биологӣ - ҳайвонот, растаниҳо ва ҳамчунин захираҳои обии 

(қишрҳои обзо[й] ва захираҳои дигари обҳои зеризаминӣ) дар моликияти давлат қарор доштае 

мебошад, ки афзоиши табиии онҳо ва/ѐ таҷдиди онҳо хориҷ аз назорати бевосита, масъулият ва 

идораи  ягон воҳиди ниҳодист. Ба ҳайси мисол метавонанд ҷангалҳои бокир ва захираҳои моҳӣ, ки 

имкони баҳрабардории бозаргониро медиҳанд, хизмат кунанд. Ба ин категория танҳо захираҳои 

дорои арзиши иқтисодӣ, ки ба нархи арзиши замини бо онҳо алоқадор дохил нест, шомил  карда 

мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 1 51 400 «Дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда» дороиҳои ғайримоддии 

харидоришуда ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат аст:  

 

1 51 410 Гудвилл 

1 51 420 Патентҳо, иҷозатномаҳо, франшизаҳо 

1 51 430 Ҳуқуқи муаллифӣ  

1 51 440 Тамғаҳои  тиҷоратӣ  

1 51 450 Ҳуқуқи  истифодаи замин  

1 51 460 Ҳуқуқи коркарди конҳо ва истхроҷи маъданҳои  фоиданок  

1 51 470 Таъминоти барномавӣ  

1 51 490 Дигар дороиҳои ғайримоддии  истеҳсолнашуда   

 

Гудвилл - тафовути байни арзиши пардохтшаванда нисбати  корхонаи харидашуда ва маблағи 

дороиҳои софи вай мебошад.  

Патентҳо, иҷозатномаҳо (литсензияҳо), франшизаҳо, ҳуқуқи  муаллифӣ, ҳуқуқ ба истифодаи 

замин, ҳуқуқ ба истихроҷи канданиҳои фоиданок аз конҳо, имтиѐзҳо (контсессияҳо) ҳаққи анҷоми 

ин ѐ он фаъолияти мушаххас ѐ ин ки истеҳсоли ин ѐ он моли мушаххас ѐ хизматрасониро фароҳам 

меоваранд.  

 

Таъминоти  барномавии харидоришуда - таъминоти барномавии компютерӣ ва махзани 

иттилоотие мебошанд, ки ташкилот  истифодаи онро дар фаъолияти хеш  беш аз як сол дар назар 

дорад.   Таъминоти  барномавии компютерии насбшудаи мошину таҷҳизот бо идораи барномавӣ, 

системаи амалиѐтии компютерӣ ҳамчун ДҒМ ба ҳисоб гирифта намешавад.  

Дороиҳои ғайримоддии дигар шомили дороиҳои ғайримоддии дигаре мебошанд, ки  ба ҳисобҳои 

фаръии зикршуда дохил намешаванд.  
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Дар ҳисоби 1 51 500 «Фонди китобхонавӣ» фондҳои китобхонавӣ, новобаста аз  арзиши нусхаҳои 

алоҳидаи китобҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ба фонди китобхонавӣ адабиѐти илмӣ, адабӣ ва 

таълимӣ, намудҳои махсуси адабиѐт ва нашрияҳои дигар шомил мебошанд.  

 

Ҳисоби 1 52 000 «Сарфшавии  ҷамъшудаи захираҳои табиӣ» барои баҳисобгирии  маблағи  

сарфшавии  захираҳои табиӣ пешбинӣ гардидааст. Сарфшавӣ  паст шудани арзиши захираи 

сарватҳои зеризаминӣ, захираҳои парваришнашавандаи биологӣ ѐ захираҳои об дар натиҷаи 

истихроҷи қисми дороии марбута мебошад. Қайди баҳисобгирии эътирофи сарфшавӣ  чунин аст:  

 

Дт. 5 13 400 Хароҷоти сарфшавии захираҳои табиӣ   

Кт. 1 52 000 Сарфшавии  ҷамъшудаи захираҳои табиӣ  

 

Ҳисоби 1 53 000 «Истеҳлоки  ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда» барои  

баҳисобгирии  маблағи  истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримодии истеҳсолнашуда пешбинӣ 

гардидааст.  

Қайди бахисобгирии  истеҳлоки  ДҒМ истеҳсолнашуда чунин аст: 

 

Дт. 5 13 300 Хароҷоти  истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда  

Кт. 1 53 000 Истеҳлоки  ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда 

 

Ҳисоби  1 54 000 «Дороиҳои қиматнок» ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад:  

1 54 100 Сангҳо ва фулузоти  қиматбаҳо   

1 54 200 Тасвирҳо, муҷассамаҳо ва ғайра  

1 54 300 Маснуоти заргарӣ   

1 54 900 Дигар боигариҳо   

 

Дороиҳои қиматнок - молҳои сохташудаи қиматбаҳое мебошанд, ки харидорӣ  ва умдатан ба 

сифати воситаи ҷамъоварӣ бо мурури замон нигаҳдорӣ мешаванд ва асосан ба мақсадҳои  

истеҳсолӣ ѐ  масраф истифода намешаванд. Интизор меравад, ки бо мурури замон арзиши  воқеии 

онҳо меафзояд, ѐ, ҳеҷ набошад, поин намеояд, сифати онҳо бошад дар шароити оддӣ бо гузашти 

вақт бадтар намешавад.  

 

Дар ҳисоби фаръии 1 54 100 «Сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо»  сангҳо ва фулузоти қиматбаҳо, аз 

қабили алмос, тилои ғайрисиккаӣ, тилои сафед (платина), нуқра, ки махсуси истифода ба сифати 

захираҳои мобайнӣ дар ҷараѐни истеҳсолот намебошанд,  ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби фаръии 1 54 200 «Тасвирҳо,  муҷассамаҳо ва ғайра» осори  наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва 

ғ., ки осори  ҳунар ѐ маводи атиқа эътироф шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби фаръии 1 54 300 «Маснуоти заргарӣ» ҷавоҳироти қиматбаҳои аз сангу фулузоти 

қиматбаҳо сохташуда, маҷмӯаҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Ҳисоби фаръии 1 54 900 «Дигар боигариҳо» барои  баҳисобгирии боигариҳои дигари  гуногун 

пешбинӣ гардидааст.  
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Аксари мавридҳои мутобиқ ба тавсифи дороиҳои қиматнок  бояд ҳамчун мошину таҷҳизот дигар 

табақабандӣ шавад, дар сурате ки  онҳо асосан барои хизматрасонӣ ба ҷомеа истифода шаванд, на  

ҳамчун  воситаи сарватандӯзӣ. Масалан, дар осорхонаҳои давлатӣ –наққошиҳо, ҳайкалҳо, осори 

ҳунарии дигар ва тасвуру муҷассамаҳо, ҳамчунин маҷмӯаҳои дигари қиматбаҳо, ки тавассути онҳо 

ба мақсади хизматрасонии ғайрибозаргонӣ намоиш дода мешаванд.  Ин қабил ашѐ, ки  махсуси 

истифода дар истеҳсолот намебошанд, ҳамчун дороиҳои қиматнок  табақабандӣ мешаванд.  

 

Қайдҳои марбут ба  харид, фурӯш ва таҷдиди баҳои дороиҳои қиматнок  шабеҳи қайдҳои марбут 

ба  азхуднамоию фурӯши воситаҳои асосӣ мебошанд.  

 

Ҳисоби 1 55 000 «Беарзишшавии  ҷамъшудаи дороиҳо» барои  баҳисобгирии маблағи 

беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои молиявии дарозмуддат пешбинӣ гардидааст.  

 

Таҳти мафҳуми беарзишшавӣ  пастшавии фоиданокии дороӣ барои субъекте, ки вайро назорат 

мекунад, фаҳмида мешавад.  

 

Масалан, субъект метавонад анбори низомии сохти махсус, ки онро дигар истифода намебарад, 

дошта бошад. Ғайр аз ин, ба сабаби  махсусияти он анбор ва мавқеияти он, эҳтимоли  ба иҷора 

додан ѐ фурӯши вай ночиз аст, бинобар ин субъект наметавонад сели воситаҳои пулиро аз ҳисоби 

иҷорадиҳӣ ѐ хориҷшавии ин дороӣ ангезад. Дороӣ ҳангоме беарзиш ҳисобида мешавад, ки  дигар 

он қобилияти ба субъект вогузор намудани  тавони хизматиро доро набошад –вай фоиданокии 

хурдеро дорост ѐ  барои субъект дар расидан ба ҳадафҳояш тамоман бефоида аст.  

 

Барои ҳар як санаи  ҳисоботӣ субъект вуҷуди ҳама гуна  нишонаҳои ба эҳтимоли беарзишшавӣ 

ишоракунандаро муайян месозад.   Дар сурати  вуҷуди ҳар гуна нишона субъект  таҷдиди баҳои 

арзиши дороиро анҷом медиҳад.  

 

Нишонаҳои ба беарзишшавии дороӣ ишоракунанда ҳадди ақалл нишонаҳои зерин мебошанд: 

Нишонаҳои зоҳирӣ: 

a) қатъӣ (ѐ қариб қатъии пурра) талаб ѐ эҳтиѐҷ ба хизмате, ки  дороӣ анҷом медиҳад;  

б) дар ҷараѐни давра  тағйироти муҳими дарозмуддат ба амал омадаанд ѐ интизор меравад дар 

ояндаи наздик  ба вуқӯъ пайванданд, ки ба  субъект дар муҳити технологӣ, қонунгузорӣ ѐ сиѐсие, 

ки субъект дар он кор мекунад, таъсири номусоид мерасонад;  

Нишонаҳои дохилӣ: 

в) далелҳои осебдидагии воқеии дороӣ мавҷуданд; 

г) дар давоми давра  тағйироти муҳимми дарозмуддат дар дараҷа ѐ тарзи истифодаи дороӣ ба амал 

омаданд ѐ интизор меравад ба амал оянд, ки ба субъект таъсири номусоид мерасонад. Масалан 

рукуди дороӣ, нақшаҳои марбут ба қатъ ѐ таҷдиди сохтори фаъолият бо иштироки дороӣ ѐ 

нақшаҳои марбут ба хуруҷи дороӣ пеш аз санаи  мавриди интизор;  

д) қарор оид ба  боздоштани  эҷоди дороӣ то итмоми он ѐ расондан то ба ҳолати қобили корбурд;  

е)  маълумоти ҳисоботи дохилӣ мавҷуданд, ки намоѐнгари  он мебошанд, ки хизмати дороӣ бадтар 

шудааст ѐ аз он ки интизор мерафт, бадтар хоҳад шуд.  

 

Ҳисоби 1 55 000 «Беарзишшавии  ҷамъшудаи дороиҳо» мутобиқи табақабандии дороиҳои 

ғайримолиявии дарозмуддат  дорои  ҳисобҳои  зерин  мебошад:  
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1 55 100 Беарзишшавии  ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ  

1 55 200 Беарзишшавии  ҷамъшудаи амволи ғайриманқули сармоягузоришуда  

1 55 300 Беарзишшавии ҷамъшудаи сохтмони нотамом  

1 55 400 Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои биологӣ 

1 55 500 Беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ  

1 55 600 Беарзишшавии  ҷамъшудаи дороиҳои истеҳсолнашуда, 

 

ки дар навбати худ ба гурӯҳҳо ба ҳамон тартибе, ки онҳо дар ҳисобҳои дороиҳои ғайримоддии 

дарозмуддат зикр гардидаанд, боз тақсим мешаванд.  

 

Қайди баҳисобгирии марбут ба беарзишшавӣ, масалан, бинои ғайриистиқоматӣ ба таври зайл дарҷ  

карда мешавад:  

 

Дт. 5 31 120 «Зарари ҳолдингӣ –биноҳои ғайриистиқоматӣ» 

Кт. 1 55 110 «Беарзишшавии ҷамъшуда – биноҳои ғайриистиқоматӣ» 

 

Ҳисоби беарзишшавии ҷамъшудаи дороиҳо ҳисоби аҳли қарордодӣ мебошад, ки  ба арзиши 

тавозунии  дороиҳо таъсир менамояд.  

 

Дороиҳои молиявии дарозмуддат 

 

Зерфасли «Дороиҳои молиявии дарозмуддат» ба дороиҳои  молиявии дарозмуддати дохилӣ ва 

берунӣ  бозтақсим мешавад: 

 

1 60 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – дохилӣ  

1 70 000 Дороиҳои молиявии дарозмуддат – берунӣ  

 

Зерфасли 1 60 000  «Дороиҳои молиявии дарозмуддат - дохилӣ» барои  баҳисобгирии дороиҳои 

молиявии дарозмуддати бавуҷудомада дар натиҷаи амалиѐт бо аҳли қарордодҳои дохилӣ, яъне бо 

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.  Зерфасли 1 60 000 «Дороиҳои молиявии 

дарозмуддат - дохилӣ» дорои  ҳисобҳои зерин мебошад: 

 

1 61 000 Сармоягузориҳои  дарозмуддат  

1 62 000 Дисконтҳо ва подошҳо аз рӯи сармоягузориҳои  дарозмуддат  

1 63 000 Қарздории дебитории дарозмуддат  

1 64 000 Захираҳо барои қарзҳои  шубҳанок  – қарздории дебитории дарозмуддат 

 

Ҳисоби 1 61 000 «Сармоягузориҳои  дарозмуддат» барои  баҳисобгирии  сармоягузориҳои  

дарозмуддати  саҳмгузоришуда ба  ширкатҳо ѐ ташкилотҳои муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин аст:  

 

1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз  саҳмияҳо  

1 61 200 Вомҳои  додашуда  

1 61 300 Саҳмияҳо ва дигар шаклҳои  иштирок дар сармоя  

1 61 400 Захираҳои техникии  суғуртавӣ  

1 61 500 Амонатҳои бонкии мӯҳлатнок бо асъори миллӣ  

 

Дар ҳисоби фаръии  1 61 100 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз  саҳмияҳо»  коғазҳои  қиматноки   

аз ширкатҳо-муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  шакли вомбаргҳо (облигатсияҳо)   ва васиқаҳо  

(векселҳо) харидоришударо, ки ташкилот нияти беш аз як сол нигоҳ доштани онҳоро дорад, ба 
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ҳисоб мегирад. Хариди қоғазҳои қиматнок аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи исмӣ, ки 

фарз меравад то 1 сол нигоҳдорӣ шавад, бо қайди зерин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз  саҳмияҳо  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои ТБ ба асъори миллӣ  

 

Дар ҳисоби фаръии  1 61 200 «Вомҳои додашуда » вомҳои  тавассути ташкилот ба ширкатҳо-

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати 1 сол  ва беш аз он додашуда ба ҳисоб гирифта 

мешаванд.  

 

Дар ҳисоби фаръии 1 61 300 «Саҳмияҳо  ва дигар шаклҳои   иштирок дар сармоя» 

сармоягузориҳои ташкилот ба саҳмияҳо ѐ шаклҳои дигари сармоягузорӣ ба ширкатҳо-муқимони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 1 61 400 «Захираҳои техникии суғуртавӣ» маблағҳои талабҳои марбут ба 

шартномаҳои суғуртавӣ бо ширкатҳо-муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мӯҳлати онҳо аз 1 сол 

зиѐд аст , ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 1 61 500 «Амонатҳои бонкии  мӯҳлатнок бо асъори миллӣ»  амонатҳои  

дарозмуддат ба асъори миллии сармоягузоришуда ба бонкҳо-муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб гирифта мешаванд.  

Ҳисоби 1 62 000 «Дисконтҳо ва подошҳо аз рӯи сармоягузориҳои  дарозмуддат» барои  

баҳисобгирии тахфифҳо (/дисконтҳо) ва подоши марбут ба сармоягузориҳои   дарозмуддати 

сармоягузоришуда ба ширкатҳои муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои 

фаръии зерин мебошад: 

 

1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз  саҳмияҳо  

1 62 200 Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр  аз саҳмияҳо   

 

Дисконт тафовути байни арзиши исмӣ ва воқеии қоғази харидоришуда мебошад. Агар қоғази 

қиматнок бо тахфиф харидорӣ шуда бошад, он гоҳ дисконт вуҷуд дорад.  

Подош тафовути байни  арзиши воқеӣ ва исмии қоғази қиматноки  харидоришуда мебошад. Агар 

қоғази қиматнок бо нархи болотар аз арзиши исмӣ харидорӣ шуда бошад, он гоҳ подош вуҷуд 

дорад.  

Истеҳлоки дисконт ѐ подош  – эътирофи хароҷот ѐ даромадҳои марбут ба қоғазҳои қиматнок  дар 

асоси созгонӣ (системавӣ).  

 

Хариди қоғазҳои қиматнок  аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нархи поинтар аз нархи исмӣ 

(яъне бо тахфиф) бо нияти нигаҳдории онҳо беш аз 1 сол, бо қайди зерин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 61 100 Қоғази қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  – ба маблағи  нархи муқарраршуда   

Кт. 1 11 250 ҲЯХ -и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ – ба маблағи пардохтшуда  

Кт. 1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба  қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо - ба 

маблағи тахфиф  

 

Хариди қоғазҳои қиматнок аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нархи болотар аз арзиши исмӣ 

(яъне бо подош) бо нияти нигоҳдориии онҳо  беш аз 1 сол, бо қайди зерин  инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 61 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи  нархи муқарраршуда  

Дт. 1 62 200 Подоши (изофапулии) марбут ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо – ба маблағи 

изофапулӣ  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ – ба маблағи пардохтшуда.  
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Подошҳо ва дисконтҳо бар асоси созгонӣ (системавӣ) дар муддати мӯҳлати нигоҳдории қоғази 

қиматнок баробар истеҳлок мешаванд.  

 

Истеҳлоки дисконти қоғазҳои қиматнок харидоришуда ба таври  камкунии ҳисобҳои фаръии 

дисконт дар иртибот бо афзоиши даромад аз фоида инъикос карда  мешавад.  Қайдҳои   ҳисобдорӣ 

оид ба истеҳлоки дисконт ба таври зерин сурат мегирад :  

 

Дт. 1 62 100 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба  қоғазҳои қиматнок ба ғайр аз саҳмияҳо  

Кт. 4 41 140 Фоизҳои вобаста  ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо   

 

Истеҳлоки подоши қоғазҳои қиматноки  харидоришуда бо роҳи камкунии даромад ва ҳисоби 

фаръии подош инъикос карда  мешавад. Қайдҳои  ҳисобгирии  истеҳлоки подош ба таври зерин 

инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 4 41 140  Фоизҳои вобаста ба  қоғазҳои қиматнок , ба  ғайр аз саҳмияҳо   

Кт. 1 62 200 Подошҳои (изофапулиҳои) марбут ба коғазҳои қиматнок , ба ғайр аз саҳмияҳо   

 

Ҳисоби 1 63 000 «Қарздории  дебитории дарозмуддат» дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад: 

 

1 63 100 Қарздории  дебитории дарозмуддати харидорон ва  фармоишгарон   

1 63 200 Қарздории  дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ 

1 63 900 Дигар  қарздориҳои  дебитории дарозмуддат  

 

Ҳисоби фаръии 1 63 100 «Қарздории  дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон» 

бароибаҳисобгирии қарздории дебитории марбут ба ҳисобу китоб бо харидорон ва фармоишгарон 

- муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди   дороиҳои ба онҳо фурӯхӯхташуда, корҳои анҷомшуда ва 

хизматрасониҳо бо мӯҳлати пардохти  беш аз як сол пешбинӣ гардидааст.  

Ҳисоби фаръии 1 63 200 «Қарздории  дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи молиявӣ» 

барои  баҳисобгирии  маблағи воридоти иҷоравӣ оид   ба иҷоракорон - муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба иҷораи молиявӣ вогузор намудани дороиҳо барои  давраҳои оянда пешбинӣ 

гардидааст.  

 

Иҷораи молиявӣ – иҷораест, ки  таҳвили амалан кулли хатарҳо ва манфиатҳои вобаста ба соҳибӣ 

бар дороиро пешбинӣ менамояд. Ҳуқуқи  моликият, ниҳоятан, метавонад хоҳ мавриди таҳвил 

қарор гирад, хоҳ таҳвил дода нашавад.   

 

Ҳангоме ки ташкилот ба муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон дороиеро, ки ҳамчун иҷораи молиявӣ 

табақабандӣ мешавад, ба иҷора вогузор менамояд, дар лаҳзаи таҳвили дороӣ ташкилот қарздории 

дебиториро ба маблағи кулли  воридоти иҷоравии қобили қабул  барои  тамоми давраи иҷора, ки 

ба арзиши одилонаи дороии мавриди таҳвил баробар аст, эътироф менамояд: 

 

Дт. 1 63 200 Қарздории  дебитории дарозмуддати марбут ба иҷораи  молиявӣ  

Кт. 1 41 000 Воситаҳои асосӣ (воситаи асосии ба иҷораи молиявӣ таҳвил додашуда)  

 

Ҳисоби фаръии1 63 900 «Дигар қарздории  дебитории дарозмуддат» барои  баҳисобгирии 

амалиѐти марбут ба  қарздории дебитории дигари муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳисобҳои 

дигар ишоранашуда, бо мӯҳлати  беш аз як сол пешбинӣ гардидааст.   
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Ҳисоби 1 64 000 «Захираҳо  барои қарзҳои шубҳанок» барои   баҳисобгирии захираҳо барои 

қарзҳои шубҳаноки (нособити) марбут ба қарздории дебитории даррозмуддати муқимони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.   

 

Зерфасли  1 70 000 «Дороиҳои молиявии дарозмуддат –берунӣ » дорои   ҳисобҳои зерин 

мебошад: 

 

1 71 000 Сармоягузориҳои   дарозмуддат  

1 72 000 Дисконтҳо ва подошҳои марбут ба сармоягузориҳои  дарозмуддат  

1 73 000 Қарздории  дебитории дарозмуддат   

1 74 000 Захираҳо барои қарзҳои шубҳанок  

 

Таъинот ва баҳисобгирӣ аз рӯи ин ҳисобҳо  шабеҳи таъинот  ва баҳисобгирӣ аз рӯи ҳисобҳои  

дороиҳои  молиявии дарозмуддат-дохилӣ мебошад.  

 

Ҳисоби 1 80 000 «Тиллои пулӣ  ва ҲМҚ (Ҳуқуқи махсуси қарзгирӣ)»  барои   баҳисобгирии тилои 

сиккаӣ ва ҲМҚ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби мазкур дорои   ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

1 80 100 Тиллои пулӣ   

1 80 200 ҲМҚ 

 

Дар ҳисоби 1 80 100 «Тиллои  пулӣ» тиллои  пулие, ки  дороии молиявии дар а шакли захираи 

давлатии тилло ба шумор рафта,  тавассути  мақомоти ҳокимияти давлатӣ (Бонки миллии 

Тоҷикистон ва Хазонадорӣ) маҳфуз дошта мешавад, ба ҳисоб гирифта мешавад.  

 

Захираҳои тиллоии марказонидашударо маъмулан  тиллои сиккаӣ (пулӣ) меноманд, чунки он 

захираи  воситаҳои пардохтии байналмилалӣ мебошад. Он дар  шакли шамшҳои асъории 

комилаѐри меъѐрӣ вуҷуд дорад. . 

 

Баҳисобгирии тиллои пулӣ   тибқи  қурби  БМТ (ФБА) дар  рӯзи баргузории амалиѐт сурат 

мегирад.  

 

Дар ҳисоби фаръии 1 80 200 «ҲМҚ (СДР)» - ҳуқуқи махсуси қарзгирии вогузоршаванда тавассути 

Фонди байналмилалии асъор (ФБА) ба ҳисоб гирифта мешавад.  

Баҳисобгирии ҲМҚ мутобиқи нархи ФБА ба таърихи анҷоми амалиѐт ба амал меояд.  

 

 

2. ӮҲДАДОРИҲО 

 

Фасли «Ӯҳдадориҳо» аз ҳисобҳои  ӯҳдадориҳои ҳамчун  дарозмудат ва кӯтоҳмуддат 

табақабандишуда, ки ба навбати худ ҳамчун  дохилӣ ва берунӣ табақабандӣ мешаванд, иборат  

аст.  
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Ӯҳдадориҳо – ин уҳдадориҳои  дар натиҷаи  ҳодисаҳои пешин ба вуҷуд омадаи субъект 

мебошанд, ки танзими онҳо ба хориҷ шудани  захираҳое оварда мерасонад, ки дорои манфиатҳои 

иқтисодӣ ѐ тавони хизматрасонӣ мебошанд .  

 

Табақабандии ӯҳдадориҳои молиявӣ ба дохилӣ ва берунӣ бар он асос ѐфтааст, ки оѐ тавассути  

муқим ѐ ғайримуқим мутаносибан дороии ба ӯҳдадорӣ мутобиқ қабул шудааст ѐ не?  

 

Фасли ӯҳдадориҳо дорои  зерфаслҳои зерин мебошад:  

 

2 10 000 Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

2 20 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат  

 

Ӯҳдадорӣ бояд ҳамчун  кӯтоҳмуддат табақабандӣ шавад, ки агар:   

а) пардохт намудани  он дар ҷараѐни силсилаи одии амалиѐтӣ дар назар дошта шуда бошад;  

     ѐ ин ки   

б) ӯҳдадорӣ дар давоми 12 моҳи баъди таърихи ҳисоботӣ пардохт  карда шавад. 

 

Кулли ӯҳдадориҳои дигар бояд ҳамчун дарозмуддат табақабандӣ шаванд.  

 

Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат 

 

Ҳисобҳои  ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат барои  баҳисобгирии ӯҳдадориҳои ҳамчун кӯтоҳмуддат 

табақабандӣ шаванда  пешбинӣ гардидааст. Зерфасли ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат дорои  ҳисобҳои 

зерин мебошад:  

 

2 11 000  Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмудат-дохилӣ 

2 12 000 Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат-берунӣ  

 

Зерфасли «Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмудат-дохилӣ»  дорои  ҳисобҳои зерин мебошад: 

 

2 11 100 Қарздориҳои кредиторӣ 

2 11 200 Ӯҳдадориҳои қарзии кӯтоҳмуддат  

2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо   

2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

2 11 500 Ӯҳдадориҳои  кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда  

2 11 600 Андозҳо  барои  пардохт  

2 11 700 Захираҳои хароҷоту пардохтҳои дарпешистода   

2 11 900 Дигар  ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

 

Ҳисоби 2 11 100 «Қарздории кредиторӣ» ба ҳисобҳои фаръии зерин тақсим мешавад: 

 

2 11 110 Ҳисобҳо  барои  пардохт  

2 11 120 Пешпардохтҳои  гирифташуда  

2 11 190 Дигар ҳисобҳо  барои  пардохт  

 

Ҳисоби 2 11 110 «Ҳисобҳо барои  пардохт» барои  баҳисобгирии ӯҳдадориҳои бавуҷудомада аз 

молҳои харидоришуда, корҳо ва хизматрасониҳои қарзӣ  пешбинӣ гардидааст.  

 



(183) 
 

Ҳангоме ки ТБ ба тариқи мувофиқаи анҷоми пардохт зарфи давраи муайяни замон мол ѐ хизмат 

мехарад, инъикоси ин амал дар қайдҳо чунин хоҳад буд:  

 

Дт. 1 31 210 Ашѐи  хом ва масолеҳ,  ѐ 

Дт. 1 31 240 Молҳо барои  фурӯши дуюора,  ѐ 

Дт. 5 12 600 Хароҷоти  хизматрасониҳо   

Кт. 2 11 110 Ҳисобҳо  барои  пардохт  

 

Ҳисоби 2 11 120 «Пешпардохтҳои гирифташуда» барои баҳисобгирии  пешпардохтҳои 

гирифташуда  аз муштариѐни  дохилӣ оид ба таҳвили мол, анҷоми корҳо ѐ хизматрасонӣ пешбинӣ 

гардидааст. Гирифтани  воситаҳои пулӣ, масалан ба  хазина ба сифати пешпардохт бо қайди зерин  

инъикос меѐбад:  

Дт. 1 11 110 Воситаҳои пулӣ ба асъори миллӣ   

Кт. 2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда  

 

Эътирофи даромад нисбати пешпардохтҳои гирифташуда  дар лаҳзаи таҳвили бор, анҷоми корҳо ѐ 

хизматрасонӣ ба амал оварда шуда, чунин инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 2 11 120 Пешпардохтҳои гирифташуда  

Кт. 4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ  

 

Ҳисоби  2 11 190 «Дигар ҳисобҳо барои  пардохт» барои баҳисобгирии қарздории кредиторӣ аз 

рӯи амалиѐти дигаре, ки ба фаълияти асосии ташкилот дахл надоранд, пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 200 «Ӯҳдадориҳои қарзии кутоҳмуддат » барои  баҳисобгирии ӯҳдадориҳои  қарзии 

кӯтоҳмуддат пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо   

2 11 230 Дигар қарзҳо ва вомҳо   

2 11 240 Қисми ҷории  ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат  

2 11 250 Мусоидаҳои (қарзҳои)  аз буҷети ҷумҳуриявӣ гирифташуда   

2 11 260 Мусоидаҳои (қарзҳои)  аз буҷети маҳаллӣ гирифташуда   

 

Ҳисоби  2 11 210 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо» барои баҳисобгирии қоғазҳои 

қиматноки  давлатӣ, ба ғайр аз саҳмияҳо , ки  тавассути  Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва мақомоти  худидораи маҳаллӣ  бо мӯҳлати пардохти  то як сол интишор мегарданд, пешбинӣ 

гардидааст.  

 

Вақте, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон василаи  қарзии кӯтоҳмуддатро бо арзиши исмӣ 

интишор менамояд, ин амалиѐт дар баҳисобгирӣ чунин қайд мегардад:  

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок , ба ғайр аз саҳмияҳо  
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Ҳисоби  2 11 220 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо» барои   баҳисобгирии  қарзҳои (кредитҳои) бонкӣ ѐ 

вомҳои  тавассути субъект аз бонкҳо - муқимони  Ҷумҳурии Тоҷикистон бо  шарти пардохт 

намудан  то мӯҳлати як сол пешбинӣ гардидааст.   

 

Амалиѐти дарѐфти қарз  бо қайди зерин  дарҷ  мегардад:  

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо   

 

Ҳангоми  расидани мӯҳлати пардохти қарзи асосӣ қайди зерин ворид карда мешавад:  

 

Дт. 2 11 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо   

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Хисоби 2 11 230 «Дигар қарзҳо ва вомҳо» барои   баҳисобгирии  карзҳо (кредитҳо) ва вомҳои  

дигари гирифташуда  аз  субъектҳо - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 240 «Қисми  ҷории ӯҳдадориҳои  қарзии дарозмуддат»  барои   баҳисобгирии  қисми  

ҷории ӯхдадориҳои қарзии дарозмуддат дар назди субъектҳо - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки  он бояд зарфи як сол пардохт карда  шавад, пешбинӣ гардидааст. Ҷудокунии қисми ӯҳдадории 

дарозмуддат, масалан, қарзи  бонкӣ бо мукотиботи  зерин қайд мегардад:  

 

Дт. 2 21 200 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо   

Кт. 2 11 240 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои қарзии дарозмуддат,   

ба маблағе, ки  ташкилот вазифадор аст мутобиқи шартнома бо бонке, ки ин қарзро  додаст, дар 

давраи ҳисоботии ҷорӣ пардохт намояд.  

 

Ҳисобҳои 2 11 250 «Мусоидаҳои (қарзҳои) аз буҷети ҷумҳуриявӣ гирифташуда»  ва 2 11 260 

«Мусоидаҳои (қарзҳои) аз буҷети маҳаллӣ  гирифташуда» барои  баҳисобгирии  ӯҳдадориҳо 

оид ба  қарзҳои мутаносибан аз буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ѐ маҳаллӣ барои иҷрои  мақсадҳои 

мушаххас м гирифташуда  Пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 300 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо» барои   

баҳисобгирии  тахфифҳо зимни интишори  вомбаргҳо ва васиқаҳо  бо арзиши поинтар аз арзиши 

исмӣ пешбинӣ гардидааст , ки бо мукотиботи  баҳисобгирии зерин қайд мегардад:  

 

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ  

Дт. 2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо   

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои  қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо   

 

Маблағи дисконт зарфи мӯҳлати  пардохт шудани он бо роҳи  афзоиши  хароҷот барои пардохти 

фоиз  истеҳлок мешавад: 

 

Дт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои бахши давлатӣ  

Кт. 2 11 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо   
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Ҳисоби 2 11 400 «Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо» барои   баҳисобгирии  

изофанархҳо  зимни интишори  вомбаргҳо ва васиқаҳо  болотар аз арзиши аслӣ пешбинӣ 

гардидааст , ки бо қайди  зерин дарҷ  карда мешавад:.  

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 11 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо   

Кт. 2 11 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

 

Маблағи подош зарфи мӯҳлати пардохти  он, бо роҳи камкунии хароҷот барои  пардохти  фоиз, 

истеҳлок мешавад: 

 

Дт. 2 11 400 Подоши (изофанархи) марбут ба вомбаргҳо   

Кт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои  воҳидҳои бахши давлатӣ  

 

Ҳисоби 2 11 500 «Уҳдадориҳои  кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда»  барои баҳисобгирии 

ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

2 11 520 Суди саҳмияҳо барои  пардохт  

2 11 530 Фоизҳо барои  пардохт  

2 11 540 Аъзоҳаққии иттифоқи касаба барои   пардохт  

2 11 550 Депонентҳо барои пардохт 

2 11 560 Идрорпулиҳо барои  пардохт  

2 11 570 Рухсатпулиҳо барои  пардохт  

2 11 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 510 «Музди меҳнат барои  пардохт» барои   баҳисобгирии  музди меҳнати  

кормандони  ташкилот пешбинӣ гардидааст, ки дар қайд чунин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 5 10 000 Пардохти  музди меҳнати кормандон   

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт 

 

Ҳамзамон аз музди меҳнат  андози  иҷтимоӣ ва андоз аз даромад нигоҳ дошта мешавад, ки дар 

баҳисобгирӣ бо қайдҳои  зерин дарҷ  мегардад:  

 

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт  

Кт. 2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт   

Кт. 2 11 670 Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои  пардохт   

 

Ҳисоби фаръии 2 11 520 «Суди саҳмияҳо барои пардохт» барои   баҳисобгирии  суди саҳмияҳо 

(дивидендҳо) барои  пардохт пешбинӣ гардидааст. Суди саҳмияҳо (дивидендҳо) дар рӯзи эълони 

суди саҳмияҳо  чунин  қайд карда мешаванд:  

 

Дт. 3 60 000 Фоидаи (зарари) тақсимнашуда  

Кт. 2 11 520 Суди саҳмияҳо барои  пардохт  
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Ҳисоби фаръии 2 11 530 «Фоизҳо барои  пардохт» барои  баҳисобгирии  фоизҳои  барои  пардохт 

тибқи василаҳои қарзӣ  мебошад.  

 

Масалан, ташкилот  аз  қарздиҳандагони дохилии бахши хусусӣ ба мӯҳлати  як сол таҳти шарти 

10% (фоизи ) солона бо пардохти фоиз дар ҳар семоҳа қарз мегирад. Дар ин сурат ташкилот 

ҳармоҳа фоизро  дар  шакли зерин ба ҳисоб мегирад:  

 

Дт. 5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои  воҳидҳои бахши давлатӣ  

Кт. 2 11 530 Фоизҳо барои  пардохт  

 

Бо гузашти семоҳа ташкилот барои  се моҳ фоизҳо  пардохт менамояд:  

 

Дт. 2 11 530 Фоизҳо барои  пардохт  

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори  миллӣ  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 540 «Аъзоҳақии иттифоқи касаба барои пардохт» барои  нигоҳдории 

аъзоҳақкиҳои  иттифоқи касаба аз музди меҳнати  ҳисобгардида пешбинӣ гардидааст. Нигоҳдорӣ 

бо чунин қайд  дарҷ  карда мешавад:  

 

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

Кт. 2 11 541 Аъзоҳақкии иттифоқи касба барои пардохт - ба иттифоқи касабаи ҷумҳуриявӣ 

Кт. 2 11 542  Аъзоҳақкии иттифоқи касба барои пардохт - ба иттифоқи касабаи муассиса 

 

Ҳисоби фаръии 2 11 550 «Депонентҳо барои  пардохт» барои   баҳисобгирии маблағи музди 

меҳнате, ки тавассути кормандон дар мӯҳлати муқарраршуда гирифта нашудааст, пешбинӣ 

мегардад.  

 

Ҳисоби фаръии  2 11 560 «Идрорпулиҳо барои  пардохт» барои  баҳисобгирии идрорпулиҳо 

пешбинӣ гардидааст: 

 

Дт. 5 22 100 Идрорпулиҳо 

Кт. 2 11 560 Идрорпулиҳо барои пардохт   

 

Ҳисоби фаръии 2 11 570 «Рухсатпулиҳо  барои  пардохт» барои  баҳисобгирӣ  ва ҷамъ кардани 

маблағҳои рухсатпулиҳои истифоданашуда барои пардохт пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 590 «Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда» барои  баҳисобгирии  дигар 

ӯҳдадориҳои дар гурӯҳҳои дигар ба ҳисоб гирифтанашуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 600 «Андозҳо барои  пардохт» барои  баҳисобгирии  андозҳое пешбинӣ гардидааст , 

ки  ташкилот вазифадор аст пардохт намояд ва дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

2 11 610 Андоз аз фоида барои  пардохт   

2 11 620 Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) барои пардохт   

2 11 630 Андози аксизӣ барои  пардохт  

2 11 640 Андоз аз амволи ғайриманқул  барои  пардохт   
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2 11 650 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои  пардохт  

2 11 660 Андози иҷтимоӣ аз корманд барои  пардохт  

2 11 670 Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои  пардохт   

2 11 680 Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои  пардохт  

2 11 690 Дигар андозҳо барои  пардохт  

 

Ҳисоби 2 11 610 «Андоз аз фоида барои  пардохт» барои  баҳисобгирии андози фоида аз 

даромади ташкилот аз фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ гардидааст:  

Дт. 5 22 540 Пардохтҳо ба буҷет аз даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ 

Кт. 2 11 610 Андози қобили пардохт аз фоида  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 620 «Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт (ААИ) »  барои  инъикоси 

ӯҳдадории марбут ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт ба буҷети  кишвар 

зимни анҷоми амалиѐти марбут ба фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ѐ хизматрасонӣ тавассути  

ташкилотҳои пардохткунандаи ААИ пешбинӣ гардидааст:  

 

Дт. 1 11 231 ҲЯХи ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблагҳои  ташкилотҳои буҷетӣ (МТБ)  

Кт. 2 11 620 Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт  

Кт. 4 42 100 Даромадҳо аз  фурӯши мол ва иҷрои кор, ки аз тарафи муассисаҳои бозорӣ амалӣ 

карда мешаванд  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 630 «Андози аксизӣ барои пардохт» барои ҳисоб намудани  аксизҳои барои 

пардохт ҳангоми фурӯши молҳои зераксизӣ пешбинӣ гардидааст: 

Дт. 1 11 250   ҲЯХ – и ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ (ТБ) бо асъори миллӣ 

Кт. 4 42 000  Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои корва хизматрасонӣ 

Кт.2 11 630Андози аксизӣ барои пардохт   

 

Ҳисоби фаръии 2 11 640 «Андоз аз амволи ғайриманқул барои пардохт» барои  баҳисобгирии  

андоз аз амволи ғайриманқул пешбинӣ гардидааст:  

 

Дт. 5 22 510 Андоз аз амволи ғайриманқул 

Кт. 2 11 640 Андоз  аз  амволи ғайриманқул барои пардохт 

Ҳисоби фаръии 2 11 650 «Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои 

пардохт барои   баҳисобгирии  андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард пешбинӣ 

гардидааст. Баҳисобгирӣ  бо қайди зерин расмӣ мегардад:  

Дт. 5 22 520 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард  

Кт. 2 11 650 Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои пардохт 

 

Ҳисобҳои фаръии 2 11 660 «Андози иҷтимоӣ аз корманд барои  пардохт» ва 2 11 670 «Андоз аз 

даромади шахсони воқеӣ барои  пардохт» дар боло мавриди баррасӣ қарор гирифта буданд  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 680 «Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои   пардохт» барои  баҳисобгирии 

андози иҷтимоӣ тавасссути  ташкилот пешбинӣ гардидааст. Баҳисобгирии андози иҷтимоӣ 

ҳангоми баҳисобгирии  музди меҳнат  ба тарзи зайл ба амал меояд:  

 

Дт. 5 11 100  Суғуртаи  иҷтимоӣ  
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Кт. 2 11 680 Андози иҷтимоӣ аз корфармо барои   пардохт  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 690 «Дигар  андозҳо барои  пардохт» барои  баҳисобгирии  андозҳои қобили 

пардохти дигари дар гурӯҳҳои дигар ишоранашуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 700 «Захираҳои хароҷоту  пардохтҳои дарпешистода» барои  фароҳамоварии 

захираҳои марбут ба  пардохтҳои дарпешистода пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад: 

 

2 11 710 Захираҳо барои  хизматрасонии кафолатӣ 

2 11 720 Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ  

2 11 790 Дигар Захираҳо  

 

Ҳисоби фаръии 2 11 710 «Захираҳо барои  хизматрасонии кафолатӣ» барои  баҳисобгирии 

фароҳамоварӣ ва ҳаракати захираи марбут ба  ӯҳдадориҳои кафолатии бавуҷудомада да натиҷаи 

фурӯши маҳсулот ѐ хизматрасонӣ бо кафолати додашаванда ба мӯҳлати то як сол пешбинӣ 

гардидааст. Фароҳамоварии захира барои хизматрасонии кафолатӣ бо қайди зерин инъикос карда  

мешавад:  

Дт. 5 12 480 Хароҷоти  хизматрасонии кафолатӣ  

Кт. 2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ  

 

Зимни хизматрасонии кафолатӣ ба муштариѐн ташкилот чунин қайди баҳисобгирӣ анҷом 

медиҳад:  

 

Дт. 2 11 710 Захираҳо барои хизматрасонии кафолатӣ  

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои пардохт  

Кт. 1 31 200 Дигар  захираҳои воситаҳои моддии  гардишӣ  

Кт. 2 11 590 Дигар  ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда  

 

Ҳисобҳои фаръии 2 11 720 «Захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ» ва 2 11 790 «Дигар захираҳо» 

барои фарҳамоварӣ ва баҳисобгирии захираҳои марбут ба даъвоҳои судӣ ва захираҳои дигари дар 

ташкилотҳо фароҳам оянда пешбинӣ гардидаанд. Қайдҳо оид ба фароҳамоварӣ ва истифодаи 

захираҳои марбут ба  даъвоҳои судӣ ва захираҳои дигар ба фароҳамоварӣ ва истифодаи захираи 

хизматрасонии кафолатӣ ҳамшабеҳ мебошанд.  

 

Ҳисоби 2 11 900 «Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат»  барои баҳисобгирии  дигар ӯҳдадориҳои 

кӯтоҳмуддати дохилӣ  пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

2 11 910 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷора  

2 11 920 Қисми ҷории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ 

2 11 930 Қарздории кредитории кӯтоҳмуддати байнибуҷетӣ  

2 11 940 Қарздории кредитории кӯтоҳмудати байниидоравӣ 

2 11 950 Қарздории кредитории кӯтоҳмуддати дохилиидоравӣ 

2 11 960 Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи   интиқоли маблағҳои пулӣ ба ҳисоби шахсии ташкилотҳои 

буҷетӣ 

2 11 970 Даромадҳои давраҳои оянда  
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2 11 980 Дигар  ӯҳдадориҳо дар назди фондҳои ғайрибуҷетӣ  

2 11 990 Дигар  ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

 

Ҳисоби2 11 910 «Ӯҳдадориҳои  марбут ба иҷора» барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳо оид ба иҷораи 

амалиѐтии дороиҳои ба ташкилот аз тарафи муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон додашуда пешбинӣ 

гардидааст. 

 

Ҳисоби 2 11 920 «Қисми ҷории ӯҳдадориҳот марбут ба иҷораи  молиявӣ» барои  дар 

баҳисобгирӣ эътироф намудани  қисми ҷории ӯҳдадорӣ дар назди  иҷоракор - муқими Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (аҳли қарордоди дохилӣ)   оид ба иҷораи  молиявӣ пешбинӣ гардидааст.   

 

Ҳисоби 2 11 930 «Қарздории кредитории кӯтоҳмудати байнибуҷетӣ» барои  эътирофи 

ӯҳдадориҳои байни мақомоти  ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти идораи 

маҳаллӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 11 940 «Қарздории  кредитории  кӯтоҳмудати байниидоравӣ» барои  эътирофи 

ӯҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои тобеи мақоми идораҳои дигар пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 2 11 950 «Қарздории кредитории кӯтоҳмудати  дохилиидоравӣ» барои  эътирофи 

ӯҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои тобеи мақоми идораи мазкур пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби  2 11 960 «Ӯҳдадории Хазинадорӣ аз рӯи  интиқоли  маблағҳои  пулӣ ба ҳисоби шахсии 

ташкилотҳои буҷетӣ» барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳои Хазинадорӣ дар мавриди интиқоли 

маблағҳои  пулӣ аз ҳисоби БҶ ба ҳисобҳои шахсии ташкилотҳои буҷетӣ, ва инчунин барои 

инъикоси бақияҳо оиди маблағҳои махсуси ТБ ва бақияҳои ҳисобҳои ташкилотҳо мутобиқи 

талаботҳои донор ва пешниҳодкунандаи грант (эҳдоия) пешбинӣ гардидааст, бояд суратҳисобҳоро 

дар Хазинадорӣ кушоянд. 

Ин ҳисоб таҳлили зеринро дарбар мегирад: 

2 11 961 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои БҶ  

2 11 962 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои махсуси БҶ 

2 11 963 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди БМ 

2 11 964 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди БМ – маблағҳои махсус– асъори миллӣ 

2 11 965 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ташкилотҳои дигар– асъори миллӣ 

 

Масалан воридшавии воситаҳои махсуси ташкилоти буҷетӣ ба ҳисоби тасҳеҳкунандаи Хазинадорӣ 

бо қайдҳои зерин инъикос меѐбанд: 

Дт 1 11 231 ҲЯХ-и ҳисоби махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои буҷетӣ 

Кт 2 11 962 Ӯҳдадории Хазинадорӣ дар назди ТБ– маблағҳои махсуси БҶ 

Ташкилоти буҷетӣ, соҳиби маблағҳои махсус ин амалиѐтро бо қайдҳои зерин инъикос мекунад: 

Дт 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии БҶ ташкилотҳои буҷетӣ  бо асъори миллӣ 

Кт 4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ 

 

Ҳисоби 2 11 970 «Даромадҳои  давраҳои оянда» барои   эътирофи ӯҳдадориҳо дар назди буҷетҳои 

ҷумҳурявӣ ва маҳаллӣ тибқи  эҳдоияҳои шартии қабулшуда  барои  хароҷоти ҷорӣ (яъне 

эҳдоияҳое, ки иҷрои ягон дархостро пешбинӣ менамоянд), пешбинӣ гардидааст. Бо мурури  
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иҷрошавии хароҷотҳои ҷорӣ маблағҳо ҳамчун даромад эътироф мешаванд. Ҳисоб  ҳисобҳои 

фаръии зеринро дарбар мегирад:  

 

2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ  дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)  

2 11 972 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ  дар назди буҷети  маҳаллӣ)  

 

Масалан, ташкилот аз буҷети  ҷумҳуриявӣ  барои анҷоми таъмири ба нақша гирифташуда эҳдоия 

мегирад. Ин амалиѐт дар баҳисобгирӣ  бо қайди зерин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои  буҷетии БҶ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори 

миллӣ  

Кт. 2 11 971 Даромади давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳурявӣ)  

 

Вобаста ба  анҷомѐбии таъмир даромадҳои марбут ба қисми иҷрошудаи ӯҳдадорӣ дар назди БҶ 

эътироф хоҳанд гардид. Ҳамчунин, хароҷоти  дахлдор  низ ҳамзамон эътироф ҳоҳанд шуд:  

 

Дт. 2 11 971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди  буҷети ҷумҳуриявӣ).  

Кт. 4 18 310 Эҳдоияҳои ҷорӣ аз дигар воҳидҳои бахши идораи давлатӣ ва ҳамзамон: 

 

Дт. 5 12 500  Хароҷоти таъмири ҷорӣ 

Кт. 1 31 210 Ашѐи  хом ва масолеҳ 

Кт. Ҳисобҳои дахлдори  ӯҳдадориҳо  

 

Ҳисоби  2 11 980 «Дигар ӯҳдадориҳо  дар назди  фондҳои ғайрибуҷетӣ» барои инъикоси 

ӯҳдадориҳо дар назди фондҳои ғайрибуҷетӣ оид ба маблағҳои  аз онҳо барои  иҷрои мақсадҳои 

муайян гирифташуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб аз ҳисобҳои фаръии зерин иборат аст:  

 

2 11 981 Ӯҳдадориҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои  аз фондҳои  ғайрибуҷетии давлатӣ ба даст омада, 

пардохт мешаванд  

2 11 982 Ӯҳдадориҳое, ки  аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи   ҳатмии тиббӣ, пардохт мешаванд  

2 11 983 Ӯҳдадориҳои марбут  ба  кӯмакрасонии иҷтимоӣ ба аҳолӣ  

 

Масалан, агар ташкилот аз фонди суғуртаи  ҳатмии тиббӣ барои ѐрии тиббӣ ба корманд 

ҷубронпулӣ гирифта бошад, ин амалиѐт дар баҳисобгирӣ  бо қайди зерин расмӣ мегардад:  

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 11 982 Ӯҳдадориҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои фонди  суғуртаи  ҳатмии тиббӣ, пардохт 

мешаванд   

 

Ҳангоми пардохти маблағҳои пулӣ ба корманд вобаста бахизматрасониҳои тиббӣ ӯҳдадориҳо 

ҳатман пардохткардамешаванд: 

 

Дт. 2 11 982 Ӯҳдадориҳое, ки  аз ҳисоби маблағҳои фонди суғуртаи  ҳатмии тиббӣ, пардохт 

мешаванд   

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ, 
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Ҳисоби 2 11 990 «Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат» бароибаҳисобгириидигарӯҳдадориҳои 

кӯтоҳмуддати дохилии ба гурӯҳҳои дигар дохилнагардида пешбинӣ гардидааст.  

 

Зерфасли «Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат – берунӣ» бароиэътирофи ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати 

берунӣ пешбинӣ гардидааст. Зерфасл дорои ҳисобҳои зерин  мебошад:  

 

2 12 100 Қарздории кредиторӣ  

2 12 200 Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ  

2 12 300 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо  

2 12 400 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

2 12 500 Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда  

2 12 900 Дигар  ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

 

Ҳисоби 2 12 100 «Қарздории кредиторӣ» дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

2 12 110 Ҳисобҳо барои  пардохт  

2 12 120 Пешпардохтҳои гирифташуда  

2 12 190 Дигар ҳисобҳо барои  пардохт  

 

Истифодаи ин ҳисобҳои фаръӣ шабеҳи истифодаи ҳисобҳои фаръии марбутаи ӯҳдадориҳои 

кӯтоҳмудат-дохилӣ: 2 11 110 «Ҳисобҳо барои  пардохт», 2 11 120 «Пешпардохтҳои гирифташуда» 

ва 2 12 190 «Дигар ҳисобҳо барои  пардохт» мебошад. 

 

Ҳисоби 2 12 200 «Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ» дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад: 

2 12 210 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

2 12 220 Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо   

2 12 230 Дигар қарзҳо ва вомҳо   

212 240 Қисми ҷории ӯҳдадориҳои дарозмуддати  қарзӣ   

 

Истифодаи ҳисобҳои фаръии мазкур шабеҳи истифодаи ҳисобҳои фаръии марбутаи дохилии 

ӯҳдадориҳои қарзии кӯтоҳмуддат: 2 11 210, 2 11 220, 2 11 230, 2 11 240 мебошад. 

 

Ҳисобҳои 2 12 300  «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо» ва 2 12 400 

«Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо» барои баҳисобгирии дисконтҳо ва подошҳои 

марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳои  кӯтоҳмуддати интишоршуда, ки молики онҳо ғайримуқимони 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН мебошанд, пешбинӣ гардидаанд.. Баҳисобгирӣ  шабеҳи 

баҳисобгирии ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддати дохилии  ҳисобҳои  мутаносибан 2 11 300 ва  2 11 400 

пеш бурда мешавад. 

 

Ҳисоби 2 12 500  «Ӯҳдадориҳои  кӯтоҳмудати  ҳисобкардашуда» барои 

баҳисобгирииӯҳдадориҳои ҳисобкардашудаи  кӯтоҳмуддат дар назди иштирокдорони 

шартномаҳои хориҷӣ  пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад: 

 

2 12 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

2 12 520 Суди саҳмияҳо барои  пардохт  

2 12 530 Фоизҳо барои  пардохт  

2 12 540 Депонентҳо бароипардохт  
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2 12 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда  

 

Истифодаи  ҳисобҳои фаръии мазкур  шабеҳи истифодаи ҳисобҳои марбутаи фаръии дохилии 

ӯҳдадориҳои қарзии кӯтоҳмуддат:  2 11 510, 2 11 520, 2 11 530, 2 11 540 ва 2 11 590 мебошад. 

 

Ҳисоби 2 12 900 «Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат» дорои  ҳисобҳои зерин мебошад:  

2 12 910 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷора  

2 12 920 Қисми ҷории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ  

2 12 930 Даромадҳои давраҳои оянда  

2 12 990 Дигар ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

 

Ҳисоби 2 12 910 «Ӯҳдадориҳоои марбут ба иҷора»  барои  баҳисобгирии ӯҳдадорӣ оид ба  иҷораи 

амалиѐтӣ дар назди иҷорадиҳанда - ғайримуқими Ҷумҳурии Тоҷикистон (иштирокдори берунии 

шартнома)  пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 2 12 920 «Қисми ҷории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ» барои  баҳисобгирии 

қисми ҷории ӯҳдадории иҷораи молиявӣ дар назди иҷорадиҳанда – ғайримуқими Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 2 12 930 «Даромадҳои давраҳои оянда» барои  баҳисобгирии ӯхдадориҳо оид ба 

маблағҳои  аз иштирокдорони берунии  шартномаҳо қабулгардида  пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб 

дорои  ҳисобҳои фаръии зерин аст: 

 

2 12 931 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар назди Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)  

2 12 932 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар назди ташкилотҳои байналмилалӣ)  

 

Истифодаи ҳисобҳои фаръии 2 12 931 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар назди 

Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ)» ва 2 12 932 «Даромаҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар 

назди ташкилотҳои байналмилалӣ)» шабеҳи истифодаи ҳисобҳои марбут ба ӯҳдадориҳои 

дохилӣ: 2 11 971 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)» ва 2 

11 972 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадориҳо дар назди буҷети  маҳаллӣ)» мебошад. 

 

Ӯҳдадориҳои дарозмуддат  

 

Зерфасли «Ӯҳдадориҳои дарозмуддат» аз зерфаслхои зерин иборат мебошад: 

 

2 21 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат – дохилӣ  

2 22 000 Ӯҳдадориҳои дарозмуддат – берунӣ  

 

Зерфасли 2 21 000 «Ӯҳдадориҳои дарозмуддат – дохилӣ» барои баҳисобгирии ӯҳдадориҳои 

дарозмуддат дар назди муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои зерин 

мебошад:  

 

2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

2 21 200 Қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо  

2 21 300 Дигар қарзҳо ва вомҳо 
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2 21 400 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  

2 21 500 Захираҳои техникии  суғуртавӣ  

2 21 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо  

2 21 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба  вомбаргҳо  

2 21 800 Даромадҳои давраҳои оянда  

2 21 900 Дигар ӯҳададориҳои дарозмуддат  

 

Ҳисобҳои 2 21 100 «Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо»,2 21 600 «Дисконтҳои 

(тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо», 2 21 700  «Подошҳои (изофанархҳои) марбут 

ба  вомбаргҳо» барои  баҳисобгирии қоғазҳои қиматноки  дарозмуддати интишоршуда, ба ғайр аз 

саҳмияҳо  барои иштирокдорони дохилии шартномаҳо пешбинӣ гардидаанд.  

 

Масалан, Хазинадорӣ барои сармоягузорони хусусии дохилӣ ба арзиши исмии 100 000 сомонӣ ба 

мӯҳлати  5 сол бо купони  8%  ба нархи 92 278 сомонӣ (бо назардошти меъѐри фоизи  бозории 

10%) бо пардохти фоизҳо 2 дафъа дар сол вомбаргҳо  интишор менамояд. Ин амалиѐт  бо қайди 

зерин дарҷ карда мешавад:  

 

Дт. 1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ                                            92 278  

Дт. 2 21 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо              7 722  

Кт. 2 21 100 Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо                     100 000 

 

Ҳисобкунии арзиши бозории коғази қиматнок:  

 

PV(100 000,5%,10) +  PVA(4 000, 5%,10) =100 000*0,61391+4 000*7,72173=92278 сомони. 

 

Пардохтҳои фоизӣ  ва истеҳлок дар  таърихи ҳар як пардохтҳои фоизӣ  инъикос карда  мешавад. 

Баъди ҳар як 6 моҳ қайдҳои  зерин гузаронида мешаванд:  

 

Дт. 5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои  бахши идораи давлатӣ   4 772  

Кт. 2 21 600 Дисконтҳои ( тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо 772 

Кт. 1 11 210 ҲЯХ- и БҶ бо асъори миллӣ                           4 000 

 

Пардохт намудани  вомбаргҳо ҳангоми фарорасии мӯҳлати  пардохт  бо қайди зерин сурат 

мегирад:  

 

Дт. 2 21 100  Қоғази қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо                    100 000 

Кт.1 11 210 ҲЯХ-и БҶ бо асъори миллӣ                                      100 000 

 

Ҳисоби 2 21 200 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо» барои  баҳисобгирии маблағҳои  аз бонкҳо ѐ 

қарздиҳандагони (кредиторони) хусусӣ - муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кредит гирифташуда 

пешбинӣ гардидааст. Амалиѐт бо қайди зерин расмӣ карда мешавад:  

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 21 200 карзҳои бонкӣ ва вомҳо   

 

Ташкилоте, ки қарз (кредит) гирифтааст, ҳармоҳа фоиз ҳисоб менамояд:  
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Дт. 5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои  бахши идораи давлатӣ  

Кт. 2 11 530 Фоизҳо барои пардохт  

 

Ба санаи пардохти  фоиз  қайдҳои  баҳисобгирии зерин  гузаронида мешаванд:  

 

Дт. 2 11 530 Фоизҳо барои пардохт   

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

 

Пардохт кардани қарз (кредит) бо қайди зерин инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 2 21 200 Қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо   

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ  

 

Ҳисоби 2 21 300 «Дигар қарзҳои бонкӣ ва вомҳо» барои  баҳисобгирии дигар қарзҳо ва вомҳои  аз 

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташудапешбинӣ гардидааст. Кайдҳои баҳисобгирии 

марбут ба ин ҳисоб шабеҳи қайдҳои марбут ба ҳисоби дохилии 2 21 200 «Қарзҳои бонкӣ ва вомҳо» 

мебошад. 

 

Ҳисоби 2 21 400 «Ӯҳдадориҳот марбут ба иҷораи молиявӣ» барои  баҳисобгирии  ӯҳдадориҳо 

оид ба иҷораи молиявии маблағҳои  асосии мавриди иҷора аз муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(иштирокдорони дохилии шартномаҳо) пешбинӣ гардидааст.  

 

Хароҷоти умумии марбут ба иҷораи молиявиро бояд ба ду ҷузъиѐт (таркибдиҳанда) тақсим кард:  

 

(i) Маблағе, ки  арзиши ба сармоя табдилдодашудаи ҳуқуқи иҷорагирро дар дороӣ инъикос 

менамояд,  дар тавозун  ҳамчун воситаи асосӣ эътироф шуда, истеҳлок мегардад;  

(ii) Пардохтҳои молиявие, ки  муодили хароҷоти марбут ба фоизҳо аз рӯи қарз (кредит) 

мебошанд.  

 

Масалан, ташкилот  бо муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иҷораи  таҷҳизоти  нақлиѐтӣ, 

ки ҳамчун  иҷораи молиявӣ бо арзиши фурӯшии кафолатӣ табақабандӣ мешавад, шартнома 

мебандад.   Дар шартнома  пардохтҳои  иҷоравӣ ба маблағи умумии 62 000 сомонӣ пешбинӣ 

шудаанд, ки зарфи 5 сол, ҳар сол 12 400 сомонӣ пардохт хоҳад шуд. Воситаи асосӣ (мабалағи ба 

сармоя табдилдодашуда) ба андозаи 50 000 сомонӣ, пардохти  молиявӣ бошад ба андозаи 12 000 

сомонӣ арзѐбӣ шудаанд. Амалиѐти марбут ба  иҷораи молиявӣ чунин ба қайд гирифта мешавад:  

 

Дт. 1 43 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ          50 000 

Кт. 2 21 400 Ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ 50 000 

 

Пардохтҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  12 400 сомони шомили пардохти марбут ба кам намудани  

ӯҳдадорӣ (қисми арзиши воситаи асосӣ) ва пардохти молиявӣ (фоизҳо барои истифодабарии 

дороӣ) мебошанд. Барои тақсимоти пардохти марбут ба иҷораи молиявӣ усули  ҷамъи  воҳидҳо 

истифода бурда мешавад:  

 

Чун  мӯҳлати иҷора баробари 5 сол аст, ҷамъи рақамҳо 1+2+3+4+5=15 мешавад..  
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Хароҷот аз рӯи фоизҳо бо чунин тарз ҳисоб карда  мешавад:  

соли 1: 5/15*12 000 = 4 000; 

соли 2: 4/15*12 000 =3 200;  

соли 3: 3/15*12 000 = 2 400;  

соли 4: 2/15*12 000 = 1600;  

соли 5: 1/15*12 000 =   800. 

Ҳисобкунии пардохти  маблағи асосӣ:  

соли 1: 12 400 – 4000 = 8 400;  

соли 2: 12 400 – 3 200 = 9 200; 

соли 3: 12,400 – 2400 = 10,000; 

соли 4: 12 400 – 1 600 = 10 800; 

соли 5: 12,400 –   800  = 11,600.  

 

Бар ҳамин асос соли нахуст қисми  ҷории ӯҳдадории дарозмуддат ҷудо карда мешавад:  

Дт. 2 21 400 Ӯҳдадории марбут ба иҷораи  молиявӣ                            8 400 

Кт. 2 11 920 Қисми  ҷории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ             8 400  

 

Ҳангоми  пардохти нахустин қайди зерин ба амал оварда мешавад: 

 

Дт. 2 11 920 Қисми  ҷории ӯҳдадории марбут ба иҷораи молиявӣ 8 400 

Дт. 5 14 000 Фоизҳо                                                                      4 000 

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ   12 400 

 

Ғайр аз ин, иҷорагир истеҳлоки марбут ба дороии мавриди иҷораро дар муҳосиба зикр менамояд:  

 

Дт. 5 13 100 Хароҷоти  истеҳлоки воситаҳои асосӣ  

Кт. 1 42 310 Фарсудашавии ҷамъшуда –таҷҳизоти нақлиѐтӣ  

 

Ҳисоби 2 21 500 «Захираҳои техники суғуртавӣ»-ро он  ташкилотҳое истифода мекунанд, ки 

метавонанд оид ба суғурта ба сифати тарафи идоракунандаи барномаҳои суғуртавӣ, ба ғайр аз 

суғуртаи  ҳаѐт, ӯҳдадорӣ қабул намоянд.  

 

Агентии давлатӣ оид ба суғуртаи  иҷтимоӣ ва нафақа (собиқ Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - 

ФҲИА) ин  ҳисобро барои баҳисобгирии маблағи ӯҳдадориҳои нафақавие, ки вай онро идора 

менамояд, истифода мекунад.   

Даромади аъзоҳаққиҳои  нафақавӣ бо қайди зерин сурат мегирад:  

 

Дт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои  ФҲИА бо асъори миллӣ  

Кт. 2 21 500  Захираҳои техникии суғуртавӣ  

 

Вақте ки пардохти нафақапулӣ аз ФҲИА фаро мерасад,  қайдҳои зерин гузаронида мешаванд:  

 

Дт. 2 21 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

Кт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои  ФҲИА бо асъори миллӣ  
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Ҳисобҳои 2 21 600 «Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба  вомбаргҳо  ва векселҳо» ва 2 21 700 

«Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо» барои   инъикоси дисконтҳо ва подошҳои  

марбут ба қоғазҳои қиматноки  интишоршуда, ба ғайр аз саҳмияҳобарои  муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. Дар мисоли дар боло дар мавриди интишори вомбаргҳо бо 

нархи поинтар аз нархи бозорӣ овардашуда, истифодаи ҳисоби  2 21 600 нишон дода шудааст. 

Агар қоғази қиматнок бо нархи болотар аз нархи бозории қоғазҳои қиматноки  ҳамшабеҳ интишор 

гардад, он гоҳ ҳисоби  2 21 700 ба кор бурда мешавад.  

 

Ҳисоби 2 21 800 «Даромадҳои давраҳои оянда» дороиҳисобҳои фаръии зерин мебошад: 

 

2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯхдадорӣ  дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) 

2 21 820 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯхдадорӣ  дар назди буҷети маҳаллӣ) 

2 21 890 Дигар даромадҳои  давраҳои оянда  

2 21 900 Дигар ӯҳдадориҳои  дарозмуддат  

 

Ҳисоби 2 21 810 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯхдадорӣ  дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) »,  2 

21 820 «Даромадҳои давраҳои оянда (ӯхдадорӣ  дар назди буҷети маҳаллӣ)барои  инъикоси  

ӯҳдадориҳои ташкилот дар иртибот бо воситаҳои пулӣ пешбинӣ гардидаанд, ки мутаносибан аз 

буҷети ҷумҳуриявӣ ѐ буҷети  маҳаллӣ гирифта  шуда,  ӯҳдадор менамоянд шартҳои муайяне иҷро 

карда шаванд ѐ маҳдудиятҳое ҷорӣ гарданд.  

 

Шартҳо ва маҳдудиятҳо метавонанд аз ташкилот истифода ѐ истеъмоли манфиатҳои иқтисодии 

оянда ѐ тавони  хизматрасонии мансуб ба дороиро барои мақсади муайян талаб намоянд. Шартҳо 

метавонад талаб намояд, ки  манфиатҳои иқтисодии оянда ѐ тавони хизматрасонӣ ба индоссант 

дар сурати хилофкорӣ ба шароити мазкур пас гардонда шаванд.  

 

Мисоли трансфертҳо бо қайду шартҳо.  Ҳукумати  миллӣ ба маблағи 50 млн. сомони ба корхонаи 

давлатии машғули  сохтмони манзили иҷтмоӣ бо дастурҳои зерин трансферти нақдӣ ҷудо  

мекунад:  

(i) фонди сохтмони манзили иҷтимоӣ ба 1000 воҳид ҳамзамон бо афзоишҳои нақшавии дигар 

афзоиш дода шавад; ѐ 

(ii) трансферти нақдӣ барои ҷустуҷӯи тарзҳои имконпазири дастгирии ҳадафҳои сохтмони 

манзили иҷтимоӣ ба кор бурда шавад.  

 

Дар сурате ки ҳеҷ кадоме аз шартҳои мутазаккира қонеъ нагардад, корхонаи гирандаи маблағҳо 

бояд ба ҳукумати миллӣ маблағҳои  пулии нақдро бозпас диҳад.  

 

Корхонаи давлатии машғули сохтмони манзили иҷтимоӣ бояд афзоиши дороӣ (нақдӣ) ва даромад 

ба маблағи 50 миллион сомониро эътироф намояд.  Шартҳои  дар шартнома қайдгардида  оиди 

интиқол тавре танзим шудаанд, ки ҳеҷ гуна ӯҳдадориҳо оиди  иҷро ба дӯши  гирандаи маблағҳо  

таҳмил намегардад.   

 

Мисоли эҳдоияи ҳукумат бо шартҳо. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (седент/цедент) ба 

Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВН ҶТ) барои нигоҳдории созгонӣ  (системаи) 

нақлиѐти ҷамъиятӣ  10 млн. сомони медиҳад. Чунончӣ, пул бояд ба таври зайл мавриди истифода 

қарор гирад: 40 % – барои беҳсозии роҳи оҳани мавҷуда ва муосирсозии созгони хатти 
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троллейбус,  40 %  - барои сохтмони роҳи оҳани нав ѐ созгонҳои нави хатти троллейбус ва 20 % - 

барои харидории маҷмӯи нақлиѐти роҳи оҳан (парк подвижного состава) ва ободонӣ. Мутобиқи   

шарту қайди эҳдоия, пулро метавон танҳо барои  мақсадҳои муқарраршуда дар шартнома 

истифода кард ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ вазифадоранд  тафсилоти марбут ба воситаҳои 

истифодашударо  дар  эзоҳҳои ҳисоботҳои молиявӣ, равшан намоянд.  Тибқи талаботи  шартнома , 

эҳдоия бояд дар соли ҷорӣ мутобиқи ҳадафҳои муқарраршуда мавриди истифода қарор гирад ѐ ба 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ бозгардонида шавад.  

 

Воситаҳои пулии дастрастшудаи  эҳдоия тавассути Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

сифати дороӣ эътироф карда мешавад.  Ҳамчунин Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ӯхдадориҳои нисбати  талаботи дар мавриди эҳдоия муқарраргардидаро эътироф менамояд. 

 

Дт. 1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии БҶ ташкилотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ  

Кт. 2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ)  

 

Ба қадри он, ки Вазорати нақлиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи  харҷи маблағҳоро иҷро 

менамояд, андозаи ӯҳдадорӣ тақлил ѐфтан мегирад ва даромади давраи ҳисоботӣ, ки дар он 

ӯҳдадорӣ иҷро мешавад, эътироф шудан мегирад:  

 

Дт. 2 21 810 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) 

Кт. 4 18 320  Асосӣ  

 

Ҳисоби 2 21 890  «Дигар даромадҳои давраҳои оянда» барои  баҳисобгирии ӯҳдадориҳои марбут 

ба маблағҳои дастрасшуда пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 2 21 900 «Дигар ӯҳдадориҳои дарозмуддат»  барои   баҳисобгирии ӯҳдадориҳои ба 

гурӯҳҳои дигари ӯҳдадориҳо вориднашудаи  ташкилот пешбинӣ гардидааст.  

 

Зерфасли 2 22 000 «Ӯҳдадориҳои дарозмуддат-берунӣ» барои  баҳисобгирии ӯҳдадориҳои 

дарозмуддат пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобоҳои зерин мебошад:  

 

2 22 100  Қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

2 22 200 Қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо  

2 22 300 Дигар  қарзҳо ва вомҳо  

2 22 400 Ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  

2 22 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ   

2 22 600 Дисконтҳои (тахфифҳои) марбут ба вомбаргҳо ва васиқаҳо  

2 22 700 Подошҳои (изофанархҳои) марбут ба вомбаргҳо  

2 22 800 Даромадҳои давраҳои оянда  

2 22 900 Дигар ӯҳдадориҳои дарозмуддат  

 

Истифодаи ҳисобҳои марбут ба ӯҳдадориҳои дарозмуддати берунӣ  шабеҳи  истифодаи  ҳисобҳои 

марбутаи  ӯҳдадориҳои  дарозмуддати дохилӣ мебошад.  

Зерфасли 2 23 000 ва 2 24 000 Ҳисобҳои  интиқолӣ  барои инъикоси ҷараѐнҳои пулии воридшуда 

бо асъори миллӣ ва хориҷӣ ба таври муносиб ба нақшаи ҳисобҳо махсусан барои худкор намудани 

маблағҳои пулии ба ҳисоби тасҳеҳкунандаи Хазинадорӣ воридшуда, ҷорӣ карда мешаванд. Ин 
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ҳисобҳо инъикоси оинавии ҳисобҳои зерфасли 1 ҲЯХ ва дигар ҳисобҳои Хазинадорӣ мебошанд. 

Ин зерфасл муфассалии зеринро доро мебошад: 

 

2 23 110 Ҳисоби интиқолӣ  – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори миллӣ 

2 23 120 Ҳисоби интиқолӣ  - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои 

бюҷетӣ (МТБ) 

2 23 130 Ҳисоби интиқолӣ  - маблағҳои буҷети маҳаллӣ (БМ) бо асъори миллӣ 

2 23 140 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ташкилотҳои 

буҷетӣ (МТБ) 

2 23 150 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои махсуси БҶ бо асъори миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда 

(МО) 

2 23 160 Ҳисоби  интиқолӣ  - маблағҳои махсуси БМ бо асъори миллӣ – маблағҳои ошкорнашуда 

(МО) 

2 23 170 Ҳисоби  интиқолӣ  – маблағҳои фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (ФҲИА) 

2 23 180 Ҳисоби  интиқолӣ - ҳисобҳои дигар то муайян кардан 

2 23 190 Ҳисоби  интиқолӣ - маблағҳои хусусигардонӣ 

2 23 191 Ҳисоби  интиқолӣ  – воридотҳои дигар (маблағҳои муштариѐн) 

2 23 192 Ҳисоби  интиқолӣ  – маблағҳои фонди тасбит (устуворкунӣ) 

 

Ҳисобҳои интиқолӣ бояд ба сарчашмаҳои мувофиқи воридот ба амалиѐти минбаъд ѐ дар ҳолате, 

ки ин дар мўҳлатҳое, ки мутобиқи тартиби Хазинадорӣ муайяншуда, имконнопазир аст, паҳн 

карда шаванд. Агар дар ин ҳисобҳо дар санаи ҳисоботдиҳӣ бақияҳо боқӣ монанд, ин маъно дорад, 

ки кадом воридотҳо мутобиқи сарчашмаҳои воридот дар ҳисоботҳои молиявии Хазинадорӣ 

инъикос меѐбанд. 

Масалан. Ба бонки хазинадорӣ супоришномаи пардохтӣ барои гузаронидани ААИ-и дохилӣ ба БҶ 

ворид мешавад.Ин амалиѐт бо қайдҳои зерин инъикос меѐбад: 

 

Дт 1 11 210 ҲЯХ-и Буҷети ҷумҳуриявӣ (БҶ) бо асъори миллӣ 

Кт 2 23 110 Ҳисоби интиқолӣ  – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори миллӣ 

Шўъбаи муносиби Хазинадорӣ бояд ин дароварданро ба сарчашмаи воридот инъикос диҳад – 

даромад аз ААИ-и дохилӣ: 

Дт 2 23 110 Ҳисоби интиқолӣ  – Маблағҳои буҷетии БҶ бо асъори миллӣ 

Кт 4 13 110 ААИ-и дохилӣ 

3. ДОРОИҲОИ СОФ/САРМОЯ  

 

Фасли «Дороиҳои соф/сармоя»  дорои  зерфаслҳои зерин мебошад:  

 

3 10 000 Сармояи гузошташуда  

3 20 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Фоида (зарар) -и ҳолдингӣ  

3 30 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм   

3 40 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ -Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиѐсати 

баҳисобгирӣ  

3 50 000 Дигар  захираҳо  

3 60 000 Фоида (зарар) -и  тақсимнашуда  

3 70 000 Ҳиссаи ақаллият  
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Сармояи гузошташуда (сармоягузорӣ) ҷамъбасти маҷмӯии супурдаҳои сармоявии моликон ба 

таърихи ҳисоботии супурдаҳои моликон тарҳи  тақсимоти байни соҳибон мебошад. Зерфасли 

«Сармояи гузошташуда» аз ҳисобҳои  зерин иборат мебошад:  

3 10 100 Сармояи гузошташудаи махсус  ҷудокардашуда   

3 10 200 Сармояи гузошташудаи махсус  ҷудокарданашуда  

3 10 300 Сармояи саҳомӣ  

 

Ҳисоби 3 10 100 «Сармояи гузошташудаи махсус  ҷудокардашуда» барои  баҳисобгирии 

сармояҳои  гузошташудаи моликони ташкилотҳои буҷетӣ пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб дорои 

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба  фондҳои асосӣ   

3 10 120 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ    

3 10 130 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба сохтмони асосӣ  

3 10 140 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда барои мақсадҳои дигар  

 

Масалан, вақте ки ҳукумат ба сифати молики ТБ маблағҳои  пулиро барои  хариди воситаи асосӣ 

ба ҳайси сармоя ба моликият мегузаронад,  амали мазкур бо қайди зерин расмӣ карда мешавад:  

 

Дт.1 11 253 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии маблағҳои буҷетии ташклотҳои буҷетӣ бо асъори миллӣ 

Кт 2.11.971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) 

Дар вақти ба дафтари мадохили тавозун даровардани маблағҳои асосӣ, ТБ дар баробари ин чунин 

қайдро иҷро менамояд: 

Дт 2.11.971 Даромадҳои давраҳои оянда (ӯҳдадорӣ дар назди буҷети ҷумҳуриявӣ) 

Кт. 3 10 110 Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда ба  фондҳои асосӣ   

 

Зимни ҷудо кардани маблағҳои  пулӣ ба ҳайси сармояи  моликон барои хариди дороиҳои 

ғайримоддӣ ѐ барои сохтмони асосӣ мутаносибан ҳисобҳои 3 10 120«Маблағҳои махсуси 

ҷудокардашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ» ѐ 3 10 130 «Маблағҳои махсуси ҷудокардашуда 

басохтмони асосӣ», истифода мешаванд.  

 

Ҳисоби 3 10 200 «Сармояи гузошташудаи махсус ҷудокарданашуда» барои баҳисобгирии 

сармоягузориҳои моликон ба ташкилотҳои буҷетӣ ба шакли фондҳои асосӣ, дороиҳои ғайримоддӣ 

ва масолеҳ барои сохтмони асосӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:  

3 10 210 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ 

3 10 220 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба дороиҳои ғайримоддӣ 

3 10 230 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда  ба сохтмони асосӣ   

 

Масалан, вақте ки ҳукумат ба сифати молики ташкилоти буҷетӣ (ТБ) ба ТБ ҷойгоҳи истиқоматиро  

ба ҳайси сармояи супурдаи молик таҳвил медиҳад, ТБ қайди зеринро ба амал меоварад:  

 

Дт. 1 44 110 Биноҳои истиқоматӣ        

Кт. 3 10 210 Маблағҳои махсуси ҷудокарданашуда ба фондҳои асосӣ 

Қайдҳои баҳисобгирии мушобеҳ  ҳангоми  қарори ҳукумат дар бораи ба ТБ ба ҳайси сармоягузорӣ 

таҳвил додани дороиҳои ғайримоддӣ ѐ дороиҳое, ки  дар сохтмони асосӣ ба кор бурда мешаванд, ,  
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ба амал оварда мешаванд ва дар ин сурат  ҳисобҳои  3 10 220, 3 10 230  мавриди истифода қарор 

мегиранд. 

 

Ҳисоби 3 10 300 «Сармояи саҳомӣ» барои истифодаи он ташкилотҳое пешбинӣ мегардад, ки 

дорои сармояи саҳомӣ мебошанд.  Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

 

3 10 310 Саҳмияҳои оддӣ  

3 10 320 Саҳмияҳои  имтиѐзнок  

3 10 330 Сармояи барилова  пардохтшуда  

3 10 340 Саҳоми худии бозхаридшуда  

 

Ҳамчунин, ҳисоби  3 10 300 «Сармояи саҳомӣ» барои баҳисобгирии сармояи саҳомии кулли 

бахши давлатӣ мебошад ва зимни  таҳияи  тавозуни  ҷамъбастии  бахши давлатӣ истифода 

мегардад.  

 

Зерфасли «Захираҳо»  захираҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ  ва дигар захираҳоро дарбар мегирад:  

 

3 20 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  

3 30 000 Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ  – Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм  

3 40 000 Захираҳои марбут ьо азнавнархгузорӣ – Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиѐсати 

баҳисобгирӣ 

3 50 000 Дигар захираҳо  

 

Ҳисобҳои «Захираҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ» барои  баҳисобгирии захираҳои дар натиҷаи 

азнавнархгузории  арзиши дороиҳо ва ӯҳдадориҳои ташкилот баамалоянда, вобаста ба тағйири 

нархҳо ва қурбҳои  асъор, ҳамчунин вобаста ба тағйири ҳаҷми дороиҳо ва ӯҳдадориҳо пешбинӣ 

мегарданд.  

 

Зерфасли  3 20 000 «Захираҳои  марбут  бо азнавнархгузорӣ  – Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ» 

дорои ҳисобҳои зерин  мебошад:  

 

3 21 000 Фоида (зарар) –и  ҳолдингӣ – Воситаҳои асосӣ  

3 22 000 Фоида (зарар) - ҳолдингӣ – Захираҳо  

3 23 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои қиматнок  

3 24 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ –Дороиҳои истеҳсолнашуда  

3 25 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои молиявӣ  

3 26 000 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Тиллои пулӣ  ва  ҲМҚ (СДР)  

3 27 000 Фоида (зарар) – и  ҳолдингӣ, Ӯҳдадориҳо  

 

Фоида ѐ зарари ҳолдингӣ тағйири арзиши дороӣ ѐ ӯҳдадориро дар натиҷаи тағйирот дар сатҳ ва 

сохтори нархҳо ҳангоми мавҷуд набудани  тағйироти миқдорӣ ва сифатии  дороӣ ѐ ӯҳдадорӣ 

дарбар мегирад.  

 

Дар охири ҳар як давра бояд азнавнархгузории  арзиши дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ба амал оварда 

шавад. Фоидаҳо ѐ зарарҳое, ки аз ҳисоби азнавнархгузории  воситаҳои асосӣ пайдо мегарданд, 

бевосита дар дороиҳои соф,/сармояҳо дар ҳисобҳои фоида ѐ зарари ҳолдингӣ инъикос меѐбанд. 
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Ҳисобҳои 3 21 000 «Фоида  (зарар)- и ҳолдингӣ – Воситаҳои асосӣ» ва 3 24 000 Фоида (зарар)- и  

ҳолдингӣ – Дороиҳои истеҳсолнашуда» барои баҳисобгирии  тағйирот дар баҳодиҳии  воситаҳои 

асосӣ пешбинӣ гардидаанд.  

 

Ҳисоби 3 21 000 «Фоида (зарар)- иҳолдингӣ – воситаҳои асосӣ» дорои ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:  

 

3 21 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – биноҳо 

3 21 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – иншоот 

3 21 300 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ   – мошинҳо ва таҷҳизот  

3 21 400 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари  истехсолӣ 

ва хоҷагидорӣ 

3 21 500 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – дороиҳои биологӣ  

3 21 600 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – дороиҳои ғайримоддӣ  

 

Ҳисоби 3 24 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – Дороиҳои истеҳсолнашуда» дорои  ҳисобҳои 

фаръии зерин аст:  

 

3 24 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – замин 

3 24 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – захираҳои  зеризаминӣ  

3 24 300 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – дигар захираҳои табиӣ  

3 24 400 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – дороиҳои ғайримоддии  истеҳсолнашуда  

 

Масалан ТБ  бинои истиқоматиро азнавнархгузорӣ  менамояд. Арзиши аввалияи истиқоматгоҳ  

100 000 сомонӣ, фарсудашавии ҷамъшуда  - 20 000 сомонӣ буд, пас арзиши тавозунӣ ба  80 000 

баробар мебошад. Дар натиҷаи  афзоиши  нархи бозории истиқоматгоҳ азнавнархгузорӣ   маблағи  

90 000 сомониро (ки нархи тавозуниаш  ба 10 000 меафзояд) ташкил кард. Дар сурате ки  ҷойгоҳи 

истиқоматӣ  пештар беқурб нашуда бошад, азнавнархгузории бино  дар қайдҳои баҳисобгирӣ 

чунин инъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ                                                                  12 500 

Кт.1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ                              2 500 

Кт. 3 21 110 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ   – биноҳои истиқоматӣ               10 000, 

 

Барои  ҳисобу китобҳо раванди таносубии азнавнархгузорӣ, ки  афзоиши  таносубии  арзиши 

аввалия ва фарсудашавии ҷамъшудаи он бар коэффитсиенти азнавнархгузорӣба  90 000/80 

000=1,125 баробар мебошад,   истифода гардид.  

 

Вале, агар  истиқоматгоҳ пештар бо  ба зарарҳои давраи ҳисоботӣ мансуб кардани маблағи 

беқурбшавӣ камарзиш гардида бошад, бояд ба ҳамон маблағ (аммо на бештар аз маблағи 

азнавнархгузорӣ) даромади давра эътироф гардад.  

 

Масалан, солҳои қабл арзиши дороӣ ба маблағи 5000 сомонӣ  коҳиш  ѐфт. Пас азнавнархгузории  

давраи ҳисоботӣ бо қайди зерин иъикос меѐбад:  

 

Дт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ                                                         12 500 
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Кт 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда - биноҳои истиқоматӣ                  2 500 

Кт. 4 51 110 Фоидаи  ҳолдингӣ    – биноҳои истиқоматӣ  5000 

Кт. 3 21 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – биноҳои истиқоматӣ  5000 

 

Дар ҳолати азнавнархгузории  дигар воситаҳои асосӣ чунин қайдҳои  баҳисобгирӣ   гузаронида  

мешаванд.  

 

Ҳисоби 3 22 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – Захираҳо» барои  баҳисобгирии тағйири арзиши 

захираҳо дар натиҷаи  тагйироти нарх дар ҳолати  набудани  тағйироти миқдорӣ ѐ сифатӣ 

пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – захираҳои стратегӣ  

3 22 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – дигар захираҳо  

 

Ба захираҳои стратегӣ  молҳои барои мақсадҳои стратегӣ ва барои ҳолатҳои фавкулодда 

нигоҳдорӣ шаванда, молҳое, ки тавассути мақомоти танзимкунандаи бозор ҳифзшаванда ва 

ҳамчунин молҳои дорои  аҳамияти махсус барои кишвар аз қабили ғалладона ва нафт мансубанд. 

Нархи бозории молҳои стратегӣ тағйир меѐбад ва ташкилоти дар ҳисоби худ захираҳои стратегӣ 

дошта бояд дар охири  давраи ҳисоботӣ онҳоро ахнавнархгузорӣ  кунад ва тафовутро ба ҳисоби  3 

22 100 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – захираҳои стратегӣ» дохил  намояд. Дар сурати болоравии 

нархҳо – ба кредити ҳисоби:  

 

Дт. 1 31 100 Захираҳои стратегӣ 

Кт. 3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – захираҳои стратегӣ, 

 

Дар сурати  пастравии нархҳо– ба дебети ҳисоби: 

Дт. 3 22 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – захираҳои стратегӣ  

Кт. 1 31 100 Захираҳои стратегӣ   

 

Ҳисоби  3 23 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – Дороиҳои қиматнок» барои  баҳисобгирии 

тағйирѐбии дар натиҷаи тағйирот дар нарх ҳангоми  набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии 

арзиши дороиҳои қиматноки  мавҷудбуда пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 3 25 000 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Дороиҳои молиявӣ» барои баҳисобгирии 

тағйиѐбии дар натиҷаи  тағйирот дар нарх ҳангоми набудани  тағйироти миқдорӣ ва сифатии  

арзиши коғазҳои қиматноки  мавҷудбуда пешбинӣ гардидааст.. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад: 

 

3 25 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – Дороиҳои молиявӣ- дохилӣ  

3 25 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – Дороиҳои молиявӣ -- берунӣ  

 

Ҳисоби 3 25 100 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – Дороиҳои молиявӣ - дохилӣ» барои  

баҳисобгирии инъикоси натиҷаҳои азнавнархгузории  қоғазҳои қиматноки  мавҷудбудае, ки аз 

муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон (иштирокдорони дохилии шартнома)  харидорӣ шудаанд, 

пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

3 25 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  
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3 25 120 Фоида (зарар)- ӣ ҳолдингӣ   – саҳмияҳо ва дигар шакли   иштирок дар сармоя  

 

Масалан, агар ташкилот  аз муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади фурӯш дар давраи тӯлонӣ 

вомбаргҳо  харидорӣ намуда бошад,  онгоҳ бояд дар охири давраи ҳисоботӣ онҳо бо нархи 

одилона азнавнархгузорӣ гарданд. Фарқияти азнавнархгузорӣ  дар ҳисоби 3 25 110 «Фоида (зарар) 

- и ҳолдингӣ   – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо» инъикос карда мешавад.  

 

Ҳисоби 3 25 200 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ – Дороиҳои  молиявӣ – берунӣ» барои баҳисобгирии 

азнавнархгузории  дороиҳои дарозмуддати молиявии берунӣпешбинӣ гардидааст. Фарқи дороиҳои 

берунӣ аз дохилӣ дар он аст, ки  дороиҳои беруниро  метавон дар асъори хориҷӣ ифода намуд, дар 

ҳоле ки  дар қайдҳо ба сомони ба таърихи харид инъикос дода мешавад. Бинобар ин ҳангоми 

гузаронидани азнавнархгузорӣ ба фоидаи ((зарари) ҳолдингӣ дороиҳои молиявии берунӣ, ба ғайр 

аз   тағйирѐбии нархи дороӣ, инчунин фарқиятҳои қурбии  дар натиҷаи  тағйири нархҳои 

мубодилавӣ ба таърихи эътирофи дороиҳо ба санаи ҳисоботӣ бавуҷудомада низ таъсир 

мерасонанд. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 25 210 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

3 25 220 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ   – саҳмияҳо ва дигар шакли  иштирок дар  сармоя  

3 25 230 Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ   – захираҳои техники суғуртавӣ  

 

Қайдҳои инъикоскунандаи дороиҳои молиявӣ шабеҳи қайдҳои мисоли дар боло зикршуда 

мебошанд  

 

Ҳисоби 3 26 000 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ   –Тиллои пулӣ ва ҲМҚ» барои  баҳисобгирии 

тағйирѐбии арзиши  тиллои пулӣ  ва ҲМҚ мавҷудбуда, ки дар натиҷаи  тағйирот дар  нархҳои 

бозорӣ ҳангоми мавҷуд набудани  тағйироти миқдорӣ ѐ сифатӣ ба вуҷуд меоянд, пешбинӣ 

гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

 

3 26 100 Фоида (зарар) – и ҳолдингӣ   – Тиллои   пулӣ   

3 26 200 Фоида (зарар) – и  ҳолдингӣ   – ҲМҚ  

 

Ҳисоби 3 27 000 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – Ӯҳдадориҳо»  барои баҳисобгирии тағйирѐбии 

арзиши ӯҳдадориҳои мавҷудбуда, ҳангоми мавҷуд  набудани  тағйиротҳои миқдорӣ ѐ сифатӣ 

пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои  зерин мебошад:   

 

3 27 100 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ– Ӯҳдадориҳо - дохилӣ                                    

3 27 200 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ  – Ӯҳдадориҳо берунӣ  

 

Ҳисоби 3 27 100 «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ   – Ӯҳдадориҳо -  дохилӣ» дорои ҳисоби фаръии 

зерин аст:  

 

3 27 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

 

Ҳисоби фаръии 3 27 110 «Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ - қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо» 

барои баҳисобгирии фоидаи (зарари) ҳолдингии  марбут ба вомбаргҳои  дарозмуддати тавассути 

ташкилот барои муқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон интишоршуда пешбинӣ гардидааст.  
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Ҳисоби 3 27 200  «Фоида (зарар)- и ҳолдингӣ  – Ӯҳдадориҳо - берунӣ» барои  баҳисобгирии  

фоидаи (зарари) ҳолдингии  марбут ба ӯҳдадориҳо дар назди ғайримуқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ гардлида,  дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 27 210 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ – қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо   

3 27 220 Фоида (зарар) – и  ҳолдингӣ  – захираҳои техники суғуртавӣ   

3 27 230 Фоида (зарар) –и  ҳолдингӣ   – ӯҳдадориҳои марбут ба иҷораи молиявӣ  

 

Дар мувофиқа ба  фоидаи (зарари) ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои дохилӣ,  фоидаи (зарари) 

ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои берунӣ инчунин   дар натиҷаи  тағйирѐбии фарқиятҳои қурбӣ аз 

лаҳзаи эътирофи ӯҳдадорӣ ба таърихи хисобот низ ба вуҷуд меояд.  

 

Илова бар мавридҳои баррасишуда, агар  ташкилот дар ҳайати  худ субъектҳои машғул ба 

фаъолияти хориҷӣ дошта бошад,  лозим аст, ки натиҷаҳо ва ҳолати  молиявии ҳар як субъекти 

алоҳидаи хоҷагидори шомили субъекти хоҷагидори ҳисоботдиҳанда ба сомони  аз нав ҳисоб карда  

шавад, яъне ба асъоре, ки субъекти хоҷагидори ҳисоботдиҳанда ҳисоботи молиявии худро 

пешниҳод менамояд. Кулли дороиҳо ва ӯҳдадориҳои бо асъори хориҷӣ ифодаѐфта, бояд мутобиқи  

қурби  рӯзи ҳисобот таҷдиди арзиш гарданд ва фарқи нарх бояд ба ҳисобҳои марбутаи  зерфасли 3 

20 000  «Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ - Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ » дохил  карда шавад. 

 

Зерфасли 3 30 000  «Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ  – Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм» 

барои  баҳисобгирии тағйирот дар арзиши дороию ӯҳдадориҳое пешбинӣ гардидааст, ки  ба 

амалиѐт ѐ фоидаи ҳолдингӣ иртибот  надоранд.  

 

Зери  [мафҳуми] дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо ва ӯҳдадориҳо тағйирот дар ҳаҷми дар 

натиҷаи мавридҳои зерин ба амаломада фаҳмида мешавад:  

а) ҳодисаҳое, ки ба тағйирѐбии миқдорию сифатии дороию ӯҳдадориҳои мавҷуда оварда 

мерасонанд,  

б) ҳодисаҳое, ки ба тавозуни  ташкилот дороию ӯҳдадориҳои нав изофа мекунанд ѐ дороию 

ӯҳдадориҳои мавҷудро аз тавозун   хориҷ менамоянд, 

в) Инчунин ҳодисаҳое, ки  тағйирѐбии  табақабандии дороию ӯҳдадориҳоро тақозо менамоянд,  

 

Зерфасли  3 30 000  «Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ  – Дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷм» 

дорои ҳисобҳои зерин мебошад:   

 

3 31 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – воситаҳои асосӣ  

3 32 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   -  Захираҳо 

3 33 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Дороиҳои қиматнок  

3 34 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм     –Дороиҳои истеҳсолнашуда   

3 35 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Сохтмони отамом  

3 36 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Дороиҳои молиявӣ  

3 37 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Тилои пулӣ ва ҲМҚ  

3 38 000 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Ӯҳдадориҳо  
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Ҳисобҳои 3 31 000  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм – воситаҳои асосӣ»  ва 3 34 000 «Дигар  

тағйиротҳо  дар ҳаҷм  - дороиҳои истеҳсолнашуда» барои  баҳисобгирии тағйирот дар ҳаҷми 

воситаҳои асосии дар боло тавсифшудаи ташкилот пешбинӣ гардидааст. Тағйирот дар ҳаҷм бояд 

дар баҳисобгирӣ ҳангоми  фарорасии ҳодисаи марбута сурат гирад.  

 

Ҳисоби  3 31 000  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– воситаҳои асосӣ»  дорои  ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  

 

3 31 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм      –биноҳо  

3 31 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм      – иншоот  

3 31 300 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – мошинҳо ва таҷҳизот  

3 31 400 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари  

истеҳсолӣ ва  хоҷагидорӣ 

3 31 500 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дороиҳои биологӣ  

3 31 600 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дороиҳои ғайримоддӣ  

 

Ҳисоби 3 34 000  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– дороиҳои  истеҳсолнашуда» дорои ҳисобҳои 

зерин мебошад:   

 

3 34 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - замин  

3 34 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - захираҳои  зеризаминӣ  

3 34 300 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дигар захираҳои табиӣ  

3 34 400 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм     - дороиҳои ғайримодии истеҳсолнашуда  

 

1. Мисоли дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   тағйирѐбииарзиши дороӣ дар натиҷаи  табақабандии он 

мебошад.  Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои мавҷуда аз як категорияи табақабандӣ ба дигар одатан дар 

сурати  тағйирѐбии мақсади истифодаи  дороӣ  гузаронида мешаванд.   

 

Масалан, хонаи истиқоматии  давлатӣ бо арзиши  тавозунии 40 млн. сомонӣ (арзиши аввалия  – 60 

млн. сомонӣ, истеҳлоки ҷамъшуда  – 20 млн.сомонӣ)   ба бинои  маъмурии давлатӣ аз нав   

табақабандӣ  мешавад, ки дар ин ҳолат   арзиши он ҳамчун бинои маъмурӣ баробари  30 млн. 

сомонӣ мебошад. Дар баҳисобигирӣ тағйирѐбии  таъиноти истифодабарии  бино ҳамчун  

табақабандии бино аз бинои истиқоматӣ ба бинои ғайриистиқоматӣ  инъикос меѐбад ва фарқият  

дар арзиш бошад ҳамчун дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 1 41 120 Биноҳои ғайриистиқоматӣ                                                     30 млн. 

Дт. 1 42 110 Истеҳлоки ҷамъшуда  - биноҳои истиқоматӣ           20 млн. 

Дт. 3 31 110 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – биноҳои истиқоматӣ         10 млн. 

Кт.1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ                                                          60 млн. 

 

Боз мисолҳои дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷмро   меоварем:  

 

2. Тағйирѐбии миқдории замин:  
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дар баъзе ҳолатҳо  заминҳо метавонанд аз ҳисоби ҳудуди баҳр бо истифодаи саддҳо ва иншооти  

масдудкунандаи дигар  ташкил карда шаванд. Чунин ташкилшавии заминҳо дар баҳисобгирӣ 

ҳамчун дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   инъикос карда  мешавад: 

 

Дт. 1 51 100 Замин 

Кт. 3 34100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - замин 

 

3. Тағйири ҳадафи истифодаи замин аз қабили хориҷкунӣ аз  гардиши кишоварзӣ ва ҷудо кардани 

он барои сохтмон, метавонад ба афзоиш ѐ камшавии арзиши он оварда расонад, хоссатан агар 

чунин тағйир натиҷаи тағйир дар табақабандии минтақавии заминҳо ѐ расмиѐти дигари маъмурӣ 

бошад.  

 

4. Афзоиши арзиши сохтмон ѐ қитъаи  мавҷуда, ки ба он ба сабаби  аҳамияти хосси бостоншиносӣ 

(/археологӣ), таърихӣ ѐ фарҳангӣ доштанашон  мақоми  ѐдгории таърихӣ дода шудааст, ҳамчун  

тағйирѐбии сифатии(тағйирѐбии табақабандӣ) баррасӣ мешавад.  

 

5. Кашфи кони нав (ѐ дар натиҷаи   ковишҳои илмии мунтазам, ѐ тасодуфан), ки имкони 

баҳрабардории тиҷоратӣ  медиҳад, дар баҳисобгирӣ мисли дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   иъикос 

карда  мешавад.  

 

6. Ҳамчунин зарарҳои воридшуда дар натиҷаи осеббинӣ, вайроншавии  воситаҳои асосӣ низ дар 

баҳисбгирӣ ҳамчун дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   инъикос карда мешаванд.  

 

Ҳисоби 3 32 000  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– Захираҳо»  барои  баҳисобгирии  дигар  

тағйиротҳо дар ҳаҷми  захираҳо пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:  

 

3 32 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - захираҳои стратегӣ  

3 32 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дигар захираҳо 

 

3 33 000 «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– Дороиҳои қиматнок» 

3 35 000 «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм- Сохтмони  нотамом»  

 

Ҳисоби 3 36 000  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– Дороиҳои молиявӣ» барои  баҳисобгирии дигар  

тағйиротҳо   дар ҳаҷми дороиҳои молиявии дар натиҷаи  тағйиротѐбии миқдорӣ ва сифатӣ ба 

вуҷудомада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

 

3 36 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дороиҳои молиявӣ - дохилӣ  

3 36 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - дороиҳои молиявӣ - берунӣ  

 

Дар навбати худ ҳисоби фаръии 3 36 100  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   -  дороиҳои молиявӣ - 

дохилӣ» дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 36 110 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо    

3 36 120 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок  дар сармоя  
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Ва ҳисоби фаръии  3 36 200  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм- Дороиҳои молиявӣ - берунӣ» дорои  

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

3 36 210 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо    

3 36 220 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок  дар сармоя  

3 36 230 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   - захираҳои техникии суғуртавӣ  

 

Масалан, агар  ташкилот дорои  саҳмияҳои аз муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади фурӯш 

дар оянда харидоришуда бошад ва агар ташкилоти интишоркунанда саҳмия дар бораи мубодилаи 

саҳмия ба вомбаргҳо  эълон манзур карда бошад, онгоҳ зарур аст, ки аз нав табақабандии  саҳмия 

ба вомбаргҳо дар  баҳисобгирӣ  инъикос карда шавад: 

 

Дт. 1 61 100 Қоғзҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо   

Кт. 3 36 210 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

 

Дт. 3 36 220 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – саҳмияҳо ва дигар шакли иштирок  дар сармоя  

Кт. 1 61 300  Саҳмияҳо ва дигар шакли   иштирок дар сармоя  

 

Ҳисоби 3 37 000 «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– тиллои пулӣ  ва ҲМҚ» барои  баҳисобгирии 

тағйирот дар ҳаҷми тиллои пулӣ  ва ҲМҚ пешбинӣ гардидааст.   Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  

 

3 37 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – тиллои пулӣ   

3 37 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – ҲМҚ  

 

Тақсимоти нави ҲМҚ ва аз эътибор соқит кардани ҲМҚ-и мавҷуда ҳамчун  тағйирот дар дороиҳои 

молиявӣ дар натиҷаи  дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аксаран, ҲМҚ  ба 

тартиби тақсим ба бонкҳои марказӣ вогузор мешаванд, вале онҳо метавонанд дар тавозуни  

воҳиди давлатӣ инъикос карда  шаванд, агар ин воҳид ин ѐ он вазифаи мақомоти танзими пулию 

кредитиро иҷро менамуда бошад.  

Пулӣ кардани  тиллои ғайрипулӣ вақте ба амал меояд, ки  воҳиди мақомоти танзими пулию 

кредитӣ тиллои  ғайрипулиро ба тилои пулӣ табақабандӣ намояд. Ва баръакс, вай метавонад 

тиллоро бо роҳи  аз нав табақабандии   тиллои пулӣ (сиккаӣ) ба тиллои  ғайрипулӣ аз ҷумлаи   

сиккаи асъорӣ хориҷ намояд. Ин гуна тағйири ҳолати тилло тағирот дар табақабандӣ ҳисоб 

мешавад ва дар баҳисобгирӣ ҳамчун дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   эътироф мегардад.  

 

Ҳисоби 3 38 000 «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм–Ӯҳдадориҳо» барои  баҳисобгирии дигар 

тағйиротҳо дар ҳаҷми ӯҳдадориҳо мебошад. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин аст:   

 

3 38 100 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Ӯҳдадориҳо - дохилӣ  

3 38 200 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – Ӯҳдадориҳо\  берунӣ  

 

Зерфасли 3 38 100  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– Ӯҳдадориҳо - дохилӣ»  иборат аз ҳисобҳои 

фаръии зерин мебошад:  

3 38 110 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – қоғазҳои қиматнок , ба ғайр аз саҳмияҳо   

3 38 120 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   –захираҳои техникии суғуртавӣ  
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Ҳисоби фаръии 3 38 200  «Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм– Ӯҳдадориҳо - берунӣ » аз ҳисобҳои 

фаръии зерин иборат мебошад:  

 

3 38 210 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм      – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо    

3 38 220 Дигар  тағйиротҳо  дар ҳаҷм   – сахираҳои техникии суғуртавӣ  

 

Баҳисобгирии  дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷми ӯҳдадориҳо шабеҳи баҳисобгирии  тағйиротҳо дар 

ҳаҷми дороиҳо мебошад.  

 

Ҳисоби 3 40 000 «Захираҳои марбут бо азнавнархгузорӣ – Тасҳеҳҳои  марбут ба  тағйирот дар 

сиѐсати  баҳисобгирӣ» барои  баҳисобгирии тасҳеҳҳои бавуҷудомада дар натиҷаи  тағйироти 

қабулшуда дар сиѐсати  баҳисобгирӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Масалан, аз  аввали  с. 2011  субъект сиѐсати  баҳисобгирии худро нисбати   баҳисобгирии 

истеҳлоки марбут ба воситаҳои асосӣ тағйир додаст.  Раҳбарият чунин меҳисобад, , ки ин  сиѐсат 

иттилооти  бештар аниқу шоистаеро таъмин менамояд, чунки он баҳисобгирии  дақиқтари 

воситаҳои асосиро анҷом медиҳад ва бар  охирин арқом асос ѐфтааст. Сиѐсат бо дурнамо аз аввали 

с. 2011 ба кор бурда мешавад. 

 

Дар натиҷаи корбурди сиѐсати нави баҳисобгирӣ арзиши азнавнархгузоришудаи  воситаҳои асосӣ  

900 000 сомониро ташкил дод, ки  ба 600 000 сомонӣ аз арзиши тавозунии дороӣ то қабули 

сиѐсати нави  баҳисобгирӣ  бештар аст. Ҳамчунин, мӯҳлати хизмати дороӣ низ тағйир дода шуд, 

ки ба афзоиши маблағҷудокуниҳои солонаи марбут ба фарсудашавӣ ба 1500 сомони оварда 

расонд.  

Арзиши азнавнархгузоришудаи  дороӣ бо қайди зерин дар баҳисобгирӣ инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 1 41 000 Воситаҳои асосӣ                                            60 000 

Кт. 3 40 000 Тасҳеҳҳои марбут ба тағйирот дар сиѐсати баҳисобгирӣ  60 000 

 

Ҳисоби 3 50 000 «Дигар захираҳо» барои  баҳисобгирии дигарзахираҳои  аз аз захираҳои  дар боло 

зикрѐфта фарқкунанда пешбинӣ гардидааст 

Ҳисоби фаръӣ 3 50 100 Фонди  тасбит (устуворкунӣ) барои баҳисобгирии маблағҳои фонди  

тасбит. 

Ҳисоби фаръӣ 3 50 110 Захира барои сотхтмони иншоотҳои муҳим  

Ҳисоби 3 60 000 «Фоида (зарар) - и тақсимнашуда» барои баҳисобгирӣ пешбинӣ шудааст.  

 

3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ  

3 60 200 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраҳои гузашта  

 

Ҳисоби 3 60 100  «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ» барои баҳисобгирии 

фоидаи тақсимнашуда ѐ зарари  давраи ҳисоботӣ пешбинӣ гардидааст.  

 

Дар охири  ҳар як давраи ҳисоботӣ  ҳар як ТБ ҳисоби муваққатии 6 10 000 «Маҷмӯи даромадҳо ва 

хароҷот»-ро ба ҳисоби доимии  3 60 100 «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ» ба 

таври зерин мебандад: 
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Дар сурати бақияи кредитӣ:  

 

Дт. 6 10 000   Маҷмӯи   даромадҳо ва хароҷот  

Кт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ  

 

Дар сурати бақияи дебетӣ: 

 

Дт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ  

Кт. 6 10 000 Маҷмӯи   даромадҳо ва хароҷот   

 

Ҳисоби  3 60 200 «Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраҳои гузашта» барои баҳисобгирии 

даромади ҷамъшуда ѐ зарар аз фаъолияти ташкилот дар давраҳои ҳисоботии солҳои гузашта 

пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 3 70 000 «Ҳиссаи ақаллият» барои  баҳисобгирии  ҳисса дар дороиҳои соф мебошад, ки 

субъекти ҳисоботдиҳандаи баамаловарандаи назорат молики он намебошад.  

 

Ҳиссаи ақаллият метавонад дар ҳисоботи  ҳолати молиявии  субъект дар натиҷаи  тақвияти 

субъекти таҳти назорат ба миѐн ояд. Дар ҳисоботи муттаҳидкарашудаи молиявӣ субъект ҳиссаҳои 

тарафҳои дигарро дар дороиҳои/сармояи худ ва фоидаи соф ѐ камбуди субъектҳои  таҳти назорати 

худ нишон медиҳад.  

 

Масалан, дар сатҳи миллӣ гурӯҳи  иқтисодӣ метавонад дар таркиби худ корхонаи давлатии 

тиҷоратиеро, ки қисман хусусӣ гардонида шудааст, дошта бошад,  Мутаносибан, ҳамчунин   

метавонанд саҳомдорони хусусие вуҷуд дошта бошанд, ки дар дороиҳои софи/сармояи суъект 

ҳисса доранд.  

 

Ҳисоботи молиявии муттаҳидкардашуда  – ин ҳисоботи молиявии ташкилоти иқтисодӣ 

мебошад, ки тавре пешниҳод шудааст, ки гӯѐ як  ташкилот таҳия карда бошад.  

 

Ҳиссаи ақаллият  - ин қисми профитсит ѐ дефитсит ва дороиҳои софи/сармояи ташкилоти 

мавриди назорат аст, ки ба  ҳисса дар дороии соф/сармояе, ки ташкилоти мавриди назорат ба он 

бевосита ѐ ба таври ҷонибӣ аз тариқи ташкилотҳои назоратшаванда молик нест, мутобиқ мебошад.  

 

Қайдҳои баҳисобгирие, ки  дорои маълумот оид ба таъсири ҳиссаи саҳомдорони хурд дар ФТН-и 

давраи ҷорӣ мебошанд, дар охири давра ворид карда мешаванд ва чунин намуд  доранд:  

 

Дт. 3 60 100 Фоида (зарар) - и тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ  

Кт. 3 70 000 Ҳиссаи ақаллият  

 

 

 

4. ДАРОМАДҲО 

 

Ҳоло баъзе таърифҳои мавриди истифода дар ин фаслро меорем:  
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Даромад – ин воридоти маҷмӯии манфиатҳои(/судҳои) иқтисодӣ ѐ тавони хизматрасонӣ дар 

давраи ҳисоботӣ мебошанд, ҳангоме ки воридоти мазкур ба афзоиши дороиҳои соф/сармоя, ба 

истиснои афзоиши дороиҳои соф/сармояи марбут ба  сармоягузории моликон (/соҳибон) оварда 

мерасонад.  

 

Сармоягузориҳои моликон(/соҳибон) – ин манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ѐ тавони хизматрасонии 

ба  субъект аз тарафи  шахсони дигар (ба истиснои  ба ӯҳдадориҳои субъект оварда расонанда) ба 

шакли сармоягузорӣ вогузоршуда мебошанд, ки  дар  дороиҳои соф/сармояи субъект манфиати  

молиявӣ муқаррар менамоянд ва:  

(а) чи ба (i) манфиатҳои ояндаи  иқтисодӣ ѐ тавони хизматрасонии тақсимшаванда тавассути 

субъект дар тӯли мавҷудияти он бино ба хости моликон, чи ба (ii) маблағҳои тақсимшавандаи 

ҳама гуна зиѐдшавии дороиҳо аз ӯҳдадориҳо дар сурати азбайнравии субъект, ҳуқуқм медиҳад,  

ва/ѐ 

(б) ки метавонад фурӯхта, иваз карда, таҳвил дода шуда ѐ харида гирифта шавад.  

 

Тақсим ба нафъи моликон  – манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ѐ тавони  хизматрасонии тавассути 

субъект байни ҳамаи ѐ баъзе моликон ѐ ба шакли фоида аз сармояи маблағгузоришуда, ѐ ба шакли 

бозгашти сармояи маблағгузоришуда тақсимшуда мебошад . 

 

Амалиѐти табодулӣ – ин амалиѐтест, ки зимни он субъект дороӣ ѐ хизматрасонӣ ба даст меорад ѐ 

ӯҳдадории худро пардохт менамояд ва бевосита ба тарафи дигар ба иваз муодили тахминан 

арзиши баробарро (асосан ба шакли нақдӣ, мол у хизматрасонӣ ѐ додани имкони истифодаи 

дороиҳо) таҳвил медиҳад.  

 

Амалиѐти ғайритабодулӣ  – амалиѐтест, ки мубодилавӣ намебошад. Зимни амалиѐти 

ғайритабодулӣ субъект ѐ муодили арзишро аз тарафи дигар, бе додани  бевоситаи арзиши муодил 

ба даст меорад ѐ арзишро ба корхонаи дигар бидуни бевосита гирифтани муодили арзиш, медиҳад   

 

Фасли 4 00 000 «Даромадҳо» барои  баҳисобгирии  даромадҳои воҳидҳои бахши идораи давлатӣ 

мебошад. Воҳидҳои идораи давлатӣ   чаҳор манбаи асосии даромад доранд: андозҳо ва интиқолоти 

ҳатмии дигари ворид кардашаванда тавассути воҳидҳои давлатӣ; даромадҳо аз моликияте, ки дар 

иртибот бо молик будан ба дороиҳо ба даст меоянд; фурӯши молҳо ва хизматрасониҳо, 

интиқолоти ихтиѐрии мавриди қабул аз воҳидҳои дигар.   

 

Мутобиқи он, ки  даромадҳо метавонанд дар натиҷаи  анҷоми амалиѐт ва анҷом нашудани амалиѐт 

(яъне азнавнархгузорӣ, соқиткунии  дороӣ ѐ ӯҳдадориҳо) ба даст оварда шаванд ва ғайр аз ин, чун 

амалиѐт маъмулан мубодилавӣ ва ғйаримубодилавӣ ҳастанд, фасли 4 00 000 «Даромадҳо» ба 

зерфаслҳои зерин тақсим карда шудааст:  

 

4 10 000 Даромадҳо аз амалиѐтҳои ғайритабодулӣ  

4 40 000 Даромадҳо аз амалиѐтҳои табодулӣ   

4 50 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ   

 

Ҳисобҳои зерфаслҳо бо моддаҳои дахлдори  табақабандии буҷетии  даромадҳо  бо назардошти  

тағйирот ва иловаҳо якхелаанд.  
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Зерфасли 4 10 000  «Даромадҳо аз амалиѐтҳои ғайритабодулӣ» барои баҳисобгирии   

даромадҳои дар натиҷаи  амалиѐти ғайритабодулӣ  бадастовардаи ташкилотҳо, яъне  даромадҳо ба 

шакли андозҳо, ҳиссаҷудокуни иҷтимоӣ, эҳдоияҳо, интиқолот ва ғайра пешбинӣ гардида,  дорои  

ҳисобҳои зерини мутобиқ ба андозҳои  дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

табақабандии буҷети  Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷшаванда мебошад:  

 

4 11 000 Андоз аз  даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя  

4 12 000 Андоз аз  моликият  

4 13 000 Андозҳо аз рӯи  молҳо ва  хизматрасониҳо (Андозҳои ғайримустақим)  

414 000 Дигар андозҳо аз  истифодаи молҳо ва иҷозат ба  истифодаи   онҳо ѐ ба амалигардонии 

фаъолият  

4 15 000 Андозҳо оиди савдо  ва амалиѐтҳои байналмилалӣ  

4 16 000 Дигар андозҳо  

4 17 000 Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо саҳмгузориҳои иҷтимоӣ  

4 18 000 Эҳдоияҳо (грантҳо) 

4 19 000 Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатӣ (пеня), ғароматпулиҳо (неустойка) 

4 20 000 Интиқолоти ихтиѐрӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

4 21 000 Дигар  даромадҳои   мушаххаснашуда  

 

Ҳисобҳои 4 11 000, 4 12 000, 4 13 000, 4 14 000, 4 15 000, 4 16 000,  4 17 000 барои  истифодабарии 

мақомоти идораи давлатии баамаловарандаи фаъолият дар соҳаи андозу буҷет ва  асосан аз 

андозҳо ва маблағгузориҳои иҷтимоӣ даромадгиранда пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 4 11 000 «Андоз аз даромадҳо, фоида ва афзоиши сармоя» барои баҳисобгирии  

даромадҳое, ки воҳидҳои бахши идораи  давлатӣ  аз андозҳо бар  даромад, фоида ва  афзоиши  

сармояи  шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мегиранд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  

 

4 11 100 Тавассути шахсони воқеӣ пардохтшаванда  

4 11 200 Тавассути корпоратсияҳо ва дигар корхонаҳо пардохтшаванда ки ба навбати худ 

мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зерин тафсил шудаанд:  

4 11 110 Андоз аз суди саҳмияҳои   шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад  

4 11 120 Андоз аз фоизҳои   шахсони воқеӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад  

4 11 130 Андоз аз даромади соҳибкорони инфиродӣ   

4 11 140 Андози ҳадди ақалл аз соҳибкорони инфиродӣ  

4 11 150 Андоз аз даромади шахсони воқеии  кироякор   

4 11 160 Андоз аз даромадҳои ғайримуқимон – шахсони воқеӣ 

4 11 170 Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ, ки бо низоми соддакардашуда пардохт карда мешавад  

4 11 180 Андоз аз соҳибкорони инфиродӣ   - истифодабарандагони роҳҳои мошингард  

4 11 190 Дигар андозҳое, ки аз   даромадҳо, фоида ва афзоиши сармояи  шахсони воқеӣ нигоҳ 

дошта мешаванд,  

инчунин ҳисобҳои фаръии:  

 

4 11 210 Андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ  

4 11 220 Андози ҳадди ақалл аз шахсони ҳуқуқӣ  

4 11 230 Андоз аз суди саҳмияҳои  шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт нигоҳ дошта мешавад  
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4 11 240 Андоз аз фоизи шахсони ҳуқуқӣ, ки аз манбаи пардохт  нигоҳ дошта мешавад  

4 11 250 Андоз аз  шахсони ҳуқуқӣ, ки ба низоми соддакардашуда пардохт мешавад  

4 11 290 Дигар андозҳое, ки аз  даромадҳо, фоида ва афзоиши сармояи  шахсони ҳуқуқӣ нигоҳ 

дошта мешаванд  

 

Ҳисоби 4 12 000 «Андоз аз  моликият» барои  баҳисобгирии даромадҳои гирифташуда аз рӯи  

андоз аз  моликият пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб тибқи  Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба  

ҳисобҳои фаръии зерин тақсим карда шудааст:  

 

4 12 100 Андозҳои фосилавӣ  аз   амволи ғайриманқул  

4 12 200 Андоз аз замин  

4 12 300 Андози ягона бар истеҳсолкунандагони  маҳсулоти кишоварзӣ  

4 12 400 Андоз аз  амалиѐти молиявӣ ва амалиѐт бо сармоя  

4 12 500 Андоз аз соҳибони  воситаҳои нақлиѐт  

4 12 900 Дигар  андозҳо аз  моликият, ки дар  навбати худ,  ба андозҳое, ки  аз шахсони воқеӣ, 

шахсони ҳуқуқӣ ѐ хоҷагиҳои деҳқонӣ ба даст меоянд,   ҷузъбандӣ шудаанд. 

 

Ҳисоби 4 13 000 «Андозҳо аз рӯи молҳо ва хизматрасониҳо(Андозҳои ғайримустақим)» барои  

баҳисобгирии  даромадҳои  аз андозҳои ғайримустақим ҷонибӣ(=косвенные налоги) барои молу 

хизматрасониҳо ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ҳисобҳои фаръии зеринро дарбар мегирад:   

 

4 13 100 Андоз аз арзиши иловагӣ   

4 13 200 Андоз  аз фурӯш  

4 13 300 Аксизҳо 

4 13 400 Андоз аз  фоидаи  инҳисороти (монополияи) фискалӣ  

4 13 500 Андоз аз намудҳои хоси хизматрасонӣ, 

ки дар  навбати худ тибқи  андозҳои  ғайримустақими  мавҷуда, аксизҳо, андозҳои хосси 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва табақабандии иқтисодии даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъбандӣ 

шудааст:  

 

Ҳисоби 4 14 000 «Дигар андозҳо  аз истифодаи молҳо ва  иҷозатба истифодаи онҳо ѐ ба 

амалигардонии фаъолият»  барои  баҳисобгирии  даромадҳои    аз дигар андозҳои бар истифодаи  

молҳо ва бар иҷозатдиҳии истифодаи онҳо ѐ бар амалигардонии фаъолият ба даст омадаанд, 

пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисобҳои фаръии 

зерин тақсим мешавад:  

 

4 14 100 Подошҳои иловагӣ  (бонусҳо) 

4 14 200 Пардохтҳо оиди ҳаққи истифода (Роялти) 

4 14 300 Андоз аз истихроҷ ва истифодаи захираҳои табиӣ  

4 14 400 Боҷи давлатӣ  

 

Ҳисоби  4 15 000 «Андозҳо оиди савдова амалиѐтҳои байналмилалӣ» барои  баҳисобгирии  

даромадҳои  аз рӯи андозҳои аз савдо ва амалиѐтҳои байналмилалӣ ба даст омада пешбинӣ 

гардидааст. Ҳисоб мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои  ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  
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4 15 100 Боҷи гумрукӣ ва  дигар боҷҳои воридотӣ  

4 15 200 Андоз барои амалиѐтҳо бо асъори хориҷӣ  

4 15 900 Дигар андозҳо аз савдо  ва амалиѐти байналмилалӣ  

 

Ҳисоби 4 16 000 «Дигар андозҳо» барои баҳисобгирии  даромадҳо аз дигар андозҳое, ки  ба 

ҳисобҳои  дар боло зикршудаи шомил намегарданд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои 

фаръии зерин мебошад:  

 

4 16 100 Танҳо тавассути корхонаҳои тиҷоратӣ пардохтшаванда 

4 16 200 Тавассути дигар корхонаҳо, ба истснои  корхонаҳои тиҷоратӣ ѐ   корхонаҳои 

ташхиснашаванда пардохтшаванда  

 

Ба категорияи мазкури даромадҳо  боҷи мӯҳр[занӣ], шомил аст, ки истисноан ѐ имтиѐзан ба як 

категорияи амалиѐт  ѐ фаъолият, ки андозҳои дигар дар бар мегиранд, мансуб намебошанд  Ё 

даромадҳо аз фурӯши тамғаҳо (маркаҳо), ки бояд ба шартномаю чекҳо часпонида шаванд.  

 

Ҳисоби  4 17 000  «Андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо» барои баҳисобгирии даромадҳои  аз 

ҳисоби андозҳои иҷтимоӣ ва аъзоҳаққиҳо ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб тибқи  

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

4 17 100 Андози  таъминоти иҷтимоӣ  

4 17 200 Маблағҳои ҳисобкардашудаи шахсоне,  ки коргари кироя намебошанд   

4 17 900 Дигар андозҳо ва аъзоҳаққиҳо барои эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ, ки дар  навбати худ ба андозҳои 

иҷтимоӣ ва аъзоҳақкиҳои кормандон  ва корфармоѐн тақсим мешавад.  

Инъикоси даромадҳои воридшуда ба кулли ҳисобҳои даромадҳо аз андозҳои дар боло зикршуда ба 

таври зерин ба амал меояд:  

 

Масалан, даромад намудани   андоз аз  арзиши иловагӣ (ААИ) аз ягон ташкилот ба  ҲЯХ БМ,  дар 

баҳисобгирии мақоми  идораи давлатие, ки  ба  ҷамъоварии ААИ масъул аст, бо қайди зерин 

инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 1 11 220  ҲЯХ-и БМ бо асъори миллӣ  

Кт. 4 13 110 ААИ-и дохилӣ  

 

Андозҳои иҷтимоии аз ягон ташкилот ба ҳисоби ФҲИА воридшуда бо қайди  зерин инъикос карда  

мешаванд:  

 

Дт. 1 11 260 Ҳисоби маблағҳои  ФҲИА бо асъори миллӣ  

Кт. 4 17 100 Андози  таъминоти иҷтимоӣ  

 

Ҳисоби 4 18 000  «Эҳдоияҳо (грантҳо)»  барои  баҳисобгирии даромадҳо аз эҳдоияҳои 

гирифташуда пешбинӣ гардидааст.  

Эҳдоияҳо интиқолоти ғайриҳатмие мебошанд, ки  воҳидҳои  давлатӣ аз воҳидҳои дигари давлатӣ ѐ  

давлатҳо ва ташкилотҳои хориҷӣ ба даст овардаанд. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:   
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4 18 100 Аз ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ  

4 18 200 Аз ташкилотҳои  байналмилалӣ  

4 18 300 Аз дигар воҳидҳои  бахши  идораи давлатӣ, 

ки ба навбати худ ба ҷорӣ ва асосӣ тақсим мешаванд  

 

Эҳдоияҳое ҷорӣмебошанд, ки барои  ба амал овардани хароҷоти ҷорӣ дода мешаванд ва  бо 

харидории ягон дороӣ тавассути гирандаи он рабте надоранд ва  қайду шарте дар иртибот бо 

чунин харид мавҷуд нест.  

 

Эҳдоияҳои асосӣхариди дороиҳоро пешбинӣ менамоянд ва метавонанд аз  интиқоли воситаҳои 

пулие фароҳам биѐянд, ки гиранда, ҳамон тавре ки аз ӯ интизор меравад ѐ ки талаб карда  мешавад 

бояд барои хариди дороӣ (дороиҳо) ѐ аз эътибор соқит кардани ӯҳдадориро бар асоси мувофиқати 

байниҳамдигарии кредитор ва дебитор истифода кунад.  

 

Агар ТБ дар бораи гирифтани эҳдоияи бидуни қайду шарт (бе ӯҳдадории иҷрои ягон талабот) 

барои хароҷоти ҷорӣ аз  ташкилоти байналмилалӣ огоҳиномае дарѐфт намояд ва  эҳтимоли ба даст 

омадани эҳдоия баланд аст, он гоҳ ин амалиѐт дар ТБ бо чунин қайд дарҷ карда  мешавад:  

 

Дт. 1 14 400  Қарздории дебитории марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)  

Кт. 4 18 200  Аз ташкилотҳои байналхалқӣ  

 

Қабули   маблағҳои   пулии марбут ба ин эҳдоия чунин қайд мешавад:  

 

Дт. 1 21 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори хориҷӣ  

Кт. 1 14 400 Қарздории дебитории марбут ба эҳдоияҳо (грантҳо)  

 

Дар мавриди огоҳиномаҳои марбут ба эҳдоияҳои бидуни қайду шарт ва пардохтҳо аз манбаъҳои 

дигар барои мақсадҳои ҷорӣ қайдҳои  мушобеҳи баҳисобгирӣ ворид карда мешаванд.  

 

Барои мақсадҳои баҳисобгирии эҳдоияҳои асосии бидуни қайду шарт қайдҳои  мушобеҳ, ба ҷуз 

воридот аз моликони ТБ, ворид карда мешаванд. Чунин воридоти асосӣ аз моликони ТБ ба шакли 

воситаҳои пулӣ ѐ ба шакли дороиҳои дигар ҳамчун маблағгузориҳои ҷудошуда ѐ ҷудонашуда ба 

ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Чанд мисоле аз эҳдоияҳои ҷории қайду шартдор ва бидуни қайду шарт меорем:  

 

1. Эҳдоияи ба мақомоти ҳокимияти маҳаллии аз лиҳози тараққиѐти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

қафоафтодаи [шомили] минтақа ҷудокардаи Ҳукумат  ба маблағи  10 млн. сомонӣ. Ба мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ (ташкилоти  ҳисоботдиҳанда) тибқи қонунгузорӣ анҷоми  барномаҳои 

гуногуни иҷтимоӣ лозим аст, агар ҳатто барои он ки ин барномаҳоро бе кӯмаки ҷонибӣ оғоз 

намояд, камбуди воситаҳои пулӣ дошта бошад. Эҳдоия вуҷуди хеҷ гуна шарту қайди 

маҳдудкунандаеро пешбинӣ наменамояд. Кулли мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ вазифадоранд 

ҳисоботҳои баррасишудаи молиявии дорои   ҳадафи умумиро таҳия ва пешниҳод намоянд. Эҳдоия 

ҳамчун дороӣ ба шакли  пулӣ ва даромад дар  ҳисоботҳои молиявии ҳадафи умумии давраи 
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ҳисоботӣ, ки онҳо аз тарафи  мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ гирифта шудаанд эътироф мешаванд, 

чун ин эҳдоияҳо дар худ шарту қайди маҳдудкунанда ва ӯҳдадории мавриди иҷрое надоранд.  

 

2. Эҳдоияи Ҳукумат ба малағи 10 млн.сомонӣ ба мақоми худидоракунии маҳаллӣ (ташкилоти 

ҳисоботдиҳанда) барои беҳсозии нигаҳдории созгони (/системаи) нақлиѐти ҷамъиятӣ. Аз ҷумла, 

пул бояд чунин истифода гардад:  40 % барои  роҳи оҳани мавҷуда ва муосирсозии шабакаи  хатти 

троллейбус, 40 % барои роҳи оҳани нав ѐ шабакаҳои хатти троллейбус ва 20 % барои хариди 

қатораҳои роҳи оҳан ва ободонӣ.  Мутобиқи талаботи эҳдоия пулро метавон  фақат барои 

мақсадҳои дар шартнома муқарраршуда истифода кард ва ҳокимияти маҳаллӣ вазифадор аст, ки 

дар мавриди маблағҳои и истифодашуда ҳангоми муфассалсозии ҳисоботҳои тафтишшудаи 

(/аудитшудаи) молиявии таҳияшуда барои мақсадҳои умумӣ, тасҳеҳот ворид созад.  Мутобиқи 

талаботи шартнома, эҳдоия бояд дар тӯли соли ҷорӣ мувофиқ бар мақсадҳои муқаррар истифода 

гардад ѐ бозгардонида шавад. Воситаҳои пулии эҳдоия тавассути  мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

ҳамчун дороӣ эътироф мешаванд. Ҳокимияти маҳаллӣ ҳамчунин ӯҳдадориҳо дар мавриди 

талаботи муқарраршуда оид ба эҳдоияро эътироф менамояд.  Ба қадри он ки воҳиди маҳаллии 

маъмурию ҳудудӣ талаботи хароҷоти иҷозатдодашудаи  воситаҳоро қонеъ намояд, андозаи 

ӯҳдадорӣ  ихтисор хоҳад ѐфт ва даромад дар ҳисоботи молиявии мутобиқ бар мақсади умумии 

давраи ҳисоботӣ, ки ӯҳдадорӣ дар он иҷро мегардад, эътироф карда хоҳад шуд.  

 

3. Ҳукумат  интиқоли ваҷҳи нақд ба маблағи 50 млн. сомонӣ ба корхонаи давлатии машғули  

сохтмони манзили иҷтимоӣ бо дастурҳои зерин ҷудо мекунад:  

(i) фонди сохтмони манзили иҷтимоӣ ба  1000 воҳид, баробари афзоишҳои дигари нақшавӣ  

афзуда шавад;  ѐ 

(ii) интиқоли нақдӣ барои  ҷустуҷӯи тарзҳои гунавии (=альтернативный) дастгирии мақсадҳои 

сохтмони манзили  иҷтимоӣ ба кор бурда шавад.  

 

Агар ҳеҷ яке аз  ин шарту қайди маҳдудкунанда қонеъ гардонда нашавад, корхонаи гирандаи 

маблағҳо  бояд ба ҳукумати миллӣ маблағҳои  пулии нақдиро баргардонад.  

 

Корхонаи давлатӣ бояд афзоиши дороӣ (нақдӣ) ва даромад ба маблағи  50 миллион сомониро 

эътироф намояд. Талаботи маҳдудкунанда дар шартномаи таҳвил тавре танзим шудаанд, ки хеҷ 

гуна ӯҳдадорӣ оид ба иҷро ба дӯши  гиранда вогузор намешавад – чунин ӯҳдадорӣ тавассути 

қоидаҳои кори корхона муқаррар мегарданд, на бо талаботи интиқолот (/трансферт).  

 

4. Ҳукумат (седент)  ба донишгоҳ (ташкилоти ҳисоботдиҳанда)  дар шаҳри калон барои офаридани 

шаҳраки  донишгоҳӣ 200 гектар замин дод. Дар шартномаи таҳвил дар бораи он гуфта мешавад, ки  

замин бояд барои офаридани шаҳраки  донишгоҳӣ истифода шавад, вале  мавриди бозгардондани 

он дар сурате ки агар он барои мақсадҳои сохтмон истифода нагардад, аниқ нашудааст. Донишгоҳ  

заминро дар ҳисоботи давраи ҳисоботӣ оид ба  ҳолати молиявӣ, ки дар он назорат бар  ин заминро 

таҳти ихтиѐр мегирад,  ҳамчун дороӣ эътироф менамояд.  Замин бояд бо нархи одилона эътироф 

гардад. Маҳдудият ҷавобгӯи таърифи қарздорӣ ѐ нишонаи эътироф ба сифати қарздорӣ 

намебошад. Бинобар ин, донишгоҳ  даромади марбут ба заминро дар ҳисобот оид ба фаъолияти 

молиявии давраи ҳисоботӣ, ки дар он замин ҳамчун  дороӣ эътироф мешавад, эътироф менамояд.  
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Ҳисоби 4 19 000  «Ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ,  ғароматпулиҳо» барои  баҳисобгирии 

даромадҳо аз  ҷаримаҳо, ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ, ғароматпулиҳо пешбинӣ гардидааст ва 

ҳисобҳои фаръии зеринро доро мебошад:  

 

4 19 100 Ҷаримаҳо  

4 19 200 Ҷаримаҳои мӯҳлатшиканӣ  

4 19 300 Ғароматпулиҳо  

 

Вақте ки ТБ ҷаримаҳои қобили қабули  дар натиҷаи қарорҳои судиро  арзѐбӣ менамояд ва 

эҳтимоли ситонидани онҳо баланд аст,  чунин қайд ворид карда мешавад:  

 

Дт. 1 14 900 Қарздории дебиторӣ  аз рӯи дигар  амалиѐтҳо 

Кт. 4 19 100 Ҷаримаҳо  

 

Қабули пардохт бо қайди зерин  инъикос карда  мешавад: 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и хисобҳои шахсии ташкилотҳои  буҷетӣ бо асъори миллӣ  

Кт. 1 14 900 Қарздории дебиторӣ аз рӯи дигар  амалиѐтҳо  

 

Ҳисоби 4 20 000  «Интиқолоти  ихтиѐрӣ, ба истиснои  эҳдоияҳо» барои  баҳисобгирии 

даромадҳо аз интиқолоти ихтиѐрӣ ба истиснои эҳдоияҳо пешбинӣ гардида,  дорои  ҳисобҳои 

фаръии зерин мебошад:  

 

4 20 100 Интиқолоти ихтиѐрии ҷорӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

4 20 200 Интиқолоти ихтиѐрии асосӣ, ба истиснои эҳдоияҳо  

 

Ба категорияи мазкур ҳадяҳо ва садақаҳои ихтиѐрӣ аз шахсони воқеӣ, ташкилотҳои тиҷоратии   

хусусӣ, фондҳои ғайридавлатӣ, корпоратсияҳо ва аз ҳар манбаъҳои дигар, ба истиснои мақомоти 

идораи давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ шомиланд.  

 

Ба интиқолоти  ихтиѐрии ҷорӣ, ба истиснои з эҳдоияҳо, масалан интиқолоти  озуқаворӣ, кӯрпа ва 

дорувориҳо дар доираи  кӯмакҳо ба мақомоти идораи давлатӣ шомил мегарданд.   

 

Ба интиқолоти ихтиѐрии асосӣ, ба истиснои  эҳдоияҳо  интиқолот барои  сохтмон ѐ хариди 

беморхонаҳо, мактабҳо, осорхонаҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳанг, ҳамчунин ҳадяи қитъаҳои 

замин, биноҳо ѐ дороиҳои ғайримоддӣ аз қабили ҷавозҳо  (патентҳо) ва ҳаққи муаллифӣ дохил 

мегарданд.   

 

Ҳисоби 4 21 000  «Дигар  даромадҳои  мушаххаснашуда» барои  баҳисобгирии дигар даромадҳои  

мушаххаснашуда аз амалиѐти  ғайритабодулӣ, ки  наметавонанд ба ягон категорияи дигар  мансуб 

карда шаванд, пешбинӣ гардидааст.  

 

Зерфасли 4 40 000 «Даромадҳо аз  амалиѐтҳои  табодулӣ» барои баҳисобгирии даромадҳо аз   

амалиѐтҳои  табодулӣ пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои зерин мебошад: 

 

4 41 000 Даромадҳо аз моликият  

4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ  
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4 43 000 Дигар даромадҳои мушаххаснашуда  

4 44 000 Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва  хизматрасонӣ    

 

Ҳисоби  4 41 000  «Даромадҳо аз моликият» барои  баҳисобгирии даромадҳо аз моликият 

пешбинӣ гардидааст. Ба даст овардани  даромадҳо аз моликият вақте ҷой дорад, ки  воҳидҳои 

бахши идораи давлатӣ дороиҳои молиявӣ  ва/ѐ дороиҳои истеҳсолнашударо ба ихтиѐри воҳидҳои 

дигар вогузор  намоянд. Ҷузъҳои таркикбии асосии ин категория фоизҳо, суди саҳмияҳо 

(дивидендҳо) ва рента мебошанд. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин аст:  

 

4 41 100 Фоизҳо  

4 41 200 Суди саҳмияҳо 

4 41 300 Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои  квазикорпоратсияҳо  

4 41 400 Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғурта гузошта шудаанд  

4 41 500 Даромадҳо аз рентаи замин  

4 41 900 Дигар  даромадҳо аз моликият  

 

Ҳисоби фаръии 4 41 100 «Фоизҳо» мутобиқи  табақабанди даромадҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷузъбандӣ мешавад:  

4 41 110 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Точикистон  

4 41 120 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ   

4 41 130 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ  

4 41 140 Аз  қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

 

Агар ташкилот молики дороиҳои фоизноки  молиявӣ бошад, он гоҳ вай барои эътирофи даромади 

марбут ба фоизҳо ва баҳисобгирии фоизҳо барои қабул қайди зеринро ба амал меорад:  

 

Дт. 1 14 500 Фоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул   

Кт. 4 41 100 Фоизҳо   

 

Зерфасли 4 41 200 «Суди саҳмияҳо» мутобиқи  табақабанди даромадҳои  Ҷумҳурии Точикистон 

чунин ҷузъбандӣ мешавад:  

 

4 41 210 Аз Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

4 41 220 Аз дигар муассисаҳои молиявӣ  

4 41 230 Аз дигар муассисаҳои ғайримолиявӣ  

 

Эътирофи даромади марбут ба суди саҳмияҳо  ҳангоми эълони суди саҳмияҳо  тавассути ношир 

(эмитент) ба амал меояд ва дар қайдҳои  баҳисобгирӣ чунин дарҷ карда  мешавад:  

 

Дт. 1 14 500 Фоизҳо ва суди саҳмияҳо барои қабул   

Кт. 4 41 200 Суди саҳмияҳо  

 

Ҳисоби фаръии 4 41 300 «Маблағҳои вазъшуда аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо» барои  

баҳисобгирии маблағҳои  аз даромадҳои квазикорпоратсияҳо  чудокардашаванда пешбинӣ 

гардидааст. Мутобиқи таъриф, квазикорпорацияҳо наметавонанд даромадҳоро ба шакли суди 

саҳмияҳо тақсим намоянд, аммо  молик метавонад дар мавриди (қисман ѐ пурра) ҷудо кардани  
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маблағҳо аз даромадҳои квазикорпорация қарор қабул кунад. Фарзан ҷудокунии маблағ аз чунин 

даромадҳо муодили тақсими даромадҳои  корпоратсия аз тариқи суди саҳмияҳо  буда, айнан ҳамон 

тавр ба ҳисоб гирифта  мешаванд.   

 

Маблағи даромаде, ки  молики квазикорпорацияҳо тасмим гирифтааст ҷудо карда интиқол диҳад 

ба дараҷаи қобили мулоҳиза аз ҳаҷми  даромадҳои софи квазикорпорацияҳовобаста аст.   

 

Квазикорпорацияҳо– сохторҳое мебошанд, ки  корхонаҳои иттиҳодиявӣ набуда, дар шакли 

ташкилии дигари пешбинишуда дар қонун таъсис наѐфтаанд, вале ҳамчун иттиҳодия фаъолият 

менамоянд.   

 

Мисоли квазикорпорацияҳоидавлатӣ матбааҳои давлатӣ, театрҳо, осорхонаҳо, яъне ташкилотҳое 

мебошанд, ки дар соҳаи фарҳанг ва ғ. ба аҳолӣ хизматҳои пулакӣ мерасонанд.  

Ҳисоби фаръии 4 41 400  «Даромадҳо аз моликият, ки ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғурта 

гузошта шудаанд» барои баҳисобгирии  даромадҳои дарѐфтшаванда аз ширкатҳои суғурта 

тавассути  ташкилотҳои суғуртакунанда, яъне дорандагони биманомаҳо (полиси суғуртавӣ) 

пешбинӣ гардидааст. Ширкатҳои суғуртавӣ метавонанд ҳаққи суғуртаи  суғуртакунандагонро 

маблағгузорӣ кунанд ва дар сурати  ба даст овардани даромад аз ин маблағгузориҳо онҳо бояд 

байни суғуртакунандагон  тақсим карда шаванд.  

 

Ҳисоби фаръии  4 41 500  «Даромадҳо аз рентаи замин» барои  баҳисобгирии даромадҳои аз 

ҳисоби  рента ба даст омада пешбинӣ гардидааст. Воҳидҳои  бахши идораи давлатӣ метавонанд, 

ки молики сарватҳои зеризаминии  дар  шакли конҳои канданиҳои фоиданок бошанд ва 

метавонанд шартномаҳои иҷора, ки ба воҳидҳои дигар имкон медиҳанд конҳои мазкурро дар тӯли 

давраи замони мувофиқашуда ба ивази як ѐ якчанд пардохт коркард намоянд, аҳднома банданд.  

 

Рента – ин пардохт оиди  истихроҷи захираҳои барқарорнашаванда аз конҳо мебошад, ки 

мутобиқи  шартномаи рента ба молики захираҳо пардохта мешавад.  

 

Ҳисоби фаръии 4 41 900 «Дигар  даромадҳо аз моликият» барои  баҳисобгирии даромадҳо аз 

дигар моликияти ба ҳисобҳои дар боло шомил нагардида пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 4 42 000  «Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои  кор ва хизматрасонӣ» барои баҳисобгирии 

даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ѐ хизматрасониҳо пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб дорои 

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

4 42 100 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои  кор, ки аз тарафи  муассисаҳои бозорӣ амалӣ карда 

мешаванд 

4 42 200 Даромад аз хизматрасонӣ  

4 42 300 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои ғайрибозоргонӣ  

4 42 400 Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши молу хизматрасонӣ  

4 42 900 Дигар даромадҳо  аз фурӯши мол, иҷрои  кор ва  хизматрасонӣ   

 

Зерҳисоби 4 42 100 «Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои  кор, ки аз тарафи  муассисаҳои бозорӣ 

амалӣ карда мешаванд» барои баҳисобгирии даромадҳо аз фурӯш ѐ иҷрои корҳо тавассути 

муассисаҳои бозорӣ пешбинӣ гардидааст.  
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Муассисаи бозорӣ дар ҳайати воҳиди давлатӣ муассисаест, ки  кулли маҳсулоти худ ѐ қисми 

бештари онро ба нархҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ аҳамиятнок ба фурӯш мерасонад.  

 

Вақте ки ташкилоти буҷетӣ – муассисаи бозорӣ  молро ба фурӯш мерасонад (ѐ корҳоеро иҷро 

менамояд), пас дар баҳисобгирӣ бояд даромад эътироф гардад:  

 

Дт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул   

Кт. 4 42 100 Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои  кор, ки аз тарафи  муассисаҳои бозорӣ амалӣ 

карда мешаванд 

 

Ҳисоби фаръии 4 42 200 «Даромад аз хизматрасонӣ» барои  баҳисобгирии даромадҳо аз ҳисоби 

хизматрасониҳои  воҳидҳои марбутаи бахши идораи давлатӣ, ки   вазифаҳои батанзимдарориро 

иҷро менамояд, пешбинӣ гардидааст. Мисолҳои чунин хизматрасонӣ  боҷҳои ҷамъшаванда 

тавассути додани  шаҳодатномаҳои ронандагӣ, шиносномаҳо, шаҳодатномаҳои таваллуд, 

шаҳодатномаҳои издивоҷ ѐ марг, боҷи судии пардохтшаванда барои ҷуброни хароҷоти судӣ, боҷи  

иҷозатномаи фаъолияти радиошунавонӣ ва намоишҳои телевизионӣ  мебошанд.  

 

Ҳисоби фаръии мазкур мутобиқи табақабанди  даромадҳои Ҷумҳурии Точикистон чунин 

ҷузъбандӣ  шудааст:  

4 42 210 Барои  хизматрасонии  маъмурӣ  

4 42 220 Барои  хизматрасониҳои гумрукӣ   

4 42 230 Барои   варақаҳои  шиносномаҳо 

4 42 240 Барои тамғаҳои  аксизӣ  

4 42 290 Барои дигар  хизматрасониҳои   маъмурӣ  

 

Ҳисоби фаръии  4 42 300 «Даромадҳо аз фурӯши мол ва иҷрои кори муассисаҳои  

ғайрибозоргонӣ» барои  баҳисобгирии даромадҳои муассисаҳои  ғайрибозоргонӣ аз фурӯши мол 

ва иҷрои  корҳо пешбинӣ гардидааст.  

 

Эътирофи даромад айнан бо ҳамин гуна қайди эътирофи даромад тавассути муассисаҳои 

бозоргонӣ ҳамроҳ мебошад.  

 

Ҳисоби фаръии 4 42 400 «Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши молу 

хизматрасониҳо» бароибаҳисобгирии даромадҳои аз фурӯш (корҳо, хизматрасониҳо) –и   шартан 

ҳисобкардашуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Агар воҳиди ниҳодӣ мол истеҳсол намояд (кор иҷро кунад, хизмат расонад) ва меҳнати 

коркунонро ба шакли табиӣ – бо  молҳои истеҳсолшуда (корҳо, хизматрасониҳо) пардохт кунад, 

он гоҳ молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) ба сифати музди меҳнат  додашуда чунон инъикос дода 

мешаванд, ки гӯѐ музди меҳнат  бо воситаҳои пулӣ  пардохт шуда, баъд кормандон ба он маблағ  

мол (кор, ѐ хизматрасонӣ) харида бошанд.   Қайдҳои баҳисобгирӣ ба таври зерин  хоҳанд буд:  

 

Баҳисобгирии музди меҳнат:  

Дт. 5 10 200 Музди меҳнат дар  шакли табиӣ  

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  
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Нигоҳ доштани андоз аз музди меҳнат 

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

Кт. 2 11 670 Андоз аз даромадбарои  пардохт   

Кт. 2 11 660 Андози  иҷтимоӣ аз корманд барои пардохт  

 

Фурӯши шартии молҳо (корҳо хизматрасониҳо):  

 

Дт. 1 14 620 Қарздориҳои дебитории ҳайати кормандон марбут ба музди меҳнат 

Кт. 4 42 400 Даромадҳо аз фурӯши шартан ҳисобшудаи фурӯши молу хизматрасониҳо  

 

Пардохти мутақобилаи музди меҳнати ҳисобкардашуда  ва қарздории дебиторӣ  

 

Дт. 2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

Кт. 1 14 600 Қарздории дебитории кормандон   

 

Ҳисоби  4 43 000 «Дигар  даромадҳои мушаххаснашуда» барои  баҳисобгирии даромадҳо аз 

амалиѐти табодулӣ, ки  наметавонанд ба ягон  категорияи дигар мансуб карда шаванд, пешбинӣ 

гардидааст.  Дар ин ҷо метавонанд даромадҳо аз фурӯши пасмондаҳо, даромадҳо аз суғурта 

мутобиқи барномаҳои суғуртакуниҳое, ки мақомоти  идораи давлатӣ анҷом медиҳанд, даромадҳо 

оиди  зиѐни расида ба моликияти давлатӣ, ҳамчунин ҳама гуна даромадҳое, ки дар мавриди онҳо 

иттилои кофӣ барои  табақабандии онҳо дар таркиби категорияҳои дигар мавҷуд нест, инъикос 

карда  шаванд.  

 

Ҳисоби 4 44 000 «Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва 

хизматрасониҳо»  барои баҳисобгирии  маблағҳои  бозгардондан ва  тахфифҳои  пешниҳодшудаи 

вобаста  ба молҳои фурӯхташуда, корҳои иҷрокардашуда ва хизматрасониҳо мебошад. Ҳисоб 

ҳисоби контрпассивии(/афзояндаи) тасҳеҳкунандаи ҳисоби 4 42 000 «Даромадҳо аз фурӯши мол, 

иҷрои  кор ва хизматрасонӣ» мебошад. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

4 44 100 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳо, фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои  

муассисаҳои бозоргонӣ  

4 44 200 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳои  

муассисаҳои ғайрибозоргонӣ   

 

Бозгардондани молҳои фурӯхташуда (корҳо ѐ хизматрасониҳо) ба  иштирокдори қарордоди 

дохилӣ бо қайди зерин инъикос карда мешавад:  

 

Дт. 4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо   

Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул  (агар мол ба қарз (кредит) фурӯхта шуда бошад) 

ѐ 

Кт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ (агар маблағи мол пардохт шуда бошад) 

 

Тахфифҳои пешниҳодшудаи вобаста  ба ҳаҷми  моли фурӯхташуда (корҳо, хизматрасонӣ) 

ҳамзамон бо эътирофи даромад бо қайди зерин инъикос карда мешаванд:  

 

Дт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул   



(221) 
 

Дт. 4 44 000 Бозгардондан  ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо   

Кт. 4 42 000 Даромадҳо аз фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ  

 

Тахфифҳои  пешниҳодшудаи вобаста  ба  мӯҳлатҳои пардохти молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) 

ба қарз  фурӯхташуда ҳангоми пардохт  бо қайди зерин инъикос карда  мешаванд:  

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ (агар маблағи  мол пардохт шуда 

бошад)  

Дт. 4 44 000 Бозгардондан ва тахфифҳои молҳои фурӯхташуда, корҳо ва хизматрасониҳо  

Кт. 1 13 100 Ҳисобҳо барои қабул  

 

Зерфасли  «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ» барои  баҳисобгирии даромадҳо аз рӯи 

азнавнархгузории дороиҳо (ѐ ӯҳдадориҳо) дар натиҷаи  тағйирот дар ҳаҷм ѐ арзиши  онҳо, ки 

натиҷаи  амалиѐт ба ҳисоб намераванд, пешбинӣ гардидааст. Тағйирот дар ҳаҷми дороиҳо 

(ӯҳдадориҳо)  дигар тағйиротҳо  дар ҳаҷми дороиҳо (ӯҳдадориҳо) ба ҳисоб рафта, тағйироти арзиш 

бошад, фоидаи ҳолдингӣ ѐ зарарҳо номида мешаванд. Зерфасл аз зерфаслҳои зерин  иборат 

мебошад:  

4 50 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ  - Фоидаи ҳолдингӣ  

4 60 000 Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ- дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм  

 

Дар навбати худ, зерфасли 4 50 000  «Даромадҳо аз рӯи  азнавнархгузорӣ – Фоидаи ҳолдингӣ» 

дорои ҳисобҳои зерин мебошад:  

 

4 51 000 Фоидаи ҳолдингӣ –дороиҳои ғайримолиявӣ  

4 52 000 Фоидаи ҳолдингӣ –дороиҳои истеҳсолнашуда  

4 53 000 Фоидаи ҳолдингӣ– дороиҳои молиявӣ -  дохилӣ  

4 54 000 Фоидаи ҳолдингӣ  - дороиҳои молиявӣ - берунӣ  

4 55 000 Фоидаи ҳолдингӣ   –тиллои пулӣ  ва ҲМҚ  

4 56 000 Фоидаи ҳолдингӣ  -ӯҳдадориҳо-  дохилӣ  

4 57 000 Фоидаи ҳолдингӣ  -ӯҳдадориҳо - берунӣ  

 

Кулли ин ҳисобҳо ба ҳамон тарзе, ки онҳо дар ҳисобҳои дороию ӯҳдадориҳо нишон дода шудаанд, 

дорои  ҳисобҳои фаръии батафсил мебошанд.   

 

Фоидаи ҳолдингии марбут ба дороиҳо ва ӯҳдадориҳо  натиҷаи тағйирот дар нархи ин дороиҳо ва 

ӯҳдадориҳо зимни  набудани тағйироти миқдорӣ ва сифатии онҳо мебошад.  Агар дороиҳо ва 

ӯҳдадориҳои ба асъори хориҷӣ ифода ѐфта  бошанд, он гоҳ фоидаи ҳолдингӣ дар натиҷаи  

афзоиши нархҳои табодулӣ низ ба вуҷуд меояд.   

 

Дар фасли 3 «Дороиҳои соф/сармоя»  фоидаи ҳолдингии амалинагардидаи марбут ба дороиҳо ва 

ӯҳдадориҳои  дарозмуддат ҳамчун  афзоиши сармоя мавриди баррасӣ қарор гирифта буд.  Фоидаи 

ҳолдингӣ  амали нагардида номида мешавад, агар дороӣ дар моликият боқӣ бимонад.  Вале агар 

дороии мавриди баррасӣ фурӯхта, пардохт гардида, истифода карда шавад ѐ ба таври дигар ѐ аз 

байн барояд, он гоҳ фоидаи ҳолдингӣ амалигардида номида мешавад.  Ҳисобҳои зерин барои  

баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии амалигардидаи дороихои дарозмуддат пешбинӣ гардидаанд:  

 

4 51 100 Фоидаи ҳолдингӣ   – биноҳо 
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4 54 200 Фоидаи ҳолдингӣ -иншоот 

4 51 300 Фоидаи ҳолдингӣ  – мошинҳо ва таҷҳизот  

4 51 400 Фоидаи ҳолдингӣ  – мебел, лавозимоти идоравӣ, асбобҳо, инвентари истеҳсолӣ ва 

хоҷагидорӣ 

4 51 500 Фоидаи ҳолдингӣ   – дороиҳои биологӣ  

4 51 600 Фоидаи ҳолдингӣ  – дороиҳои ғайримоддӣ 

4 51 700 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳо 

4 51 800 Фоидаи ҳолдингӣ – дороиҳои қиматнок 

4 52 100 Фоидаи ҳолдингӣ - замин 

4 52 200 Фоидаи ҳолдингӣ – захираҳои  зеризаминӣ 

4 52 300 Фоидаи ҳолдингӣ - дигар захираҳои  табиӣ  

4 52 400 Фоидаи ҳолдингӣ  - дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда. 

 

Масалан, агар ташкилот  бинои истиқоматиро  бо арзиши тавозунӣ  фурӯшад, ки бо он ҳисобҳои 

зерин иртибот дошта бошанд:  

 

1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ  – 2 000 000 

1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда-биноҳои истиқоматӣ - 1 200 000 

3 21 110 Фоида (зарар) - и ҳолдингӣ   – биноҳои истиқоматӣ  -  600 000 (бақияи кредитӣ), яъне  дар 

тӯли давраҳои гузашта дороӣ  ба тарафи афзоиш  ба  маблағи 600 000 сомонӣ азнавнархгузорӣ 

гардидааст, ки дар ҳисобҳои дороиҳои соф ҳамчун афзоиши сармоя инъикос дода шудааст.  

 

Ҳангоми фурӯши дороӣ маблағи фурӯхтанашудаи  фоидаи ҳолдингӣ  бояд ҳамчун фоидаи 

ҳолдингии амалигардида инъикос дода шавад:  

 

Дт. 1 11 250 ҲЯХ-и ҳисобҳои шахсии ТБ бо асъори миллӣ 800 000 

Дт. 1 42 110 Фарсудашавии ҷамъшуда – биноҳои истиқоматӣ      1 200 000 

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ     2 000 000 

 

ва ҳамзамон: 

 

Дт. 3 21 110 Фоида (зарар)-и  ҳолдингӣ  – биноҳои истиқоматӣ       600 000 

Кт. 4 51 110 Фоидаи ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ                      600 000. 

 

Ҳисоби 4 53 000  «Фоидаи ҳолдингӣ - дороиҳои молиявӣ - дохилӣ» барои  баҳисобгирии фоидаи 

ҳолдингии дороиҳои молиявии дохилӣ пешбинӣ гардида,  дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

4 53 100 Фоидаи ҳолдингӣ   – воситаҳои пулӣ дар хазина (касса) бо асъори хориҷӣ  

4 53 200 Фоидаи ҳолдингӣ  – чекҳо бо асъори хориҷӣ  

4 53 300 Фоидаи ҳолдингӣ – дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ 

4 53 400 Фоидаи ҳолдингӣ –амонатҳои  бонкӣ бо асъори хориҷӣ 

4 53 500 Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо 

 

Ин ҳисобҳои фаръӣ махсуси  инъикоси фоидаи ҳолдингии бавуҷудомада аз фарқияти  нархҳо 

мебошанд.   Илова бар ин, ҳисоби фаръии 4 53 500 «Фоидаи ҳолдингӣ   – сармоягузориҳо»  

инчунин барои  баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии амалигардидаи марбут ба қоғазҳои қиматноке, 
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ки  то мӯҳлати пардохт нигоҳдорӣ мешаванд ѐ қоғазҳои қиматноки  барои фурӯш дар давраи 

дарозмуддат табақабандишуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби  4 54 000  «Фоидаи ҳолдингӣ   – дороиҳои молиявӣ - берунӣ» барои  баҳисобгирии 

фоидаи ҳолдинги дороиҳои молиявии берунӣ пешбинӣ гардида, дорои   ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:  

 

4 54 100 Фоидаи ҳолдингӣ –воситаҳои пулӣ дар хазина бо асъори хориҷӣ  

4 54 200 Фоидаи ҳолдингӣ  – ҲЯХ бо асъори хориҷӣ  

4 54 300 Фоидаи ҳолдингӣ  – дигар ҳисобҳо бо асъори хориҷӣ  

4 54 400 Фоидаи ҳолдингӣ - сармоягузориҳо 

4 54 500 Фоидаи ҳолдингӣ - захираҳои техникии суғуртавӣ 

4 54 600 Фоидаи ҳолдингӣ   – амонатҳои  бонкӣ бо  асъори хориҷӣ  

4 54 700 Фоидаи ҳолдингӣ   – қарздории дебиторӣ   

 

Баҳисобггирии фоидаи ҳолдингии марбут ба дороиҳои молиявии берунӣ шабеҳи  баҳисобгирии 

фоидаи ҳолдингии марбут ба дороиҳои ҳолдингии дохилӣ мебошанд.  

 

Ҳисоби 4 55 000 «Фоидаи ҳолдингӣ  – тиллои пулӣ ва  ҲМҚ» барои баҳисобгирии фоидаи 

ҳолдингии амалигардидаи марбут ба тиллои пулӣ ва ҲМҚ мебошад.  Баҳисобгирӣ шабеҳи 

баҳисобгирии   фоидаи ҳолдингии амалигардидаи марбут ба дороиҳои дарозмуддати  дар боло 

баррасигардида мебошад.  

 

Ҳисоби 4 56 000 «Фоидаи ҳолдингӣ   – ӯҳдадориҳо - дохилӣ» барои  баҳисобгирии  фоидаи 

ҳолдингии  дар натиҷаи  азнавнархгузории ӯҳдадориҳои дохилӣ, ҳамчунин дар натиҷаи  ба амал 

омадани фарқияти  нархҳо пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

4 56 100 Фоидаи ҳолдингӣ  -қарздории кредиторӣ  

 

Масалан, агар  дар охири давраи ҳисоботӣ  дар ҳисоб маблағе ба асъори хориҷӣ ба таърихи 30.11. 

с.2010 бо нархи табодулӣ инъикос ѐфта бошад ва ба таърихи 31.12 с.2010 қурби  асъори хориҷӣ 

тақлил ѐбад (кам шавад, поин биѐяд), он гоҳ тафовут (фарқ) бояд ҳамчун фоидаи ҳолдингӣэътироф 

гардад:  

 

Дт. 2 11 110 Ҳисобҳо барои пардохт  

Кт. 4 56 100 Фоидаи ҳолдингӣ   – қарздории кредиторӣ  

 

Ҳисоби 4 57 000 «Фоидаи ҳолдингӣ   – ӯҳдадориҳо - берунӣ»  барои баҳисобгирии фоидаи 

ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои берунӣпешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  

 

4 57 100 Фоидаи ҳолдингӣ   – қарздории кредиторӣ  

4 57 200 Фоидаи ҳолдингӣ   – қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

4 57 300 Фоидаи ҳолдингӣ  – қарзҳои  бонкӣ ва вомҳо  

4 57 400 Фоидаи ҳолдингӣ  –   дигар қарзҳо ва вомҳо 

4 57 500 Фоидаи ҳолдингӣ – захираҳои техникии суғуртавӣ 
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4 57 600 Фоидаи ҳолдингӣ   – ӯҳдадориҳои марбут  ба  иҷораи молиявӣ  

 

Баҳисобгирии фоидаи ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои  берунӣ шабеҳи баҳисобгирии фоидаи 

ҳолдингии марбут ба ӯҳдадориҳои дохилӣ мебошад.  

Зерфасли  4 60 000 «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ  – Дигар тағйиротҳо дар  ҳаҷм» дорои 

ҳисобҳои зерин мебошад:  

 

4 61 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои ғайримолиявӣ 

4 62 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои истеҳсолнашуда  

4 63 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм  – дороиҳои молиявии дохилӣ  

4 64 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– дороиҳои молиявии берунӣ 

4 65 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм–тиллои  пулӣ  ва ҲМҚ  

4 66 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– ӯҳдадориҳои дохилӣ  

4 67 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм– ӯҳдадориҳои берунӣ. 

 

Кулли ин ҳисобҳо ҳамон тавре дорои ҳисобҳои фаръии муфассал мебошанд, ки дар  ҳисобҳои  

дороию ӯҳдадориҳо омадаанд.  

 

Ҳисобҳои зерфасли «Даромадҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ - дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм» барои  

баҳисобгирии даромадҳо аз  тағйирот дар ҳаҷми дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ҳангоми хориҷ ѐ пардохт 

намудани  онҳо мебошад, агар пештар даромад аз рӯи азнавнархгузорӣ- дигар тағйиротҳо  дар 

ҳаҷм, ки дар баҳисобгирӣ ҳамчун афзоиши сармоя (ки дар фасли 3  тавсиф шудааст ва барои   

баҳисобгирии даромадҳои бавуҷудомада дар натиҷаи тағйирот дар ҳаҷми  дороию ӯҳдадориҳои 

беиртибот ба амалиѐт ѐ даромади ҳолдингӣ пешбинӣ гардидааст) инъикос дода шудааст, ҷой 

дошта бошад.  

 

Яъне фоидаҳо ѐ зарарҳои  бавуҷудоянда аз рӯи азнавнархгузории воситаҳои асосӣ бевосита дар 

дороиҳои соф/сармоя инъикос карда мешаванд.  Ҳангоме ки ин  дороиҳо ба асъори хориҷӣ арзѐбӣ 

мешаванд, ҳамчунин зарур аст, ки   маблағи дар рафти арзѐбӣ ба қурби табодулӣ  ба таърихи 

таъйини арзиш дарѐфтшуда аз нав ҳисоб карда шавад, ки ин ба фарқиятҳои қурбӣ  оварда расонда 

дар дороиҳои соф/сармоя низ  эътироф карда мешаванд. Фарқиятҳои қурбӣ аз рӯи моддаи пулӣ ба 

амалоянда, ки қисми сармоягузориҳои  софи ташкилоти  ҳисоботдиҳандаро  ба  фаъолияти хориҷӣ 

ташкил медиҳанд, бояд сараввал дар ҷузъи таркибии алоҳидаи дороиҳои соф/сармоя  ва пас аз 

хориҷшавӣ- ҳамчун даромад дар ҲНМ (ОФР) эътироф гарданд.   

 

5.  ХАРОҶОТ  

 

Фасли «Хароҷот» барои  баҳисобгирии хароҷоти воҳидҳои бахши идораи давлатӣ пешбинӣ 

гардидааст.  

 

Хароҷот – ин камшавии манфиатҳои иқтисодӣ ѐ тавони хизматрасонӣ дар давраи ҳисоботӣ ба 

шакли  хориҷшавӣ ѐ истеъмоли дороиҳо ѐ бавуҷудоии ӯҳдадориҳое мебошад, ки  ба ихтисор 

гардидани  дороиҳои соф/сармоя, ба истиснои онҳое, ки  ба тақсимот ба нафъи моликон рабт 

доранд, оварда мерасонанд.   
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Тақсим ба нафъи моликон  – ин манфиатҳои ояндаи иқтисодӣ ѐ тавони  хизматрасонии 

тақсимшуда тавассути субъект дар байни кулли ѐ баъзеи  моликон ѐ ба шакли фоида аз сармояи 

маблағгузоришуда ѐ ба намуди бозгарди сармояи маблағгузоришуда мебошад.  

 

Ҳисобҳои хароҷот аз рӯйи навъи иқтисодии амалиѐт табақабандӣ шудааст ва бо моддаҳои 

марбутаи табақабандии иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти тағйирот ва 

иловаҳо ҳамшабеҳ мебошад.  

Фасли  «Хароҷот» дорои  зерфаслҳои зерин мебошад:  

 

5 10 000 Пардохти музди меҳнати кормандон  

5 11 000 Аъзоҳаққиҳо /маблағҳои ҳисобкардашуда барои эҳтиѐҷоти  иҷтимоӣ  

5 12 000 Истифодаи  молу хизматрасониҳо  

5 13 000 Истифодабарии сармояи асосӣ  

5 14 000 Фоизҳо  

5 15 000 Мусоидаҳо (Субсидияҳо) 

5 16 000 Эҳдоияҳо 

5 17 000 Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ  

5 20 000 Дигар хароҷоти  

5 30 000 Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ  – Зарарҳои ҳолдингӣ  

5 40 000 Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ    –  Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм  

 

Ҳисоби 5 10 000 «Пардохти музди меҳнати  кормандон» барои баҳисобгирии хароҷот барои 

пардохти музди меҳнати  кормандони ташкилотҳои буҷетӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои 

ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

5 10 100 Музди меҳнат дар  шакли пулӣ  

5 10 200 Музди меҳнат дар  шакли табиӣ  

5 10 300 Подошпулиҳо  

5 10 400 Ҳаққи заҳмат 

5 10 900 Дигар пардохтҳо ба кормандон  

 

Ҳисоби 5 10 100 «Музди меҳнат дар  шакли пулӣ»   барои баҳисобгирии хароҷот оиди  музди 

меҳнати кормандон, ки ба шакли воситаҳои пулӣ пардохт карда мешавад, пешбинӣ гардидааст. 

Эътирофи хароҷот оиди музди меҳнат  чунин қайд карда мешавад:  

 

Дт. 5 10 100 Музди меҳнат дар шакли пулӣ   

Кт. 2 11 510 Музди меҳнат барои  пардохт  

 

Ҳисоби 5 10 200 «Музди меҳнат дар шакли  табиӣ» барои баҳисобгирии хароҷот оиди музди 

меҳнати кормандон, ки дар  шакли  табиӣ, яъне ба шакли мол ѐ хизматрасонӣ пардохт мешавад, 

пешбинӣ гардидааст.  Ҳамчунин  ба ин категорияи хароҷот, хароҷот ба кормандон дар шакли 

либоси расмӣ ва шаклҳои дигари либоси махсус; дар шакли хӯроки наҳорӣ; дар шакли воситаҳои 

нақлиѐти ба кормандон барои истифодаи шахсӣ вогузоршуда ва ашѐи дигари муддати хизматашон 

тӯлонӣ; дар шакли  молҳои мавриди истеҳсол ва хизматрасониҳои коррфармо, масалан  аз як нуқта 

ба нуқтаи дигар дар ҳавопаймоҳои давлатӣ ройгон  парвоз кардани кормандон ва аҳли оилаҳои 

онҳо; дар шакли имкони истифодаи ҷойгоҳҳо барои варзиш, истироҳат ѐ гузаронидани рухсатии 
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кормандон  ва аҳли оилаҳои онҳо; дар шакли таъмини расондан ба маҳалли кор ва бозгашт; дар 

шакли имтиѐзҳо барои фарзандони кормандон ҳангоми  ба кӯдакистонҳо ҷой кардани онҳо дохил 

мегарданд.   

Ҳисоби 5 10 300 «Подошпулиҳо» барои баҳисобгирии хароҷот оиди  пардохти 

подошпулиҳои кормандон  пешбинӣ шардидааст.  

 

Ҳисоби 5 10 400 «Ҳаққи заҳмат» барои баҳисобгирии хароҷот  оиди пардохти ҳаққи заҳмати 

кормандон пешбинӣ гардидааст. 

 

Ҳисоби 5 10 900 «Дигар пардохтҳо ба кормандон» барои  баҳисобгирии хароҷот  оиди дигар  

пардохтҳо  ба кормандон пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби 5 11 000 «Аъзоҳаққиҳо/маблағҳои  ҳисобкардашуда  барои  эҳтиѐҷоти  иҷтимоӣ» 

барои  баҳисобгирии хароҷоти ТБ ба маблағҳои ҳисобкардашудаи  пардохтшаванда ба фондҳои 

таъминоти иҷтимоӣ ѐ суғуртаи иҷтимоӣ пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:   

 

5 11 100 Суғуртаи  иҷтимоӣ  

5 11 200 Суғуртаи  тиббӣ 

5 11 300 Дигар суғуртаи  давлатӣ  

 

Қайди эътирофи хароҷот ба суғуртаи  иҷтимоӣ ба шакли зерин инъикос карда мешавад:  

Дт. 5 11 100 Суғуртаи  иҷтимоӣ  

Кт. 2 11 680 Андози  иҷтимоӣ аз корфармо барои пардохт  

 

Эътирофи хароҷот ба суғуртаи иҷтимоӣ ѐ дигар суғуртаҳои  давлатӣ ба таври мушобеҳ сурат 

мегирад.  

 

Ҳисоби 5 12 000  «Истифодаи молу хизматрасониҳо»  барои баҳисобгирии хароҷоти дар 

ҷараѐни фаъолияти  ташкилотҳо ва истеҳсол ѐ бозфурӯшии молҳои бозорию ғайрибозорӣ ва 

хизматрасониҳо ба вуҷуд омадаанд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин 

мебошад:   

 

5 12 100 Истифодаи молҳо  

5 12 200 Истифодаи молҳои техникӣ  

5 12 300 Истифодаи маводи сӯхт ва равғанҳои молиданӣ  

5 12 400 Харорҷоти ҷорӣ, ба  истиснои таъмир  

5 12 500 Хароҷоти  таъмири ҷорӣ  

5 12 600 Хароҷоти  хизматрасониҳо  

5 12 700 Хароҷоти марбут  ба хизматрасониҳои коммуналӣ  

5 12 800 Хизматрасонии бонкӣ 

5 12 900 Истифодаи дигар молҳо ва кору хизматрасониҳои ба категорияҳои дигар мансуб нашуда  

5 12 910 Бозгардондани ААИ 

 

Истифодаи молҳо ѐ хизматрасониҳо бо қайди зерин  инъикос дода мешавад:  
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Дт. 5 12 000 Истифодаи молу хизматрасониҳо  

Кт. 1 31 000 Захираҳои молию моддӣ  

ѐ  

Кт. 2 11 190 Дигар ҳисобҳо барои  пардохт  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 100 «Истифодаи молҳо» мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  чунин муфассал гардонида шудааст:  

 

5 12 110 Молҳои  таҳрирӣ (конселярӣ) ва  лавозимоти таълимӣ  

5 12 120 Молҳо ва инвентари хоҷагидорӣ   

5 12 130 Масолеҳи масрафшаванда  

5 12 140 Ҷиҳоз  ва либоси расмии дигар  

5 12 150 Хӯрокворӣ  

5 12 160 Доруворӣ, воситаҳои бастубанд  

5 12 170 Дигар ашѐҳои  ба категорияҳои дигар мансубнанашуда,  

 

Илова бар ин,  барои баҳисобгирии арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, кору хизматрасониҳо ва 

хароҷоти истеҳсолию болосарӣ  ба он ду ҳисоб  дохил  карда шудаанд:   

 

5 12 180 Арзиши аслии молҳои фурӯхташуда, кору хизматрасониҳо  

5 12 190 Хароҷоти истеҳсолию болосарӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 200 «Истифодаи  молҳои  техникӣ» мутобиқи табақабанди иқтисодии 

хароҷот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:  

 

5 12 210 Молҳои техники таъиноти  низомӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 300 «Истифодаи маводи сӯхт ва рағанҳои молиданӣ» мутобиқи 

табақабанди иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:  

 

5 12 310 Бензин 

5 12 320 Сухти дизелӣ (Солярка) 

5 12 330 Керосин 

5 12 340 Мазут 

5 12 350 Равғани автомобил 

5 12 390 Дигар  маводди сӯхт  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 400  «Хароҷоти ҷорӣ, ба истиснои таъмир» мутобиқи табақабанди 

иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст: 

 

5 12 410 Хароҷоти иҷора  

5 12 420 Таълим ва таҷдиди таълими кормандон  

5 12 430 Хароҷоти намояндагӣ  

5 12 440 Тайѐр кардани  мукофотҳо, гувоҳиномаҳо (сертификатҳо), медалҳо,  тангаҳо(сикаҳо) ва 

хариди тӯҳфаҳо  

5 12 450 Хароҷоти сафарҳои  хизматӣ  
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5 12 460 Ҳароҷоти реклама ва мусоидат ба фурӯш  

5 12 470 Хароҷоти  нигоҳдорӣ  ва боркашонӣ  

5 12 480 Хароҷоти  хизматрасонии кафолатӣ  

5 12 490 Дигар хароҷоти  ҷорие, ки  ба категорияҳои дигар нисбат дода нашудаанд  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 500  «Хароҷоти  таъмири ҷорӣ» мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷот 

ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:  

 

5 12 510 Биноҳо ва иншоот  

5 12 520 Роҳҳо  

5 12 530 Воситаҳои нақлиѐт ва таҷҳизоти вазнин  

5 12 540 Мебели идоравӣ ва таҷҳизоти  техникии идоравӣ   

5 12 590 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири ҷории ба категорияҳои дигар мансубнашуда  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 600  «Хароҷоти  хизматрасониҳо» мутобиқи табақабанди иқтисодии 

хароҷот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:  

 

5 12 610 Хизматрасониҳои мутахассисони барои  иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои  мушаххас 

кироякардашуда  

5 12 620 Хизматрасониҳои марбут ба  интишорот ва корҳои нашриѐтӣ, нашри хабарҳо ва 

иттилооти дигар дар воситаҳои ахбори омма  

5 12 630 Хиизматрасониҳои марбут ба насби  дастгоҳҳои техникӣ ва таҷҳизот  

5 12 690 Дигар хизматрасониҳое, ки ба категорияҳои дигар мансуб нашудаанд  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 700 «Хароҷоти марбут ба хизматрасониҳои коммуналӣ» мутобиқи 

табақабанди иқтисодии хароҷот ба шакли зерин муфассал гардонида шудааст:  

5 12 710 Энергияи барқ  

5 12 720 Газ 

5 12 730 Гармидиҳӣ(/Отопление) 

5 12 740 Ҳамли партовҳо(/Вывоз мусора) 

5 12 750 Таъмини об (/Водоснабжение) 

5 12 760 Хизматрасониҳои коммуналии ба категорияҳои дигар мансуб нашуда  

5 12 770 Пардохтҳо барои  алоқа  

5 12 771 Хизматрасониҳои  алоқа  

5 12 772 Насби воситаҳои алоқа  

5 12 773 Хизматрасониҳои почта  

5 12 779 Хизматрасониҳои  алоқаи  ба категорияҳои дигар мансуб  нашуда  

 

Ҳисоби фаръии 5 12 900  «Истифодаи дигар молҳо ва  кору хизматрасониҳои  ба категорияҳои 

дигар мансуб  нашуда» барои  баҳисобгирии хароҷот ба молҳо, кору хизматрасониҳои ба 

категорияҳои дигар  мансуб нашуда пешбинӣ гардидааст.  

 

Ҳисоби фаръи 5 12 910 «Бозгардондани ААИ» барои инъикоси амалиѐтҳо оиди баргардонидани 

ААИ аз буҷети андозсупорандагон дар асоси қарори мақомоти давлатии  мутобиқ.   
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Ҳисоби 5 13 000 «Истифодаи сармояи асосӣ» барои  баҳисобгирии хароҷот оиди истеҳлоки 

воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии 

зерин мебошад:  

 

5 13 100 Хароҷоти  истеҳлоки воситаҳои асосӣ  

5 13 200 Хароҷоти   истеҳлоки  дороиҳои ғайримоддии истеҳсолшуда 

5 13 300 Хароҷоти истеҳлоки дороиҳои ғайримоддии истеҳсолнашуда.  

5 13 400 Хароҷоти сарфшавии  захираҳои  табиӣ  

 

Баҳисобгирии  истеҳлокӣ, масалан, воситаҳои нақлиѐт бо қайди зерин инъикос карда мешавад:  

Дт.  5 13 100 Хароҷоти  истеҳлоки  воситаҳои асосӣ  

Кт. 1 43 310 Таҷҳизоти нақлиѐтӣ  

 

Чунин қайдҳо оиди  ҳисоб намудани гирии истеҳлоки дороиҳои дигар анҷом дода мешаванд.  

 

Ҳисоби 5 14 000  «Фоизҳо» барои баҳисобгирии эътирофи хароҷотҳои марбут ба фоизҳо пешбинӣ 

гардидаастмебошад.  Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин буда, мутобиқи табақабанди иқтисодии 

хароҷот муфассал гардонида шудааст:  

 

5 14 100 Ба ғайримуқимон  

5 14 200 Ба муқимон, ба истиснои  бахши идораи давлатӣ  

5 14  300 Ба воҳидҳои  дигари бахши идораи давлатӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 14 100  «Ба  ғайримуқимон» барои баҳисобгирии хароҷотҳои марбут ба фоизҳо  

оиди  пардохт ба ғайримуқимони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, чунин тафсил 

гардидааст:  

 

5 14 110 Оид ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

 

Эътирофи хароҷоти марбут ба фоизҳои вомбаргҳои  интишоршуда барои ғаримуқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  бо қайди баҳисобгирии зерин инъикос карда  мешавад:  

 

Дт. 5 14 100 Фоизҳо  

Кт. 2 12 530 Фоизҳо барои  пардохт  

 

Ҳисоби фаръии 5 14 200 «Ба  муқимон, ба истиснои  бахши идораи давлатӣ» барои  

баҳисобгирии хароҷоти марбут ба фоизҳо оиди  пардохт ба субъектҳо – муқимони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба истиснои  бахши идораи давлатӣ пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби фаръии мазкур 

чунин муфассал карда шудааст:  

 

5 14 210 Ба муассисаҳои  молиявии бахши давлатӣ  

5 14 220 Ба Бонки миллии Тоҷикистон  

5 14 230 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо 

5 14 290 Ба муқимони дигар, ба истиснои воҳидҳои  бахши  давлатӣ  
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Ҳисоби фаръии 5 14 300 «Ба воҳидҳои дигари бахши идораи давлатӣ»  барои баҳисобгирии 

хароҷоти марбут ба фоизҳо оиди  пардохт ба  воҳидҳои бахши идораи давлатӣ пешбинӣ гардида  

ва  дорои чунин ҷузъиѐт мебошад:  

 

5 14 310 Ба қоғазҳои қиматнок, ба ғайр аз саҳмияҳо  

 

Кайдҳои эътирофи хароҷоти марбут ба фоизҳо шабеҳи мисоли дар боло зикршуда мебошанд.  

 

Ҳисоби 5 15 000 «Мусоидаҳо»  барои  баҳисобгирии хароҷот ба шакли пардохтҳои ҷории ройгон 

ба корхонаҳои бахши давлатӣ ба мақсади таъсиррасонӣ ба сатҳи истеҳсолии онҳо, ба нархҳои 

фурӯш, ба паст кардани сатҳи партови моддаҳои зарарнок ва ғ. пешбинӣ гардидааст. Мусоидаҳо  

барои ҷуброни зарарҳои воридшуда ба сабаби муқаррар гардидани  нархҳои поинтар аз сатҳи  

миѐнаи  хароҷоти истеҳсолӣ дар натиҷаи   сиѐсати давлатии иқтисодию иҷтимоии тарҳрезишуда 

дода мешаванд. Ҳисоб дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

 

5 15 100 Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ  

5 15 200 Ба корхонаҳои хусусӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 15 100 «Ба корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатӣ» чунин муфассал карда 

шудааст:  

 

5 15 110 Ба корпоратсияҳои(ташкилотҳои) ғайримолиявӣ  

5 15 111 Ба корхонаҳои тобеъ  

5 15 119 Ба дигар корпорптсияҳои (ташкилотҳои) давлатии ғайримолиявӣ  

5 15 120 Ба корпортсияҳои (ташкилотҳои) давлатии молиявӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 15 200 «Ба корхонаҳои хусусӣ» чунин муфассал гардидаанд: 

 

5 15 210 Ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ  

5 15 220 Ба корхонаҳои хусусии молиявӣ  

 

Вақте ки оид ба  вогузор кардани  мусоида ба  корпоратсияи (ташкилоти) давлатии ғайримолиявӣ 

қарор қабул карда мешавад, ҳазинадорӣ  чунин қайди баҳисобгирӣ анҷом медиҳад:  

 

Дт. 5 15 110 Ба  корпоратсияҳои (ташкилотҳои) давлатии ғайримолиявӣ  

Кт. 2 11 990 Дигар ӯҳдадориҳои  кӯтоҳмуддат  

 

Ҳамин гуна қайдҳо дар мавриди  мусоидаҳои (субсидияҳо) барои  корпоратсияҳои (ташкилотҳои) 

молиявии давлатӣ,  корхонаҳои  хусусии ғайримолиявӣ ва корхонаҳои  молиявии хусусӣ 

пешбинигардида гузаронида  мешаванд.   

 

Ҳисоби 5 16 000 «Эҳдоияҳо» барои баҳисобгирии хароҷотҳои вобаста  ба эҳдоияҳо пешбинӣ 

гардидааст. Ҳисоб дорои  ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

5 16 100 Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ  

5 16 200 Ба ташкилотҳои байналмилалӣ  
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5 16 300 Ба воҳидҳои дигари бахши  идораи давлатӣ  

 

Вақте ки оид ба додани эҳдоия ба воҳиди  бахши  идораи давлатӣ тавассути, масалан, Ҳукумати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон  қарор қабул карда мешавад, хазинадорӣ  қайди зеринро анҷом медиҳад:  

 

Дт. 5 16 300 Ба воҳидҳои  дигари бахши идораи давлатӣ   

Кт. 2 11 990 Дигар  ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат  

 

Ҳисоби фаръии 5 16 100 «Ба Ҳукуматҳои хориҷӣ» мутобиқи  табақабанди иқтисодии хароҷоти 

муфассал гардонида шудааст:  

 

5 16 110 Ҷорӣ  

5 16 120 Асосӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 16 200 «Ба ташкилотҳои байналмилалӣ» мутобиқи  табақабанди иқтисодии 

хароҷоти муфассал гардонида шудааст:   

 

5 16 210 Ҷорӣ  

5 16 211 Ба ташкилотҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ  

5 16 212 Ба дигар ташкилотҳо  

 

5 16 220 Асосӣ  

5 16 221 Ба  мақомоти  ҳукуматии байналмилалӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ   

5 16 222 Ба мақомоти ҳукуматии сермиллат  

5 16 223 Ба категорияҳои дигар мансуб нашуда  

 

Ҳисоби фаръии 5 16 300 «Ба воҳидҳои дигар бахши идораи давлатӣ» мутобиқи  табақабанди 

иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии Тоҷикистон  муфассал гардонида шудааст:   

 

5 16 310 Ҷорӣ  

5 16 311 Ба фондҳои мақсаднок (махсус)  

5 16 312 Барои  ҳисоббаробаркуниҳои мутақобил  

5 16 313 Эҳдоияҳои хазинадорӣ  аз рӯи  пардохтҳои ҷорӣ   

5 16 314 Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии хазинадорӣ аз рӯи  пардохтҳои ҷорӣ 

5 16 320 Асосӣ  

5 16 321 Эҳдоияҳои хазинадорӣ  аз рӯи  пардохтҳои ҷорӣ   

5 16 322 Эҳдоияҳои шӯъбаҳои маҳаллии хазинадорӣ аз рӯи  пардохтҳои ҷорӣ 

5 16 323 Барои зиѐдкунии  фонди оинномавӣ  

5 16 329 Ғайра  

 

Қайдҳои баҳисобгирии марбут ба ҳисобҳои эҳдоияҳо барои  ҳукуматҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои  

байналмилалӣ  шабеҳи кайдҳои дар боло зикршуда мебошанд:  

 

Ҳисоби 5 17 000 «Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ» барои баҳисобгирии хароҷот барои  кӯмакпулиҳои  

иҷтимоӣ – интиқолот ба шакли пулӣ ѐ табиӣ ба мақсади ҳифзи аҳолӣ ба таври умум ѐ 
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категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон аз хатарҳои муайяни иҷтимоӣ пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоб 

дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:   

 

5 17 100 Кӯмакпулиҳои марбут  ба таъминоти иҷтимоӣ  

5 17 200 Кӯмакпулӣ ба  кӯмаки иҷтимоӣ  

 

Ҳисоби фаръии 5 17 100 «Кӯмакпулиҳои марбут ба таъминоти иҷтимоӣ» барои  баҳисобгирии 

хароҷот барои кӯмакпулиҳои иҷтимоии дар чаҳорчӯби  барномаҳои иҷтимоӣ пардохтшаванда 

пешбинӣ гардидааст.  Ҳисоби мазкури  фаръӣ дар иртибот бо кӯмакпулиҳои ба шакли пулӣ ва 

шакли табиӣ пардохтшаванда муфассал  гардонида мешавад:  

 

5 17 110 Кӯмакпулиҳои  таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ  

5 17 120 Кӯмакпулиҳои  таъминоти иҷтимоӣ дар шакли  табиӣ  

 

Кӯмакпулиҳо ба иштирокдорони Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва  шахсони ба онҳо баробаркардашуда, 

кӯмаки моддӣ ба нафақахӯрон, кӯмакпулиҳо ба маъюбон, кӯмакпулиҳо ба ҳомиладорон ва 

кӯмакпулиҳои марбут ба таваллуд, кӯмакпулиҳо ба оилаҳои кӯдакдор, кӯмакпулиҳо барои 

омӯзиш, кӯмакпулиҳо оид ба бекорӣ,  кӯмакпулиҳои марбут ба сабаби аз даст додани сарпарастон, 

ҳамчунин  кӯмакпулӣ ба сабаби марг мисолҳои кӯмакпулиҳо марбут ба  таъминоти иҷтимоӣ ба 

шакли пулӣ мебошанд. 

Неъматҳои муайян мутобиқи  талаботи барнома мададҳо  оид ба таъминоти иҷтимоӣ ба шакли 

табиӣ мебошанд.  Муолиҷаи тиббӣ ѐ дандонпизишкӣ, амалиѐти ҷарроҳӣ, нигоҳубин дар 

беморхона, пардохти доруворӣ ва молҳо ва хизматрасониҳои дигар мисол буда метавонанд.  

 

Вақте ки дар бораи ба ТБ вогузор кардани  кӯмаки иҷтимоӣ, барои додан ба онҳое(=гирандагоне), 

ки ба ин ҳаққи марбута доранд, қарор қабул карда мешавад, қайди баҳисобгирии зерин ворид 

карда мешавад:  

 

Дт. 5 17 110 Кӯмакпулиҳои таъминоти иҷтимоӣ дар шакли пулӣ  

Кт. 2 11 590 Дигар  ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда    

 

Ҳисоби фаръии 5 17 200 «Кумакпулӣ ба кумаки  иҷтимоӣ» барои баҳисобгирии хароҷот барои  

кӯмакпулиҳо оид ба  кӯмаки иҷтимоӣ, ки интиқолоти барои қонеъгардонии эҳтиѐҷоти ҳамонанди 

кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ пардохтшаванда буда, вале хориҷ аз барномаи суғуртаи  иҷтимоӣ амалӣ 

мегарданд, пешбинӣ гардидааст. Ҳисоби фаръӣ мутобиқи табақабандӣ иқтисодии хароҷоти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  муфассал гардонида шудааст:  

 

5 17 210 Кӯмакпулӣ  

5 17 220 Пардохтҳои ҷубронӣ ба аҳолӣ  

 

Қайдҳо дар мавриди эътирофи  хароҷоти марбут ба пардохти кӯмакпулиҳо оид ба кӯмаки иҷтимоӣ 

мушобеҳи  мисоли зикршуда дар боло мебошанд  

 

Ҳисоби 5 20 000 «Дигар хароҷот» дорои ҳисобҳои зерин мебошад:  

 

5 21 000 Хароҷоти марбут ба  моликият, ба истиснои  фоизҳо  
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5 22 000 Дигар хароҷотҳои гуногун - ҷорӣ  

5 23 000 Дигар хароҷотҳогуногун -и асосӣ  

 

Ҳисоби 5 21 000 «Хароҷоти марбут ба моликият, ба истиснои фоизҳо» барои баҳисобгирии 

хароҷоти марбут ба моликият, ба истиснои фоизҳо пешбинӣ гардидааст  ва дорои  ҳисобҳои 

фаръии зерин мебошад:  

 

5 21 100 Хароҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи  дорандагони нозирони суғуртавӣ вогузоршуда  

5 21 200 Хароҷот барои  рентаи замин  

 

Ҳисоби  5 21 100 «Харҷоти марбут ба моликияти ба ӯҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ 

вогузоршуда» барои баҳисобгирии хароҷоти марбут ба полиси суғуртавӣ (биманомаҳо) пешбинӣ 

гардидааст. 

 

Вақте ки воҳидҳои  бахши идораи давлатӣ  барномаи  суғуртавиро  амалӣ мегардонанд, онҳо 

барои  талофии хатарот бар иртибот бо суғуртаномаҳо  захира ба вуҷуд меоваранд. Ҳама гуна 

даромади аз маблағгузории захираҳои техникии суғурутавӣ бадастоянда, моликияти дорандагони 

суғурта ҳисоб мешаванд, бинобар ин барои инъикоси афзоиши  ӯҳдадориҳо дар бахисобгиӣ 

хароҷоти марбут ба моликият саб карда мешаванд.  

 

Андозаи маҷмӯии ӯҳдадориҳои барномаи нафақавӣ бо мурури замон  аз сабаби  бадастоварии  

саҳмгузориҳо/аъзоҳаққиҳои иловагӣ, пардохти  кӯмакпулиҳо, тағйири эҳтимолоти дар  

ҳисоббаробаркуниҳои актурӣ пешбинишуда дар натиҷаи гузашти вақт, тағйир меѐбад. Хароҷоти  

марбут ба моликияти мансуб шуда ба  дорандагони  полиси суғуртавӣ (биманомаҳо) ба афзоиши 

уҳдадориҳои мазкур бо гузашти вақт, баробаранд.  

 

Бо гузашти вақт ФҲИА  барои афзоиши маблағи уҳдадориҳои нафақавӣ қайдҳои зерин ба амал 

меорад:  

 

Дт. 5 21 100 Хароҷоти  марбут ба  моликияти ба уҳдаи дорандагони нозирони суғуртавӣ 

вогузоршуда  

Кт. 2 21 500 Захираҳои техникии суғуртавӣ  

 

Ҳисоби 5 21 200  «Хароҷот барои рентаи замин» барои  баҳисобгирии хароҷот барои 

пардохтҳои, марбут ба шартномаҳои муайяни иҷораи замин, истихрочи  захираҳои зеризаминӣ ва 

дороиҳои дигари табиӣ пешбинӣ гардидааст. Ба рента ҳамчунин пардохтҳо бобати ҳаққи 

дарахтбурӣ дар ҷангал дар қитъаҳои  замини бекишт, бобати  истифодаи фазоҳои 

назоратнашавандаи обӣ барои  ташкили истироҳат ѐ ба максадҳои бозаргонӣ, пардохтҳо оиди   

ҳаққи моҳигирӣ, оиди   истифодаи об барои обѐрӣ ва оиди  ҳаққи чарондани чорво дар заминҳои 

мутааллиқ ба воҳидҳои ниҳодии дигар мансубанд.  Рента метавонад   шакли пардохтҳои замон ба 

замон ба маблағи собитро, новобаста аз  суръати истихроҷ, ба худ  гирад, ѐ ин ки, аксаран, вобаста 

ба  миқдор, ҳаҷм ѐ арзиши дороиҳои  бадастомада, ҳисоб карда  шавад.  

 

Қайд оид ба эътирофи хароҷоти марбут ба рента чунин  инъикос дода мешавад:  

 

Дт. 5 21 200 Хароҷот барои рентаи замин  
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Кт. 2 11 590 Дигар ӯҳдадориҳои ҳисобкардашуда  

 

Ҳисоби 5 22 000  «Дигар хароҷотҳои  гуногун - ҷорӣ»  ва 5 23 000 «Дигар хароҷотҳои гуногун - 

асосӣ» барои баҳисобгирии дигар хароҷотҳо  ба ҳисобҳои хароҷоти дар боло зикршуда дохил 

карданашуда пешбинӣ гардидааст. Ҳисобҳо мутобиқи табақабанди иқтисодии хароҷоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  муфассал гардонида шудааст:  Ҳисоби 5 22 000 «Дигар хароҷотҳои  гуногуни ҷорӣ» 

дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

 

5 22 100 Идрорпулиҳо 

5 22 200 Ҷубронпулиҳо  

5 22 210 Ҷубронпулиҳо барои  хӯрокворӣ  

5 22 220 Ҷубронпулиҳо барои  дигар молҳо  

5 22 300 Ҷаримаҳо ва ҷаримаҳои мӯҳлатӣ (пенияҳо) 

5 22 400 Интиқолот (Трансфертҳо) 

5 22 410 Интиқолот ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ  

5 22 420 Ҷубронпулии яквақтаина 

5 22 430 Интиқолоти ба дигар категорияҳо шомилнашуда  

5 22 500 Андозҳои ҷорӣ  

5 22 510 Андоз аз моликият  

5 22 520 Андоз аз  истифодабарии роҳҳо  

5 22 530 Андоз аз  нақлиѐт  

 

Ҳисоби  5 23 000  «Дигар ҳароҷотҳои гуногун -асосӣ» дорои ҳисобҳои фаръии зерин мебошад:  

5 23 100 Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии ғайримолиявӣ  

5 23 200 Интиқолоти асосии дохилӣ ба ташкилотҳои давлатии молиявӣ  

5 23 300 Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии ғайримолиявӣ  

5 23 400 Интиқолоти асосии дохилӣ ба корхонаҳои хусусии молиявӣ  

5 23 900 Интиқолоти асосии дохилие, ки ба дигар категорияҳо шомил нашудаанд  

 

Қайдҳо оид ба эътирофи хароҷоти мансуб ба  хароҷотҳои дигари гуногун мушобеҳи қайдҳои  

мабут ба эътирофи дигар хароҷотҳои дар боло зикршуда мебошанд.  

 

Зерфасли 5 30 000 «Зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ—Зарари ҳолдингӣ»  барои баҳисобгирии 

зарарҳои ҳолдингӣ аз рӯи азнавнархгузорӣ пешбинӣ гардида, дорои  ҳисобҳои  зерин мебошад:  

 

5 31 000 Зарари ҳолдингӣ– дороиҳои ғайримолиявӣ  

5 32 000 Зарари ҳолдингӣ – дороиҳои истеҳсолнашуда  

5 33 000 Зарари ҳолдингӣ – дороиҳои молиявии дохилӣ  

5 34 000 Зарари ҳолдингӣ – дороиҳои молиявии берунӣ  

5 35 000 Зарари ҳолдингӣ – тиллои пулӣ  ва ҲМҚ  

5 36 000 Зарари ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳои дохилӣ  

5 37 000 Зарари ҳолдингӣ – ӯҳдадориҳои берунӣ 

 

Ҳисобҳо ҳамон тавре батафсил шудаанд, ки дороию ӯҳдадориҳо дар  фаслҳои  дороию ҳдадориҳо 

дарҷ гардидаанд  
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Агар  ташкилоти буҷетӣ дороиҳои худро бори аввал азнавнархгузорӣ кунад, масалан  бинои 

истиқоматӣ ва арзиши ин бинои истиқоматӣ коҳиш ѐфтааст, он гоҳ зарар аз рӯи азнавнархгузорӣ 

ба тариқи зерин эътироф мегардад:  

 

Дт. 5 31 110 Зарари ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ  

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)  

 

Вале агар  дороиҳои мазкур  солҳои пешин ба самти афзоиш азнавнархгузорӣ шуда бошанд, зарар 

аз рӯи азнавнархгузорӣ фоидаи ҳолдингӣ аз рӯи азнавнархгузориро, ки  ҳамчун  афзоиши сармоя 

инъикос карда шуда буд,  коҳиш медиҳад. Дар ин сурат қайди зерин ба амал меояд:  

 

Дт. 3 21 110 Фоида(зарар) –и ҳолдингӣ – биноҳои истиқоматӣ 

Кт. 1 41 110 Биноҳои истиқоматӣ (истиқоматгоҳ)  

 

Агар маблағи зарар аз маблағи фоидаи ҳолдингӣ дар ҳисоби 3 21 110 зиѐд бошад, он гоҳ маблағи 

зиѐдатӣ бояд ҳамчун зарар дар  ҲНМ  (ОФР) эътироф гардад   

 

Агар ТБ дороии (ѐ ӯҳдадории) дар асъори хориҷӣ ифодаѐфта дошта бошад, дар охири  давраи 

ҳисоботӣ ТБ бояд  нархи табодулии  марбут ба ин дороиҳо (ѐ ӯҳдадориҳо)-ро  инъикос намояд. 

Зимни пастравии нархи асъори хориҷӣ дар мавриди  дороиҳои ба асъори хориҷӣ ифодаѐфта аз 

фарқияти  нархи асъор зарар ба вуҷуд меояд. Масалан, ТБ ба маблағи  10 000 USD қарзи дебиторӣ 

дорад, ки дар баҳисобгирӣ  ба сомонӣ аз рӯи қурби  4, 81 сомонӣ инъикос карда шудааст. Ба 

таърихи 31 декабри соли 20ХХ қурби   USD поин омад ва ба  4,65 сомони баробар шуд. Зарар аз  

фарқияти  қурбӣ ба тариқи зайл эътироф мегардад:  

 

Дт. 5 34 470 Зарари ҳолдингӣ – қарздории дебиторӣ 1 600 

Кт.1 23  100 Ҳисобҳо барои қабул                           1 600 

 

Зерфасли 5 40 000 «Зарарҳо аз рӯи азнавнархгузорӣ – Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм» махсуси 

баҳисобгирии зарарҳо аз тағйироти дигар дар ҳаҷми дороию ӯҳдадориҳо буда, шомили ҳисобҳои 

зерин мебошад:  

 

5 41 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   – дороиҳои ғайримолиявӣ  

5 42 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   – дороиҳои истеҳсолнашуда  

5 43 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   –дороиҳои молиявии дохилӣ  

5 44 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   –дороиҳои молиявии берунӣ  

5 45 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   – тиллои пулӣ ва ҲМҚ  

5 46 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   – ӯҳдадориҳои дохилӣ  

5 47 000 Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм   –ӯҳдадориҳои берунӣ  

 

Ҳисобҳо ҳамон тавре муфассал гардидаанд, ки дороию ӯҳдадориҳо дар фаслҳои дороию 

ӯҳдадориҳо дарҷ шудаанд.  

 

Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷми дороиҳо метавонанд дар натиҷаи  хориҷ кардани дороӣ  аз тавозун  ба 

иллати  нотавонии  фаро овардани манфиатҳои иқтисодӣ ѐ зимни  вуқӯи  вайроншавиҳо, осебҳо ба 

вуҷуд оянд. Масалан,  талафѐбии нисбатан зиѐди  захираҳои воситаҳои моддии гардишӣ дар 
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натиҷаи сӯхтор, дуздӣ ѐ олудашавии захираҳо бо ҳашарот  ва зараррасонҳои ғалладона  

имконпазиранд.  

 

Талафот дар натиҷаи  заминҷунбӣ, обхезиҳо, сӯхторҳо, бӯронҳо, ҷангҳо ва фалокатҳои дигар 

имконпазир мебошанд. Ҳамчунин,   дигар тағйиротҳо   - қарзҳои беэътимоди тавассути  

кредиторҳо аз рӯйхати қарзҳо соқитшуда, кӯҳнашавии ғайричашмдошти дороиҳо, таназзули 

ғайриинтизори воситаҳои асосиро дар натиҷаи ифлосшавии муҳити атроф (табиат)  дарбар 

мегирад.  

 

Вақте ки дороие ки ТБ бар он молик аст, сабаби зарар аз фалокат мегардад,  онгоҳ андозаи зарар 

арзиши дороиро коҳиш медиҳад ва дар  ҳисоби «Дигар тағйиротҳо дар ҳаҷм» инъикос меѐбад. 

Масалан, арзиши замин метавонад ба сабаби  зиѐни ҳассоси воридшуда аз  обхезии фарогиру 

тӯлонӣ коҳиш ѐбад ва дар ин сурат  қайдҳои зерин  ворид карда мешаванд:  

 

Дт. 5 42 100 Дигар  тағйиротҳо дар ҳаҷм - замин 

Кт. 1 51 100 Замин 

 

Ҳисоби фаръии 5 43 610 «Хароҷоти   қарзҳои шубҳанок» барои эътирофи хароҷоти марбут ба 

қарзҳои  шубҳанок зимни   ба вуҷуд овардани захираи марбут ба ҳисобҳои қобили қабули  

шубҳанок мебошад. Вақте ки ТБ ба қароре меояд, ки  дарѐфти  кулли маблағи бархе аз ҳисобҳои 

қарздории  дебиторӣ  бар асоси  сабабҳои муайян шубҳаовар аст, он гоҳ  ба маблағҳои арзѐбишуда 

ТБ қайдҳои зерин ворид месозад:  

 

Дт. 5 43 610 Хароҷоти  қарзҳои шубҳанок  

Кт. 1 16 100 Захираҳо  барои қарзҳои  шубҳанок-қарздории дебиторӣ  

 

6. БАҚИЯИ АМАЛИЁТИИ СОФ  

 

Фасли бақияи амалиѐтии соф дорои  ҳисоби 6 10 000 «Маҷмӯи даромадҳо ва хароҷот»  мебошад. 

Ин ҳисоб барои  бастани ҳисобҳои муваққати  хароҷоту даромадҳо ва  муайянкунии  натиҷаи 

молиявии давра истифода мешавад.  Бақияи ҳосилшудаи марбут ба унсури мазкур ба ҳисоби 3 

60 100 «Фоида(зарар)-и  тақсимнашудаи давраи ҳисоботӣ» интиқол дода мешавад. 

 

7. ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

 

Фасли «Ҳисобҳои ғайритавозунӣ» барои  баҳисобгирии дороиҳои дар тавозун  ба ҳисоб 

гирифтанашавандаи муваққатан дар  ташкилоти  давлатӣ қарордошта пешбинӣ гардидаанд.  

7 01 000 Дороиҳои иҷоравӣ  

7 02 000 Арзишҳои  молию моддии ба амонати масъулиятдор қабулшуда  

7 03 000 Варақаҳои  ҳисоботашон қатъӣ 

7 04 000 Ҳуҷҷатҳои  пулӣ  

7 05 000 Қарздории соқитшудаи дебиторони қобилияти пардохт надошта 

7 06 000 Қарздории хонандагон  ва донишҷӯѐн оиди  дороиҳои арзишноки  бозгардонида нашуда  

7 07 000 Ҷоизаҳо ва ҷомҳои  гузарандаи варзишӣ  

7 08 000 Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)  

7 09 000 Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии   мунтазири  иҷроиш  
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Дар ҳисоби 7 01 000 «Дороиҳои иҷоравӣ»  объектҳои воситаҳои асосие ба ҳисоб гирифта 

мешаванд, ки   ташкилот ҳуқуқи истифодаи онҳоро дар асоси шартномаи иҷора ѐ ин ки  истифодаи 

ройгон қабул намудааст. 

 

Дар ҳисоби 7 02 000  «Арзишҳои  молию моддии ба амонати масъулиятдор қабулшуда» 

арзишҳои  молию моддии   аз тарафи  ташкилот барои нигоҳдории бомасъулият гирифташуда, 

инчунин  то лаҳзаи  таҳвили онҳо ба моликияти давлатӣ ба таври маҷбурӣ  гирифташуда ба ҳисоб 

гирифта мешаванд. Дар  ҳисоби мазкур  инчунин  ашѐи хом ва масолеҳҳе, ки барои коркард тибқи  

нархҳои  дар шартномаҳо пешбинишуда гирифта шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 7 03 000  «Варақаҳои  ҳисоботашон қатъӣ»  варақаҳои  дар нигоҳдорӣ буда ва  таҳти 

ҳисобот додашавандаи қоғазҳои қиматнок, дафтарчаҳои чекӣ, китобчаҳои расидҳо (квитансияҳо), 

шаҳодатномаҳои камолот (аттестатҳо), дипломҳо, варақахои  шаҳодатномаҳо, дафтарчаҳои 

меҳнатӣ иловабаргҳои онҳо(вкладыш))  ва дигар варақаҳои  ҳисоботашон қатӣ ба ҳисоб гирифта 

мешаванд. 

 

Дар ҳисоби 7 04 000  «Ҳуҷҷатҳои пулӣ» роҳхатҳои пардохтшуда ба истироҳатгоҳҳо, осоишгоҳҳо, 

пойгоҳҳои сайѐҳӣ (турбазаҳо),  чиптаҳои  пардохтшудаи ҳавопаймо, чиптаҳои  пардохтшудаи  

қатораҳои роҳи оҳан, огоҳиномаҳои қабулшуда  барои интиқолоти  почта, тамғаҳои  почтавӣ ва 

тамғаҳои   боҷи давлатӣ ва ғ. ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 7 05 000 «Қарздории соқитшудаи дебиторони қобилияти пардохт надошта»  

қарзҳои  қарздорони дебиторӣ  дар тӯли  муддати   гузашти мӯҳлати даъво аз лаҳзаи  соқит  

кардани он аз қайди тавозунӣ барои назорати имкони  ситонидани он  дар сурати тағйир ѐфтани 

ҳолати амволии қарздорон ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар сурати воридшавии маблағҳо барои 

пардохт намудани   қарздории қарздорони дебиторӣ,  қарздории мазкур  дар тавозун барқарор 

карда шуда, маблағи он аз баҳисобгирии ғайритавозунӣ соқит  карда мешавад.    

 

Дар ҳисоби 7 06 000 «Қарздории хонандагон ва донишҷӯѐн оиди дороиҳои  арзишноки 

бозгардонида нашуда»  қарздории  хонандагон ва донишҷӯѐн оиди либоси расмӣ, лавозимоти 

рахти хоб, асбобу олот ва дигар дороиҳои  арзишноки баргардонида нашуда ба ҳисоб гирифта 

мешавад.   

 

Дар ҳисоби 7 07 000 «Ҷоизаҳо ва ҷомҳои гузарандаи варзишӣ»  ҷоизаҳои гузаранда (таҳвилӣ), 

парчамҳо, ҷомҳои тавассути ташкилотҳои гуногун таъсисдодашуда ва аз онҳо барои 

мукофотонидани дастаҳои варзишии ғолиб гирифташаванда, инчунин тӯҳфаҳо ва ѐдгориҳои қимат  

ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҷоизаҳо, парчамҳо, ҷомҳо дар тӯли тамоми давраи  мавҷуд будани 

онҳо дар ташкилоти мазкур  ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

 

Дар ҳисоби 7 08 000 «Роҳхатҳои пардохтнашуда (ройгон)» роҳхатҳои аз ташкилотҳои  

ҷамъиятӣ, иттифоқҳои касаба ва ташкилотҳои дигар ба таври ройгон қабулшуда ба ҳисоб гирифта 

мешаванд.  

Дар ҳисоби 7 09 000 «Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунии  мунтазири  иҷроиш»  ҳуҷҷатҳои  аз рўи 

ҳисоби буҷетӣ гирифташуда ва пардохтнашудаи мақомоти хазинадорӣ ба ҳисоб гирифта 

мешаванд.  
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