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Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оид ба иҷрои маҷмӯи корҳои 

мустаќилона аз фанни «Буҷети давлатӣ» барои донишҷӯёни 
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Ҳадафи таҳияи дастури методии мазкур, ба донишшҷӯён 

омӯзондани усулҳои ҳисоб ва таҳлили нишондиҳандаҳои буҷети  

давлатӣ мебошад. Дар дастур маводи назариявӣ оид ба иҷрои  

маҷмӯи корҳои хонагӣ оварда шуда, ҳамзамон намунаи ҳалли  12 

масъалаи маҷмӯи корҳои хонагии якум ва 12 масъалаи маҷмӯи 

корҳои хонагии дуюм пешниҳод карда шудааст. Дар охири дастур 

номгӯи адабиёти илмӣ-методӣ барои омӯзиши фанни таълимӣ ва 

талаботҳо оид ба иҷрои корҳои мустаќилона ба тариќи тавсия 

оварда шудаанд. 
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Сарсухан 

 

Буҷет дар такрортаќсим ва истифодабарии даромади миллӣ 

наќши муҳимро мебозад. Дар ҷараёни такрортаќсими даромади 

миллӣ як ќисми он дар шакли пулӣ ба буҷет ворид мегардад ва 

фонди марказонидашудаи захираҳои молиявиро ташкил медиҳад. 

 Ба воситаи буҷет маќомоти давлатӣ ва маҳаллӣ захираҳои 

молиявиро барои таъмини идораи давлат, ќувваҳои мусаллаҳ, 

амалигардонии чораҳои иҷтимоӣ, масъалаҳои иќтисодӣ, яъне иҷрои 

вазифаҳои худ дастрас менамоянд. Давлат буҷетро ба сифати яке аз 

воситаҳои асосии таъмини бевоситаи фаъолияти худ ва ва инчунин 

ба сифати воситаи муҳими гузаронидани сиёсати иќтисодӣ ва 

иҷтимоӣ истифода мебарад.  

Аз ин лиҳоз донистани даромадҳо ва хароҷотҳои буҷети 

давлат, таҳлил карда тавонистани динамикаи даромадҳо ва 

хароҷоти буҷети давлат, гуруҳбандии онҳо, асосҳои банаќшагирии 

буҷети давлатӣ, пешгӯикунии он, маблаѓгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 

ва иќтисодиёт, касри буҷет ва роҳҳои пӯшонидани он, ќарзи 

давлатӣ ва роҳҳои танзими он барои донишҷуёни ихтисоси 

“Менеҷменти молиявӣ” зарур мебошад. Иќтисодчӣ-молияшинос, 

ки дорои донишҳои молиявӣ мебошад ва усулҳои баҳодиҳиии 

оќибатҳои молиявии ќарорҳои ќабулшударо  медонад, дар 

бисиёрии ҳолатҳо ба хатогиҳои  гарон роҳ намедиҳад.  

Барои ҳамин ҳам дар давраи муосири тараќќиёти иќтисодиёти 

бозорӣ иќтисодчӣ-молияшинос бояд дар бозори меҳнат 

раќобатпазир ва барои фаъолияти касбии мустаќил дар соҳаи 

буҷети давлатӣ омода бошад. Яке аз роҳҳои рушди  малакаи 

фаъолияти мустаќил ин иҷро намудани маҷмӯи корҳои хонагӣ аз 

фанни «Буҷети давлатӣ» мебошад. 

 Маќсади асосии навиштани дастури методӣ ин ба 

донишшҷӯён омӯзондани дониши кифоя барои фаъолият дар амал, 

усулҳои ҳисобҳои молиявие, ки дар амалияи иќтисодӣ истифода 

мешаванд, инчунин ҳисоби дурусти нишондиҳандаҳои буҷети 

давлатӣ ва таҳлили онҳо мебошад.   

Масаъалаҳои дастури методӣ, ки барои иҷрои МКХ 

донишҷуён пешбинӣ шудаанд бо назардошти соатҳои барномаи 
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таълимӣ аз фанни «Буҷети давлатӣ» барои низоми кредитии таҳсил 

дар шакли мухтасар пешниҳод шудаанд. 

 

1. Талаботи умумӣ оиди иҷроиши маҷмӯи корҳои  хонагӣ 

Донишҷӯ дар давоми  семестри таҳсил курси пурраи фанни 

«Буҷети давлатӣ»-ро омӯхта, пеш аз рейтинг (санҷиши фосилавӣ) 

натиҷаи иҷроиши кори мустаќилонаро ба омӯзгор пешниҳод 

менамояд. То супоридани рейтинги 1 донишҷӯ  маҷмӯи корҳои 

хонагии якумро (МКХ-1), ки аз 12 масъала иборат мебошад,  бояд 

иҷро ва ҳимоя намояд. МКХ-2, ки онро донишҷӯ бояд иҷро ва 

ҳимоя намояд низ 12 масъаларо дар бар мегирад. 

         МКХ-1 ва МКХ-2 дар дафтари одии талабагӣ ёварианти 

компютерӣ иҷро карда шуда, дар вараќаи унвонӣ номи донишгоҳ, 

факултет, кафедра, ному насаби донишҷӯ, курс, гурӯҳи таълимӣ 

инчунин ному насаби омӯзгор нишон дода мешавад. Маҷмӯи 

корҳои хонагии иҷрошударо донишҷӯ ба омӯзгор месупорад ва пас 

аз ҷониби омӯзгор тафтиш шуданаш, дар ҳолати зарурӣ ислоҳ 

даровардан ба ҳимояи он иҷозат мегирад. Дар   ҳолати аз   ҷониби 

донишҷӯ пурра иҷро шудан ва ҳимояи  МКХ-1 ва МКХ-2 вай то 30 

хол мегирад.  

Ҳар як донишҷӯ варианти худашро иҷро мекунад. Дар ваќти 

интихоби вариант донишҷӯ маълумотҳои дар масъалаҳо 

овардашударо ба коэффитсиенти гуруҳ ва коэффитсиенти донишҷӯ 

зарб мезанад. Барои гуруҳҳои академӣ коэффитсиентҳои зерини 

гуруҳ муќаррар карда мешавад: гуруҳи А-1, - 0,7; А-2, - 0,8; А-3, - 

0,9; А -4, - 1.1; В - 1.2. Коэффитсинти донишҷӯ ба раќами тартибии 

ӯ дар журнали гуруҳи академӣ баробар мебошад. Масалан, агар 

раќами тартибии донишҷӯ дар журнали гуруҳи академӣ ба 16 -ум 

бошад, коэффитсиент ба 1,16 баробар мешавад. 

 

2. Маводи назариявии мухтасар оид ба иҷрои МКХ-1 ва МКХ-2

  

Буҷети давлатӣ - фонди пулии марказонидашудаест, ки дар 

ихтиёри давлат ќарор дорад. Буҷет барои давлат аз як тараф, асоси 
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таъмини бевоситаи фаъолияти он буда, аз ҷониби дигар, воситаи 

муҳими молиявӣ барои татбиќи сиёсати иҷтимоӣ ва иќтисодӣ ба 

шумор меравад.     

Амалишавии буҷети давлатӣ ба воситаи шаклҳои махсуси 

иќтисодӣ – даромадҳо ва хароҷот, ки марҳилаҳои пай дар пайи 

такрортаќсими арзиши маҳсулоти ҷамъиятии дар дасти давлат 

ҷамъшударо ифода менамояд, мегузарад. 

Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
даромади Буҷети давлатии ҶТ аз ҳисоби воридоти андозию 

ѓайриандозӣ ва грантҳо, буҷети лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо 

ҷалби захираҳои молиявии берунӣ ва маблаѓҳои махсуси 

ташкилотҳои буҷетиро дар бар мегирад. 

 Даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ аз даромадҳои андозӣ ва 

ғайриандозӣ, грантҳо, инчунин аз воридоти маблағҳои беподош 

иборат мебошанд.  

 Ба даромадҳои андозӣ инҳо дохил мешаванд:  

- андозҳои умумидавлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 

буҷети ҷумҳуриявӣ, ки феҳристу меъёри онҳо бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи андоз, гумрук ва боҷи давлатӣ, 

инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян гардидаанд. Таносуби тақсими андозҳо дар байни буҷети 

ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

навбатии молиявӣ муқаррар карда мешавад;  

- боҷҳои давлатие. ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли навбатии молиявӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид 

мегарданд.  

 Ба даромадҳои ғайриандозӣ инҳо дохил мешаванд:  

- даромадҳо аз хизматрасониҳои пулакии мақомоти ҳокимият 

ва идоракунии давлатӣ, инчунин ташкилотҳои буҷетии тобеи 

мақомоти мазкур, ки мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешаванд;  

- фоидаи Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин корхонаҳои 

давлатӣ тибқи меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар намуда;  

- даромад аз фурӯши захираву пасандозҳои давлатӣ, фоиз аз 

депозитҳо ва сармоягузории давлатӣ, дивидендҳо аз дороиҳои 

молиявӣ;  

- иҷорапулӣ барои истифодабарии молу мулки ҷумҳуриявӣ;  
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- воридоти маблағи бо тартиби ҷазои ҷиноятӣ ва маъмурӣ ба 

фоидаи давлат ситонидашаванда;  

- воридоти маблағҳо аз дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд, аз ҷумла, ҷарима, 

пеняҳо ва фоизҳо барои риоя накардани ӯҳдадориҳои шартномавӣ, 

ҷуброни зарари ба буҷети ҷумҳуриявӣ дар натиҷаи вайрон кардани 

интизоми молиявӣ расонидашуда.  

 Ба даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби манбаъҳои 

ғайрибуҷетӣ ҳамчунин инҳо тааллуқ доранд:  

- грантҳо ва дигар маблағҳои беподоши аз шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳукуматҳои давлатҳои дигар 

воридшаванда;  

- маблағҳои дар натиҷаи ҳисоббаробаркунии байни буҷетҳои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ воридшаванда;  

- маблағҳои аз истифода ва фурӯши молу мулк ворид шаванда, 

инчунин қарзгирии давлатии дохилӣ ва берунӣ, ки дар буҷети 

ҷумҳуриявӣ берун аз даромад ҳамчун манбаи маблағгузории касри 

буҷет истифода мешавад.  

Даромадҳои буҷетҳои маҳаллӣ аз даромадҳои андозӣ ва 

ғайриандозӣ, инчунин аз воридоти маблағ аз ҳисоби андозу 

пардохтҳои танзимшавандаи умумидавлатӣ ва пардохтҳои дигар 

иборат мебошанд.  

Ба даромадҳои андозии буҷетҳои маҳаллӣ инҳо дохил 

мешаванд:  

- андозҳои маҳаллӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети 

маҳаллӣ, ки номгӯи онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян менамояд;  

- даромадҳо аз андозу пардохтҳои танзимшавандаи 

умумидавлатӣ, ки бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли навбатии 

молиявӣ муайян гардида, ба буҷетҳои маҳаллӣ дода мешаванд;  

- боҷи давлатӣ, ба истиснои боҷи давлатие, ки мувофиқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатии молиявӣ ба буҷети 

ҷумҳуриявӣ ворид карда мешавад.  

Ба даромадҳои ғайриандозии буҷетҳои маҳаллӣ инҳо дохил 

мешаванд:  

- даромад аз буҷети ҷумҳуриявӣ, ки дар шакли кӯмаки 

молиявии беподош (дотатсия), мусоидати молиявӣ (субвенсия), 
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кӯмаки молиявӣ (субсидия), инчунин дар шакли 

ҳисоббаробаркунии мутақобила ба буҷети маҳаллӣ ворид мешавад;  

- иҷорапулӣ барои истифодабарии молу мулки маҳаллӣ;  

- даромад аз хизматрасониҳои пулакие, ки мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои буҷетии аз ҳисоби 

буҷетҳои маҳаллӣ маблағгузоришаванда ба анҷом мерасонанд;  

- воридоти маблағ аз дигар манбаъҳое, ки санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардаанд, аз ҷумла 

ҷаримаҳо, пеня ва фоизҳо барои риоя накардани ӯҳдадориҳои 

шартномавӣ, барқарор намудани зарари дар натиҷаи вайрон 

кардани интизоми молиявӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ расонидашуда;  

- даромадҳо аз манбаъҳои ғайрибуҷетӣ - грантҳо, дигар 

пардохтҳои беподош аз шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ. 

Мувофиќи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозҳои 

умумидавлатӣ инҳоанд:  

1) андоз аз даромад; 

2) андоз аз фоида; 

3) андоз аз арзиши иловашуда; 

4) аксизҳо; 

5) андози иҷтимоӣ; 

6) андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ; 

7) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 

8) андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия); 

Ба андозҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо дохил 

мешаванд: 

1) андоз аз воситаҳои наќлиёт; 

2) андозҳо аз молу мулки ѓайриманќул. 

Дар ҷараёни ќабул ва иҷрои буҷети давлатӣ ба ҳам мувофиќ 

омадани даромад ва хароҷоти буҷет аҳамияти муҳим  дорад. Дар 

ҳолати зиёд будани даромади буҷет (Д) аз хароҷот (Х) барзиёдиии ё 

профитсити буҷет ба вуҷуд меояд. Лекин дар амал дар биссиёрии 

ҳолатҳо харочоти буҷет аз даромад зиёд мебошад. Дар ин ҳолат 

касри буҷет ба вуҷуд меояд. 

Дар назарияи иќтисодиёт касри сохторӣ ва даврии (сиклии) 

буҷетро фарќ мекунанд. Касри сохторӣ – фарќияти манфии 

даромаду хароҷоти буҷет дар низоми ҳозираи ташакулёбии 

даромадҳо ва хароҷоти давлат (минтаќа)  дар шароити шуѓли пурра 

(дар ҳолати сатҳи доимии муќарраргардидаи бекорӣ) мебошад.  

Фарќияти касри воќеии буҷет ва касри сохтории буҷет номи касри 
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даври(сикли)-ро гирифтааст. 

Таснифоти функционалӣ (вазифавӣ) ва иќтисодии хароҷоти 

буҷетро фарќ мекунанд. 

Таснифоти функсионалии хароҷоти буҷет ин гуруҳбандии 

хароҷоти буҷети ҳамаи сатҳҳо мебошад ва самтҳои истифодабарии 

маблаѓҳои барои иҷрои вазифаҳои асосии  давлат равонашударо 

инъикос менамояд. 

Таснифоти иќтисодии хароҷоти буҷет ин гуруҳбандии 

хароҷоти буҷети ҳамаи сатҳҳо  аз рӯи мундариҷаи иќтисодии онҳо 

мебошад. Вай хароҷоти ҷорӣ ва асосиро дар бар мегирад. 

Ќарзи берунаи давлатӣ (ЌБД) – ин ќарзи умумии давлат аз 

бонкҳои байналмиллалӣ, ҳукуматҳои давлатҳои дигар ва бонкҳои 

хусусии хориҷӣ мебошад. 

Таркиби ЌБД ҶТ : 

а) ќарзи асосии давлатӣ, ки таъмини иҷрои онро Ҳукумати ҶТ 

ба уҳда дорад; 

б) уҳдадориҳоро аз рӯи ќарзҳое, ки ҶТ аз Фонди 

байналмиллалии асъор (ФБА) ҷалб намудааст ва таъмини иҷрои 

онро Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ) ба ӯҳда дорад ва барои 

нигоҳ доштани  тавозуни пардохт равона шудааст; 

в) ќарзҳое, ки ба онҳо давлат кафолат додааст; 

г) ќарзҳои давлатро, ки дар асоси созишномаҳои байнидавлатӣ 

ба вуҷуд омадаанд; 

д) ќарзи корхонаҳои давлатӣ бе кафолати ҳукуматро дар бар 

мегирад. 

 

 

  3. Намунаи ҳалли масъалаҳо оид ба иҷрои МКХ- 1 
 

 

 

Дар ваќти интихоби вариант донишҷӯ маълумотҳои дар 

масъалаҳо овардашударо ба коэффитсиенти гуруҳ ва 

коэффитсиенти донишҷӯ зарб мезанад. Барои гуруҳҳои академӣ 

коэффитсиентҳои зерини гуруҳ муќаррар карда мешавад: гуруҳи А-

1,- 0,7;  А-2, - 0,8;  А-3;- 0,9;  А-4, - 1.1;  В - 1.2.  

Масалан, донишҷӯ Каримов З.Т. дар гуруҳи А-2 таҳсил 

мекунад ва дар журнали гуруҳи академӣ раќами тартибиаш 5-ум 

мебошад. Дар ин ҳолат ҳамаи маълумотҳои дар масъала 

овардашуда ба коэффитсиентҳои 0,8 ва 1,05 зарб зада мешавад 

(даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз воридоти 

андозию ғайриандозӣ ва грантҳо дар масъалаи №1 - 12 631 140 ∙ 
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∙0,8 ∙ 1,05 = = 10610157,6 ҳазор  сомонӣ). 

 

Масъалаи № 1. Агар дар соли 2016: 

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз воридоти 

андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 12 631 140 ҳазор сомонӣ; 

- буҷети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои 

молиявии берунӣ – 1 860 600 ҳазор сомонӣ; 

- маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ – 780 500 ҳазор 

сомониро ташкил дода бошад, ҳаҷми умумии Буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда шавад. 

 

Ҳал: Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  = 

даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз воридоти 

андозию ғайриандозӣ ва грантҳо + буҷети лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии берунӣ + маблағҳои 

махсуси ташкилотҳои буҷетӣ = 12 631 140+1 860600 +  + 780 500 = 

15 272 240 ҳазор сомонӣ 

 

Масъалаи № 2. Агар дар соли 2016 : 

- маблағгузории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ – 

630 670 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории соҳаи маориф – 610 200 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории соҳаи тандурустӣ – 225 700 ҳазор сомонӣ; 

- хароҷоти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ – 480 500 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ, 

солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ – 360 200 ҳазор сомонӣ; 

- малаѓгузории хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити 

зист ва хоҷагии ҷангал – 65 200 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории комплекси сӯзишворию энергетикӣ – 1600 

400 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва хоҷагии об 

– 100 700 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузориисоҳаи  истихроҷ ва коркарди канданиҳои 

фоиданок, саноати истихроҷи маъдани кӯҳӣ ва сохтмон - 130750 

ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия – 170 000 

ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории соҳаҳои дигари иқтисодиёт ва хизматрасонӣ – 

36 400 ҳазор сомонӣ; 

- маблаѓгузории чорабиниҳои дигар – 2 000 700 ҳазор сомонӣ; 
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- фонди хароҷоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – 60 670 ҳазор сомонӣ; 

- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ 

нашудааст аз рӯи гуруҳбандии вазифавӣ – 1400 600 ҳазор сомониро 

ташкил дода бошад, хаҷми умумии хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ 

ҳисоб карда шавад. 

 

Ҳал: Ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи 

гуруҳбандии вазифавӣ = маблағгузории мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва идоракунӣ +  маблаѓгузории соҳаи маориф +   

+ маблаѓгузории соҳаи тандурустӣ +  хароҷоти ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ +  маблаѓгузории чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ, 

солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ +  малаѓгузории хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал + 

 + маблаѓгузории комплекси сӯзишворию энергетикӣ +  

+ маблаѓгузории соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва хоҷагии об +  

маблаѓгузориисоҳаи  истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок, 

саноати истихроҷи маъдани кӯҳӣ ва сохтмон +  

+ маблаѓгузории соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия  +   

+ маблаѓгузории соҳаҳои дигари иқтисодиёт ва хизматрасонӣ  +  

маблаѓгузории чорабиниҳои дигар  + фонди хароҷоти 

пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон +  хароҷоти 

дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудааст =  

= 610 200 + 225 700 + 480 500 + 360 200 + 65 200 + 1600 400 + 

100700 + 130750 + 170 000 + 36400 + 2 000 700 + 60 670 + 1400 600 

= 7 242 020 ҳазор сомонӣ. 

 

Масъалаи № 3. Дар ќисми даромади буҷети ҷумҳуриявӣ барои 

соли 2016 воридот  аз  андозҳои умумидавлатӣ, даромадҳои 

ғайриандозӣ ва  грантҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ба 

андозаи зерин ба наќша гирифта шудааст:  

 - андоз аз арзиши иловашуда – 4 400 040 ҳазор сомонӣ; 

- аксизҳо – 3 400 700 ҳазор сомонӣ; 

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия – 130 220 

ҳазор сомонӣ; 

- андоз барои захираҳои табиӣ – 45 450 ҳазор сомонӣ; 

- андоз аз фоида – 100 700 ҳазор сомонӣ; 

- андоз аз даромад – 460 600 ҳазор сомонӣ; 

- боҷи гумрукӣ – 655 260 ҳазор сомонӣ; 
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- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард – 150 

700 ҳазор сомонӣ; 

- даромадҳои дигари ғайриандозӣ – 950 040 ҳазор сомонӣ; 

- грантҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ – 100 000 

ҳазор сомонӣ. 

Ҳиссаи даромадҳои андозӣ, ѓайриандозӣ ва грантҳо  дар ҳаҷми 

умумии дармадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ҳисоб карда шавад. 

 

Ҳал: Даромадҳои андозӣ = андоз аз арзиши иловашуда +  

+ аксизҳо +  андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия +  

андоз барои захираҳои табиӣ  +  андоз аз фоида + андоз аз даромад  

+  боҷи гумрукӣ + андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард = 4 400 040 +    +3 400 700 + 130 220 + 45 450 + 

100 700 + 460600 + 655 260 + 150 700 = 

= 9 343 670 ҳазор сомонӣ.  

 Ҳаҷми умумии даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ = даромадҳои 

андозӣ + даромадҳои ѓайриандозӣ + грантҳо =  

= 9 343 670 + 950 040 + 100 000 = 10 393 710 ҳазор сомонӣ. 

 Ҳиссаи даромадҳои андозӣ дар ҳаҷми умумии даромадҳои 

буҷети ҷумҳуриявӣ : 

 

 ҲДА =  
ДА

ДУ
 ∙ 100%  = 

9 343 670

10 393 710
 ∙ 100% = 89,9% 

Ҳиссаи даромадҳои ѓайриандозӣ дар ҳаҷми умумии 

даромадҳои буҷети ҷумҳуриявӣ : 

ҲДЃА = 
ДЃА

ДУ
 ∙ 100% = 

950 040

10 393 710
 ∙ 100% = 9,1% 

Ҳиссаи грантҳо дар ҳаҷми умумии даромадҳои буҷети 

ҷумҳуриявӣ : 

ҲГ = 
Г

ДУ
 ∙ 100% = 

100 000

10 393 710
 ∙ 100% = 0,01% 

 

Масъалаи № 4. Агар дар соли 2016 аз рӯи гуруҳбандии 

иќтисодӣ : 

- хароҷоти ҷории буҷети ҷумҳуриявӣ 5 060 480 ҳазор сомонӣ; 

- хароҷоти асосии буҷети ҷумҳуриявӣ 2 403 030 ҳазор сомонӣ; 

- ќарздиҳии дохилӣ 5 390 ҳазор сомониро ташкил карда бошад, 

ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ муайян ва ҳиссаи 

хароҷотҳои ҷорӣ, асосӣ ва ќарздиҳии дохилӣ дар ҳаҷми умумии 

хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ ҳисоб карда шавад. 
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Ҳал. Ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи 

гуруҳбандии иќтисодӣ = хароҷоти ҷорӣ + хароҷоти асосӣ +  

+ ќарздиҳии дохилӣ = 5 060 480 + 2 403 030 + 5 390 = 7 468 900 

ҳазор сомонӣ 

 Ҳиссаи хароҷоти ҷорӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 

ҷумҳуриявӣ: 

 ҲХҶ =  
ХЧ

ХУ
 ∙ 100%  = 

5 060 480

7 468 900
 ∙ 100% = 67,8%; 

 

Ҳиссаи хароҷоти асосӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 

ҷумҳуриявӣ: 

ҲХҶ =  
ХА

ХУ
 ∙ 100%  = 

2 403 030

7 468 900
 ∙ 100% = 32,1%; 

 

Ҳиссаи ќарздиҳии дохилӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 

ҷумҳуриявӣ: 

ҲЌД =  
КД

ХУ
 ∙ 100%  = 

5 390

7 468 900
 ∙ 100% = 0,07%; 

 

Масъалаи № 5. Ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ дар 

соли 2014 9 170,0 млн. сомониро, хароҷоти буҷет ба соҳаи маориф 

1 590,0 млн. сомонӣ, дар соли 2015 мутаносибан 11 020,0 млн. 

сомонӣ ва 1 800,0 млн. сомонӣ ва дар соли 2016 13500,0 млн. 

сомонӣ ва 2 300 млн. сомониро ташкил дод. Зиёдшавӣ ё камшавии 

нисбии хароҷоти буҷет ба соҳаи маориф дар солҳои  2015, 2016 

нисбати соли 2014 муайян карда шавад.  

 

Ҳал: Ҳиссаи хароҷоти буҷет ба соҳаи маориф дар ҳаҷми 

умумии хароҷоти буҷет дар соли 2014 

1 590,0

9 170,0
 ·100% = 17,34% - ро ташкил дод. 

Ҳиссаи хароҷоти буҷет ба соҳаи маориф дар ҳаҷми умумии 

хароҷоти буҷет дар соли 2015  

 
1 800,0

11020,0
 ·100% = 16,33% - ро ташкил дод. 

Ҳиссаи хароҷоти буҷет ба соҳаи маориф дар ҳаҷми умумии 

хароҷоти буҷет дар соли 2016 бошад  
2 300,0

13 500,0
 ·100% = 17,03% - ро ташкил дод. 
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Дар давоми солҳои 2014- 2016 андозаи мутлаќи хароҷоти 

буҷети давлатӣ ба соҳаи маориф афзуда бошад ҳам, дар соли 2015 

ҳиссаи хароҷоти  буҷет ба соҳаи маориф нисбати соли 2014 ба 

1,01% (17,34 – 16,33) ва дар соли 2016 нисбати соли 2011 0,31% 

(17,34 – 17,03) кам шудааст. Соли 2016 нисбати соли 2012 ҳиссаи 

хароҷоти  буҷет ба соҳаи маориф 0,7% (17,03 – 16,33) зиёд шудааст. 

 

Масъалаи № 6. ММД дар соли 2015 36 200,0 млн.сомони, 

даромадҳои андозии буҷети давлатӣ 7 102,0 млн. сомониро ва дар 

соли 2016 мутаносибан 40 500 млн. сомонӣ ва 8 430,0 млн. 

сомониро ташкил дод. Зиёдшавӣ ё камшавии ҳиссаи даромадҳои 

андозии буҷети давлатӣ дар ММД дар соли 2016 нисбати соли 2015 

муайян карда шавад. 

 

Ҳал: Таносуби даромадҳои андозии буҷети давлатиро нисбати 

ММД  дар солҳои 2015 ва 2016 муайян менамоем.  Дар соли 2015 

таносуби даромадҳои андозии буҷети давлатӣ нисбати ММД  

 
ММД

ДА
 ·100% = 

7102,0

36200,0
 = 19,62 %  

Таносуби даромадҳои андозии буҷети давлатӣ нисбати ММД 

дар соли 2016 

 
8430,0

40500,0
 ·100% = 20,81 % 

 

Ҳамин тавр таносуби даромадҳои андозии буҷети давлатӣ 

нисбати ММД дар соли 2016 нисбати соли 2015 ба 1,19% (19,62- - 

20,81) зиёд шулааст. 

 

Масъалаи № 7. Агар ҳаҷми ММД дар соли 2015 36 200,0 млн. 

сомонӣ ва даромадҳои буҷети давлатии ҶТ 21,8 % - и онро ташкил 

дода бошад, ҳаҷми фонди захиравии Президенти ҶТ ҳисоб карда 

шавад: 

Ҳал: Аввал ҳаҷми даромадҳои буҷети давлатии ҶТ – ро муайян 

мекунем 

 

           
ММД ∙21,8

100
 = 

36200 ∙21,8

100
 = 7 891,6 млн. сомонӣ 

Мутобиќи моддаи 46 – и Ќонуни ҶТ «Дар бораи молияи 
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давлатии ҶТ» фонди захиравии Президенти ҶТ ба андозаи 2 фоизи 

даромадҳои буҷети давлатӣ муќаррар гардидааст.   Ҳаҷми фонди 

захиравии Президенти ҶТ: 

 
Д ∙2 

100
 = 

7891,6 ∙2 

100
 = 157 832 ҳазор сомонӣ 

 

 

Масъалаи № 8. Маблаѓи даромадҳои худии буҷети маҳаллии 

ноҳия – 82,5 млн. сомонӣ, маблаѓи даромадҳои танзимшаванда – 

35,4 млн. сомонӣ, хароҷоти буҷет – 123,5 млн. сомониро ташкил 

дод. Ҳолати буҷети маҳаллӣ баҳо дода шавад.  

Ҳал: Барои муайян намудани ҳолати буҷети маҳаллӣ маблаѓи 

даромадҳои худии буҷети маҳаллӣ ва маблаѓи даромадҳои 

танзимшавандаро ҷамъ намуда, аз он хароҷоти буҷетро тарҳ 

мекунем. Ҳамин тариќ, маблаѓи буҷети маҳаллӣ = = (82,5 млн. 

сомонӣ + 35.4 млн. сомонӣ) – 123,5 млн. сомонӣ =    = - 5,6 млн. 

сомонӣ. Аз ин бармеояд, ки буҷети маҳаллӣ барои таъминоти ноҳия 

мушкилии молиявӣ мекашад ва маблаѓи маќсадноки  (субвенсияи) 

аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети ноҳия ҷудошаванда 5,6 млн. 

сомониро ташкил медиҳад. 

 

 Масъалаи № 9. Бо истифода аз маълумотҳои дар ҷадвали 1 

овардашуда: 

  а) ҳиссаи ҳар як намуди воридот дар ҳаҷми умумии буҷети 

давлатии ҶТ дар солҳои 2014-2016 ҳисоб карда шавад; 

 б) агар ҳаҷми ММД дар солҳои 2014 ба 30071,1 млн. сомонӣ, 

дар соли 2015 36163,1 млн. сомонӣ ва дар соли 2016 ба 40524,5 млн. 

сомонӣ баробар бошад, таносуби  ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ, 

даромадҳои умумӣ ва грантҳо, воридоти андозӣ, воридоти 

ѓайриандозӣ ва грантҳо ба ММД дар шакли ҷадвал ҳисоб карда 

шавад; 

 в) таҳлили даромадҳои буҷети давлатии ҶТ дар солҳои 2014 – 

2016 гузаронида шавад. 

 

 Ҳал:    а) дар ин ҷо ҳар як намуди воридотро ба ҳаҷми умумии 

буҷети давлатии ҶТ таќсим намуда ба ҷадвал гузоштан лозим. 

Масалан, воридоти андозӣ/ ҳаҷми умумии буҷети давлатии ҶТ ∙ 100 

= 
5892158,0

8937894,7
 ∙ 100 = 65,9 %. 
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 б) дар ин ҷо хар як нишондиҳандаро ба ҳаҷми ММД таќсим ва 

ба 100% зарб зада, ҳосили онро дар ҷадвал гузоштан лозим.  

 

Р/Т Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 

1 Хаҷми умумии 

буҷети давлатӣ, ҳаз. 

сомонӣ 

8937894,7 9673470,9 12276621,4 

 

Бо фоиз нисбати  

ММД 

29,7 26,7 30,3 

2 Даромадҳои умумӣ  

ва грантҳо, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

3 Воридоти андозӣ, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

4 Воридоти ѓайри- 

андозӣ, ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

5 Грантҳо, ҳаз.сомонӣ    

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

 в) дар ин ҷо динамикаи ҳар як нишондиҳандаро нисбати ҳаҷми 

умумии буҷети давлатии ҶТ ва  ММД дар солҳои 2014-2016 таҳлил 

намуда,  хулосаи худро навиштан лозим аст. 

 

 Масъалаи № 10. Бо истифода аз маълумотҳои дар ҷадвали 2 

овардашуда: 

  а) ҳиссаи ҳар як намуди хароҷот дар ҳаҷми умумии хароҷоти 

буҷети давлатии ҶТ дар солҳои 2014-2016 ҳисоб када шавад; 

 б) агар ҳаҷми ММД дар солҳои 2014 ба 30071,1 млн. сомонӣ, 

дар соли 2015 36163,1 млн. сомонӣ ва дар соли 2016 ба 40524,5 млн. 

сомонӣ баробар бошад, таносуби  ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 

давлатӣ ва ҳар як намуди хароҷот  ба ММД дар шакли ҷадвал ҳисоб 

карда шавад; 

 в) таҳлили хароҷоти буҷети давлатии ҶТ дар солҳои 2014 – 
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2016 гузаронида шавад. 

 

 Ҳал: а) дар ин ҷо ҳар як намуди хароҷотро ба ҳаҷми умумии 

хароҷоти буҷети давлатии ҶТ таќсим намуда ба ҷадвал гузоштан 

лозим. Масалан, хароҷоти буҷети давлатӣ дар соҳаи маориф/ ҳаҷми 

умумии хароҷоти буҷети давлатии ҶТ ∙ 100 = 
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Ҷадвали 1 
р/т Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 

ҳаз.сомонӣ % ҳаз.сомонӣ % ҳаз.сомонӣ % 

1 ҲАҶМИ УМУМИИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ 8937894,7 100 9673470,9 100 12276621,4  

2 ДАРОМАДҲОИ УМУМӢ ВА ГРАНТҲО     6562627,2  7876969,2  9395801,0  

        аз онҳо:       

3 Воридоти андозӣ 5892158,0  7102156,4  8432373,0  

        аз он ҷумла:       

4 Андоз аз даромад ва андоз аз фоида 985514,5  1306286,4  1616535,8  

5 Пардохтҳои иҷтимоӣ 782733,5  865903,5  986771,7  

6 Андози моликият ва андози замин 171282,4  190935,1  185460,4  

7 Андоз аз фурӯш, аз арзиши иловашуда ва 

ва аз гардиш 

3196779,8  3856661,7  4557700,7  

8 Аксизҳо 189279,5  186254,8  283984,3  

9 Андози дигари берунӣ барои савдо ва 

амалиётҳо 

332676,4  415189,2  462623,5  

10 Андозҳои дигари дохилӣ аз молу 

хизматҳо 

233891,8 

 

 280925,7 

 

 339296,5 

 

 

11 Воридоти ѓайриандозӣ 501152,4  679033,9  768048,2  

        аз он ҷумла:       

12 Воридот аз моликият ва фаъолияти 

соҳибкорӣ 

130172,5 

 

 158145,5 

 

 146176,7 

 

 

13 Боҷ ва пардохтҳои маъмурӣ 39512,7  48234,5  53995,3  

14 Пинаҳо, ҷарима ва танбеҳҳо 140162,7  235786,3  277248,0  

15 Воридоти дигари ѓайриандозӣ 191304,6  236867,6  290628,2  

16 Грантҳо 161584,5  95778,9  195379,8  

 

Ҷадвали 2  
р/т Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 

ҳаз.сомонӣ % ҳаз.сомонӣ % ҳаз.сомонӣ % 

1 ХАРОҶОТ  - ҳамагӣ 8562033,6 100 9107855,9 100 11591550,9 100 

 аз онҳо ба:       

2 Сектори ҳокимияти давлатӣ ва 

идоракунӣ 

691837,4 

  

701539,8 

  

940963,1 

  

3 Маориф  1443139,2  1540607,3  2111605,9  

4 Тандурустӣ  563993,9  683437,2  836468,4  

5 Суѓуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 1129748,5 

 
 

1781963,6 

 
 

2088969,3 

 
 

6 Хоҷагии манзилию коммуналӣ 686788,1  585387,0  1083211,1  

7 Чорабиниҳои фарҳангӣ – оммавӣ, 

солимгардонӣ ва динӣ 

376212,2 

 
 

443559,7 

 
 

469233,3 

 
 

8 Комплекси сӯзишворӣ - энеогетикӣ 1138833,7  1120169,0  1149761,8  

9 Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал, 

моҳидорӣ ва шикор 

 

300299,5 

  

235376,2 

  

247808,9 

 

10 Истихроҷ ва коркарди канданиҳои 

фоиданок, саноати истеҳсоли 

маъдани кӯҳӣ, сохтмон 

 

82481,7 

 

 

 

89532,4 

 

 

 

92748,0 

 

 

11 Наќлиёт ва коммуникатсия  1045846,6  464,178  861772,8  

12 Дигар корҳои иќтисодӣ ва 

хизматрасонӣ 

30291,9 

 
 

31504,7 

 
 

35796,4 
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                                    = 
1443139,2

8562033,6
 ∙ 100% = 16,9% 

 б) дар ин ҷо хар як нишондиҳандаро ба ҳаҷми ММД таќсим ва 

ба 100% зарб зада, ҳосили онро дар ҷадвал гузоштан лозим.  

Р/Т Нишондиҳандаҳо 2014 2015 2016 

1 Хароҷот - хамагӣ, 

ҳаз. сомонӣ 

8562033,6 9107855,9 11591550,9 

Бо фоиз нисбати  

ММД 

28,5 25,2 28,6 

2 Сектори ҳокимияти 

давлатӣ ва 

идоракунӣ, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

3 Маориф, ҳаз.сомонӣ    

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

4 Тандурустӣ, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

5 Суѓуртаи иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

6 Хоҷагии манзилию 

коммуналӣ,  

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

7 Чорабиниҳои  

фарҳангӣ – оммавӣ, 

солимгардонӣ ва  

динӣ, ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

8 Комплекси 

сӯзишворӣ – 

энергетикӣ, 
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ҳаз.сомонӣ 

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

9 Кишоварзӣ, хоҷагии 

ҷангал, моҳидорӣ ва 

шикор, ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

10 Истихроҷ ва 

коркарди 

канданиҳои 

фоиданок, саноати 

истеҳсоли маъдани 

кӯҳӣ, 

 сохтмон, ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

11 Наќлиёт ва 

коммуникатсия, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати  

ММД 

   

12 Дигар корҳои 

иќтисодӣ ва 

хизматрасонӣ, 

ҳаз.сомонӣ 

   

Бо фоиз нисбати 

ММД 

   

  

 в) дар ин ҷо динамикаи ҳар як нишондиҳандаро нисбати ҳаҷми 

умумии хароҷоти буҷети давлатии ҶТ ва  ММД дар солҳои 2014-

2016 таҳлил намуда,  хулосаи худро навиштан лозим аст. 

 

 Масъалаи № 11. Иќтисодиёти мамлакат нишондиҳандахои 

зеринро дорад: даромади воќеӣ (Yв) ба 4000 воҳиди пулӣ (в.п.), 

даромади мувозинатшуда  (Yм) ба 4200 в.п., майли ниҳоӣ ба 

истеъмол (МРС) ба 0,8 баробар мебошад. 

 1) Барои расидани иќтисодиёт ба ҳолати тавозуннок, хароҷоти 

ҳукумат чи гуна бояд таѓйир ёбад (дар ҳолати баробарии шартҳои 
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дигар)? 

 2)  Таѓйирёбии воридоти андозӣ муайян карда шавад? 

 Ҳал:  1) Таѓйирёбии хароҷоти ҳукуматро (G) бо истифодаи 

формулаи мултипликатори хароҷот муайян намудан мумкин аст:           

m = 
Y

G
 .  Аз ин формула G = 

Y

𝑚
 . Барои ҳамин Y ва m – ро муайян 

намудан лозим аст. 

              Y =  Yм – Yв = 4200 – 4000 = 200 в.п. 

 

m = 
1

1 −𝑀𝑃𝐶
 = 

1

1−0.8
 = 

1

0.2
 = 5, дар ин ҳол  G = 

200 в.п.

5
 = 40 в.п., яъне 

хароҷоти давлат бояд ба 40 в.п. зиёд шавад. 

 

2) Таѓйирёбии воридоти андозиро бо истифодаи формулаи 

мултипликатори андозӣ ҳисоб намудан мумкин аст: 

m =  
Y

T
 .  Аз ин формула бармеояд, ки Т = 

Y

𝑚
 . 

 Y  ва m – ро хисоб мекунем. 

              Y =  Yм – Yв = 4200 – 4000 = 200 в.п. 

mmT = - 
𝑀𝑃𝐶

𝑀𝑃𝑆
 = - 

0.8

0.2
 = - 4 

 Раќами ҳосилшударо ба формулаи Т = 
Y

𝑚
   мегузорем 

 Т = 
200 в.п.

(−4)
  = -50 в.п., яъне андозҳо бояд ба андозаи 50 в.п. 

паст карда шаванд. 

 

 Масъалаи № 12. Иќтисодиёти мамлакат нишондиҳандахои 

зеринро дорад: 

Y = C + I + G + XN 

С = 300 + 0,8 Yd ; 

I = 200 + 0,2 Y; 

XN = 100 – 0.04 Y; 

G = 200; 

T = 0.2 

 Ҳисоб карда шавад: а) сатҳи мувозинатшудаи даромадҳо;  

б) андозаи мултипликатори хароҷоти мухтор. 

 Ҳал:   а) барои муайян намудани сатҳи мувозинатшудаи 

даромад ифодаҳои C , I , G , XN – ро ба ба айнияти асосии 

макроиќтисодӣ гузошта, онро нисбати Y ҳал мекунем: 

 Y = 300 + 0,8( Y – 0,2 Y) + 200 + 0,2 Y + 200 + 100 – 0,04 Y; 
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 Y – 0,8 Y + 0,16 Y – 0,2 Y + 0,04 Y = 300 + 200 + 200 + 100; 

 0,2 Y = 800; 

 Y = 800/0,2 = 4000; 

 Y = 4000; 

 б) Барои муайян намудани  мултипликатори хароҷоти мухтор 

ҷамъи хароҷоти мухторро (ХМ) ҳисоб кардан зарур аст. 

 Хароҷоти мухтор = истеъмоли мухтор (300) +                        + 

инвеститсияҳои мухтор (200) + хароҷоти давлат (200) +  

+ содироти софи мухтор (100) = 800; 

 Мултипликатори хароҷоти мухтор ба 5 (4000; 800) баробар аст, 

чунки бо формулаи Y/ХМ хисоб карда мешавад. 

 Дар ин ҷо Y – сатҳи даромад; 

 ХМ – хароҷоти мухтор. 
 

 

  4. Намунаи ҳалли масъалаҳо оид ба иҷрои МКХ-2 

 
 

 

Дар ваќти интихоби вариант донишҷӯ маълумотҳои дар 

масъалаҳо овардашударо ба коэффитсиенти гуруҳ ва 

коэффитсиенти донишҷӯ зарб мезанад. Барои гуруҳҳои академӣ 

коэффитсиентҳои зерини гуруҳ муќаррар карда мешавад: гуруҳи А-

1,- 0,7; А-2, - 0,8; А-3, - 0,9; А-4,  - 1.1; В - 1.2.  

Масалан, донишҷӯ Зарифзода Ќ.Р.. дар гуруҳи В таҳсил 

мекунад ва дар журнали гуруҳи академӣ раќами тартибиаш  

12-ум мебошад. Дар ин ҳолат ҳамаи маълумотҳои дар масъала 

овардашуда ба коэффитсиентҳои 1,2 ва 1,12 зарб зада мешавад 

(ҳаҷми ММД  35 500,0 млн сомони дар масъалаи  №3 – 35 500,0 ∙ 1,2 ∙ ∙1,12=  

47 712,0 млн. сомонӣ). 

 

 Масъалаи № 1. Аз рӯи маълумотҳои овардашуда бо истифодаи 

усули меъёрии банаќшагирӣ, ҳаҷми умумии ҳароҷот барои ѓизо 

(хӯрока) барои беморхонаи ноҳиявӣ муайян карда шавад:  

 1) миќдори миёнаи солонаи катҳо К= 90 адад; 

 2) миќдори рузҳои истифодаи як кат дар давоми сол Р = 365 

рӯз; 

 3) меъёри миёнаи хароҷот барои як кат-рӯз КР = 25 сомони. 

 

 Ҳал:  Усули меъёрии банаќшагириро истифода бурда ҳаҷми 

умумии хароҷотро барои ѓизо (хӯрока) барои беморхонаи ноҳиявӣ 

муайян менамоем. Барои ин ҳосили зарби миќдори умумии кат-
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рузҳои беморхона ба меъёри хароҷот барои як кат-рузро меёбем: 

  Х = К∙ Р ∙ КР = 90 ∙ 365∙ 25 = 821 250 сомонӣ. 
 

  Масъалаи № 2. Ҳаҷми даромадҳои буҷети давлатӣ 8 340,5 

ҳазор сомониро ва хароҷоти он 9 225,2 ҳазор сомониро  ташкил 

медиҳад. Касри буҷет муайян карда шавад. 

 Ҳал: Кб =  Д – Х = 8340,5 – 9225,2 = - 884,7 ҳазор сомонӣ. 

 

Масъалаи № 3. Агар дар соли ҷорӣ ҳаҷми ММД  35 500,0 млн 

сомониро ташкил дода бошад, даромадҳои буҷети давлатӣ бо 

ҳисоби фоиз ба  30,0%-и ММД ва хароҷоти он ба 32% баробар 

бошад, пешбинии ҳолати буҷети давлатӣ тартиб дода шавад. Дар 

соли наќшавӣ зиёд намудани ҳиссаи хароҷот бо сабаби 

баландшавии сатҳи таваррум ба 12% дар назар гирифта шудааст. 

Хиссаи даромадҳо дигар намешавад, ММД бошад ба 1,5% зиёд 

мешавад. Касри буҷет чи гуна таѓйир меёбад. 

 

Ҳал. Даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли ҷорӣ 10 650,0 

млн.сомониро (35 500,0 ∙ 0,3) ташкил медиҳанд. Хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ дар соли ҷорӣ ба 11 360,0 млн.сомони баробар мебошад 

(35 500,0 ∙ 0,32). Касри буҷети давлатӣ = 10 650,0 – 

 - 11 360,0 = - 710 млн.сомонӣ. 

  Дар соли наќшавӣ ММД ба 36 032,5 млн.сомонӣ (35 500 ∙ 

1,015) баробар мешавад. Даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли 

наќшавӣ - 10 809,75 млн.сомонӣ (36 032,5 ∙ 0,3). Хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ дар соли наќшавӣ – 11 530,4 млн.сомонӣ (36 032,5 ∙ 0,32). 

Касри буҷети давлатӣ =  

= 10 809,75 – 11 530,4 = -720,65 млн. сомонӣ. 

 Дар соли наќшавӣ касри буҷети давлатӣ нисбати соли ҷорӣ ба 

маблаѓи 10,65 млн.сомонӣ (720,65 – 710,0) зиёд мешавад. 

    

Масъалаи № 4. Хароҷоти давлат ба иќтисодиёт 5 000 млн. 

сомониро, воридоти андозҳо 7 000 млн. сомониро ташкил дод.  

Интиќоли маблаѓ (трансфертҳо) ба аҳолӣ ба 1 100 млн. сомонӣ 

баробар мебошанд. Ќарзи давлатӣ 9 000 млн. сомониро ташкил дод 

ва  аз рӯи он давлат ҳар сол 10 % месупорад.  Ҳолати буҷети 

давлатӣ муайян карда шавад.    

  

 Ҳал. Буҷети давлатӣ ин маҷмӯаи даромадҳо ва хароҷот дар 

иќтисодиёт мебошад. Асоси даромадҳоро андозҳо (7 000 млн. 
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сомонӣ) ташкил медиҳанд. Хароҷот хароҷоти давлатро ба 

иќтисодиёт, трансфертҳоро, пардохти фоизҳоро аз рӯи ќарзи 

давлатӣ дар бар мегирад (5 000 млн. сомонӣ +  

+ 1 100 млн. сомонӣ + 900 млн.сомонӣ (9 000 ∙ 0,1) = 7 000 млн. 

сомонӣ). Ҳолати буҷети давлатиро фарќияти байни даромадҳо ва 

хароҷоти он нишон медиҳад. Дар ҳолати мо хароҷоти буҷети 

давлатӣ баробари даромадҳои он мебошад ва буҷети давлатӣ 

тавозуннок мебошад. 
  

 Масъалаи № 5. Хароҷоти давлатӣ дар ММД 12 300,0 

млн.сомониро, андозҳо 0,4 Y, интиќоли маблаѓ 0,2Y -ро ташкил 

медиҳад.  Ќарзи давлатӣ ба 25 000,0 млн.сомонӣ ва меъёри фоиз аз 

рӯи ќарзи давлатӣ ба 10%-и солона баробар аст. Агар дар мамлакат 

ҳаҷми истеҳсоли ММД 40 300 млн.сомониро ташкил дода бошад, 

фарќияти даромадҳо ва хароҷоти буҷети давлатӣ муайян карда 

шавад. 

 

 Ҳал. Аввал ҳаҷми воридотҳоро ба буҷет муайян менамоем. Дар 

ин маврид аввал ҳаҷми андозҳо ҳисоб карда мешаванд:  

0,4 ∙ 40 300 = 16 120 млн.сомонӣ. Баъд хароҷоти буҷет ҳисоб карда 

мешавад: 12 300 + 0,2 ∙ 40 300 + 0,1 ∙ 25 000 = 12 300 +  

+ 8 060 + 2 500 = 22 860 млн.сомонӣ. Фарќияти даромадҳо ва 

хароҷоти буҷет = 16 120 – 22 860 = - 6 740 млн.сомонӣ. 

Касри буҷет 6 740 млн сомониро ташкил медиҳад. 

 

Масъалаи № 6. Дар кишвар соли 2016 дар ҳаҷми 7 000 млн. 

сомони андозҳо ҷамъоварӣ карда шуд.  Боҷи гумрукӣ 2 400 млн. 

сомониро ва воридоти ѓайриандозӣ 4 000 млн. сомониро ташкил 

дод.  Дар ҳамин сол хариди давлатии мол ва хизматрасониҳо ба 

7 680 млн. сомонӣ, интиќоли маблаѓ (трансфертҳо) ба 2 940 млн. 

сомонӣ, пардохти фоиз аз рӯи ќарзи давлатӣ ба 1 520 млн.сомонӣ  

баробар буд.  Ҳолати буҷети давлатиро муайян намоед.  

 

Ҳал. Аввал даромадҳои буҷети давлатиро муайян менамоем: 

7000 млн.сомонӣ + 2 400 млнсомонӣ + 4 000 млн.сомонӣ = 13 400 

млн.сомонӣ. Баъд хароҷоти буҷет ҳисоб карда мешавад: 7 680 

млн.сомонӣ + 2 940 млн.сомонӣ + 1 520 млн.сомонӣ = 12 140 

млн.сомонӣ.  Давромадҳои буҷед аз хароҷоти он ба маблаѓи 1 260 

млн.сомонӣ (13 400 млн.сомонӣ – 12 140 млн.сомонӣ) зиёд 
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мебошанд. Бучети давлатӣ дар ҳолати барзиёдӣ (профитсит) ќарор 

дорад. 

                         

 Масъалаи № 7. Хароҷоти давлатӣ ба ММД ба 7 500 в.п. 

баробар аст. Андозҳо 0,6Y- ро, интиќоли маблаѓ (трансфертҳо) - 

0,25 Y – ро ташкил медиҳанд. Ќарзи давлатӣ ба 10 000 в.п. ва 

меъёри фоиз аз рӯи он ба 15% баробар мебошад. Агар дар мамлакат 

ММД дар ҳаҷми 20 000 в.п. истеҳсол шуда бошад ва ҳаҷми ММД 

имконпазир ба 25 000 в.п. баробар бошад, касри сохторӣ ва даврӣ 

(сиклӣ) муайян карда шавад.  

 

Ҳал. Аввал касри воќеи муайян карда мешавад: 

Андозҳо – хароҷот = 0,6 ∙ 20 000 – (7 500 + 0,25 ∙ 20 000 +  

+10 000 ∙ 0,15 = 12 000 – (7 500 + + 5 000 + 1 500) = -2 000 в.п.  

 Касри сохторӣ аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад: 

Т
*
 – (G + F

*
 + i) 

 Дар ин ҷо: Т
*
 - андозҳо дар шароити шуѓли пурра; 

 F
* 
- интиќоли маблаѓ (трансфертҳо) дар шароити шуѓли пурра; 

 i – фоизҳо аз рӯи ќарзи давлатӣ. 

 0,6 ∙ 25 000 – (7 500 + 0,25 ∙ 25 000 + 10 000 ∙ 0,15) = 15 000 –  

- (7 500 + 6 250 + 1 500) = 15 000 – 15 250 = -250 в.п. 

Касри даврӣ (сиклӣ) ба  фарќият байни касри буҷетии воќеи ва 

сохторӣ баробар мебошад: 2000 – 250 = 1 750 в.п. 

 

 Масъалаи № 8. Ќарзи берунаи давлатии (ЌБД) ҶТ дар аввали 

соли 2016 2 205.7 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод. Дар давоми соли 

2016 ЌБД ба маблаѓи 365,2 млн. долл. ИМА аз ҳисоби ќарзҳои 

ҷалбшаванда ва ба маблаѓи 13,7 млн. долл. ИМА аз ҳисоби 

фарќияти ќурби асъорҳо зиёд шуд ва аз ҳисоби пардохти ќарзи 

асосӣ ба маблаѓи 45,6 млн. долл. ИМА кам шуд. Агар андозаи 

номиналии ММД дар соли  2016 43 500,7 млн. сомониро, ќурби 

мубодилавии асъории 1 долл. ИМА 4,935 сомониро ва андозаи 

ниҳоии нисбати ЌБД ба ММД 40 %-ро ташкил диҳад, ҳаҷми ЌБД 

дар аввали  соли 2017 ва таносуби ЌБД ба ММД дар аввали соли 

2017 муайян карда шуда, бо андозаи ниҳоии он муќоиса карда 

шавад. 

 

Ҳал: ЌБД дар аввали соли 2017 

2 205,7 + 365,2 +13,7 - 45,6 = 2 539,0 долл. ИМА-ро ташкил 

медиҳад.  
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ММД бо  долл. ИМА: 43500700000 : 4,935 = 8 814,7 млн. долл. 

ИМА-ро ташкил дод. 

Таносуби ЌБД ба ММД ба  

2 539,0

8 814,7
 ∙ 100% = 28,8 % баробар аст, ки ин аз андозаи ниҳоии 

он кам аст. 

 

Масъалаи № 9. Ҳукумати мамлакат аз бозори байналмилалии 

захираҳои ќарзӣ ба маблаѓи 1,0 млрд. долл. амрикоӣ бо меъёри 

15%-и солона ба муҳлати 10 сол ќарз гирифт. Лекин дар 3 соли 

аввал фоизҳоро пардохт карда натавонист. Бо ќарз чи шуд ва 

мамлакат дар ҳолати аз соли чорум бе таъхир пардохт намудани 

фоизҳо ба ќарздиҳандагони худ чи ќадар маблаѓро бояд 

баргардонад? 

Ҳал. Аз сабаби он, ки фоизҳо дар се соли аввал пардохт карда 

нашуданд, ќарз дар аввали соли чорум маблаѓи 1 520, 875 млн. 

долларро ташкил дод (соли 1-ум 1 000 ,0∙ 1,15 = 1 150,0;  соли 2-юм 

1 150,0 ∙ 1,15 = 1 322, 5; соли сеюм 1 322, 5 ∙ 1,15 = 1 520, 875 млн. 

долл.). Фоизи солона аз рӯи ин ќарз 228, 13 (1 520, 875  ∙ 0,15) 

млн.долларро ташкил медиҳад ва дар 7 сол пардохти фоиз ба  

1 596,91 (228, 13 ∙ 7) млн. долл. баробар мешавад. Ҳамин тариќ, 

мамлакат бояд 3 117,785 (1520,875 +  

+ 1596,91) млн. долл. амрикоиро баргадонад 

 

Масъалаи № 10. Ҳукумат аз Фонди Байналмилалии Асъор  

дар ҳаҷми 6 млрд. долл. амрикоӣ ќарз гирифт. Ин воситаҳои пулӣ, 

ки ба иќтисодиёти мамлакат маблаѓгузорӣ карда мешаванд, имкони 

афзоиши даромади миллиро дар як сол дар ҳаҷми 2 млрд. долл. 

амрикоӣ медиҳад. Ќарзро пас аз 4 сол баргардондан лозим ва 

меъёри фоиз 10% солонаро ташкил медиҳад.  Оё ин ќарз ба 

зиёдшавии ќарзи давлатӣ ва бори молиявӣ ба субектҳои иќтисодӣ 

оварда мерасонад?   

 

Ҳал. Маблаѓи ќарз бо фоизҳо 6 + 0,1 ∙ 6 ∙ 4 = 8,4 млрд. 

долларро ташкил медиҳад. Афзоиши даромади миллӣ дар ин ваќт 2 

∙ 4 = 8 млрд. долл. амрикоиро ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, ќарзи 

давлатӣ ба маблаѓи 8,4 – 8 = 0,4 млрд.долл ё 400 млн долл. амрикоӣ 

зиёд мешавад.  
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Масъалаи № 11. Функсияи андозҳо намуди Т = 300 + 0,1Y, 

интиќоли маблаѓ (трансфертҳо) ба аҳолӣ намуди F = 400 –  

- 0.2 (Y –Y
*
) –ро дорад. Хариди давлатӣ 400 в.п. – ро ташкил 

медиҳад. Ҳаҷми имконпазири истеҳсолот ба Y* = 3000 в. п. баробар 

аст. Агар ҳаҷми воќеии истеҳсолот ба ҳаҷми имконпазири 

истеҳсолот баробар шавад, ќарзи давлатӣ зиёд мешавад ё кам? 

 

 Ҳал. Барои ҷавоб додан ба ин савол, ҳолати буҷети давлатиро 

муайян намудан лозим аст. Барои ин ҳаҷми даромадҳо ва хароҷоти 

буҷети давлатиро муайян мекунем. Даромадҳои буҷети давлатӣ дар 

ин ҷо ба воридоти андозӣ баробар аст: Т = 300 + 0,1 ∙ 3000 = 600 в. 

п. Хароҷоти буҷети давлатӣ харидҳои давлатӣ ва интиќоли 

маблаѓро (трансфертҳоро) дар бар мегирад: 

400 + 400 – 0,2 ∙ (3000 – 3000) = 800 в. п. 

 Ҳамин тариќ хароҷоти буҷети давлатӣ аз даромадҳояш 200 

в.п. (600 – 800) зиёд мебошад. Касри буҷети давлатӣ 200 в.п. 

ташкил медиҳад. Ќарзи давлатӣ низ ба ҳамин андоза зиёд мешавад. 

 

Мисоли 12. Дар буҷети давлатӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ  

И = 6 540,5 млн.сомонӣ маблаѓ пешбинӣ карда шудааст, ки ин 

маблаѓ бояд аз таварруми эҳтимолӣ ҳимоя шавад. Аз рӯи пешбинӣ 

дар соли буҷетӣ сатҳи таваррум  дар 7 моҳи аввал i1 = 1.5%, дар 

моҳҳои боќимонда i2 = 1,7 % дар як моҳ чашмдошт мешавад. 

Маблаѓи захиравии воситаҳои пулии буҷети давлатӣ барои ҷуброни 

хароҷоти ҳимояшуда дар натиҷаи баландравии сатҳи таваррум 

муайян карда шавад.   

Ҳал. Шохиси (индекси) таваррум дар соли ҳисоби аз рӯи 

формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

                             In= (1+i1) ∙ (1+i2) ∙ …..  ∙ (1+in), 

Дар ин ҷо ii – сатҳи таваррум дар моҳи i. 

Аз сабаби он, ки сатҳи таваррум дар 7 моҳи аввал ва 5 моҳи 

боќимонда доимӣ мебошад, формула намуди зеринро мегирад: 

In=(1+0,015)
7
 ∙ (1+0,017)

5
 = 1,126493 ∙ 1,106435 = 1,24639 

Ҳамин тавр, маблаѓи захиравии воситаҳои пулии буҷети 

давлатӣ бояд    МЗ = И∙ In – И = 6 540,5 ∙ 1,24639 – 6 540,5 = 1 611,5 

млн. сомониро ташкил диҳад. 

 

5. Руйхати адабиёти тавсияшаванда. 
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