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Мувофиқи ҷадвали машѓулиятҳо 

 

Б Мақсад ва вазифаи фан 

Мақсад: Мақсади омӯзиши фанни мазкур дар тафаккури мутахассисони оянда ба вуҷуд 

овардани донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии кор дар соҳаи молия ба шумор меравад. 

 

ВАЗИФА:  

- аз худ кардани донишҳо дар соҳаи назарияи молия; 

- омӯхтани ташкили муносибатҳои молиявӣ  дар Ҷумҳурии Точикистон; 

- дар амалияи кори молиявӣ дар ташкилоту муссисаҳо  истифода бурдани донишҳои андӯхтаи худ. 

 

 

 

В Самтнокии фан, фанҳои пешакӣ, шарҳи мухтасар 

Самтнокии фан:  

      Барои фанни «Молия» 6 кредит пешбинӣ шудааст. Донишҷуён ин фанро омӯхта, 

мутахассисони хуби донандаи тамоюлҳои асосии тараққиёти таърихи молия, мундариҷаи 

категорияҳои асоси молия, мушкилотҳои молиявию буҷетии давлат, низоми молиявӣ, сиёсати 

молиявии давлат дар замони муосир, асосҳои амал кардан ва ҳолати ҳозираи молияи давлатӣ, 

омилҳои ба ташкили  молияи корхонаҳо таъсиркунанда, хусусиятҳои ташкили молияи ширкатҳои 

суѓурта, моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, даромад ва хароҷотҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ шуда 

метавонанд.  

Фанҳои пешакӣ (рӯйхати фанҳои дигар, ки барои омӯхтани фанни мазкур лозиманд): 

      Барои омӯхтани фанни мазкур донишҳо дар ҳаҷми барномаи  курсҳои 1-ум ва 2-юм, инчунин 

омӯзиши фанҳои «Назарияи иқтисод», «Микроиқтисод», «Макроиқтисод», «Баҳисобгирии 

муҳосибавӣ»  ва ѓайра зарур аст. 



Шарҳи мухтасари фан: Фанни мазкур ҳатми буда, барои омӯзиш дар давоми 1 семестр пешбинӣ  

шудааст. 6 кредити мувофиқи барномаи таълимӣ пешбинишуда ба 72 машѓулияти давомнокиаш 

50 дақиқагӣ баробар мебошад. Дар давоми семестр донишҷӯ конспекти ҳамаи лексияҳоро  аз ин 

фанн бояд  нависад. Инчунин презентатсияро оиди муқоиса намудани низоми молиявии як 

давлати хориҷа ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро омода созад, кроссворд ва тестҳоро тартиб диҳад. 

 

Ташкили ҷараёни талим 

 Ҷараёни таълим аз машѓулиятҳо дар синфхона (лексияҳо ва машѓулиятҳои амалӣ (семинарҳо)) 

ва корҳои  буруназсинфии донишҷӯён (кори мустақилонаи донишҷӯ, машваратҳои инфиродӣ ва 

гурӯҳӣ)  иборат аст. Омӯхтани фанн аз рӯи нақшаи зерин гузаронида мешавад. Дар лексияҳо 

маводҳои назариявӣ  ба донишҷӯён мухтасар баён карда мешавад. Дар машѓулиятҳои амалӣ 

(семинарҳо) донишҷӯён донишҳои назарияви худро мустаҳкам  мекунанд, худсанҷиш ва худназорати 

донишҳои андӯхтаашонро дар машѓулиятҳои лексионӣ мегузаронанд. 

 Ба ѓайр аз ин ба донишҷӯён силлабус, конспекти лексияҳо, маводҳои методӣ ва амалӣ  барои  

гузаронидани  машѓулиятҳои амалӣ (семинарҳо)  дода мешавад. Сатҳи азхудкунии маводҳои 

назариявӣ ва амалӣ ба воситаи корҳои контролӣ, имтиҳонҳои марҳилавӣ  санҷида мешавад.  Корҳои 

мустақилонаи донишҷӯён ба намуди омӯхтани адабиёти тавсияшуда, омодасозии конспектҳо аз 

қисмҳои алоҳидаи фан ва иҷро намудани кори инфиродии таълимӣ-тадқиқотӣ гузаронида мешавад. 
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Машѓулиятҳои лексиявӣ, амалӣ  

мундариҷа,  миқдори соатҳо  
Адабиёт  

 

 

  Ҳафтаҳои таҳсили марҳилаи 1  

1 

 

3           Лексияи1-2 Мавзуи 1. Молия дар низоми иқтисодӣ 

Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва аҳамияти молия. Вазифаҳои молия. 

Захираҳои молиявӣ. Мавқеи молия дар такрористеҳсоли васеъ.  

3(8-21),10(43-48), 

11(99-125) 

 2 КМРО. Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва аҳамияти молия. 

Вазифаҳои молия. Захираҳои молиявӣ. Мавқеи молия дар 

такрористеҳсоли васеъ. 

3(8-21),10(43-48), 

11(99-125) 

2 3 Лексияи 3-4. Мавзуи 2 Низоми молиявӣ. Тавсифи қисмҳои 

он.молиявӣ 

3(8-21),10(43-48), 

11(99-125) 

2 КМРО. Низоми молиявӣ. Тавсифи қисмҳои он. 3(8-21),10(43-48), 

11(99-125) 

3 3 

 
Лексияи 5-6. Мавзӯи 3. Сиёсати молиявӣ. Мафҳум ва 

вазифаҳои сиёсати молиявӣ. Шаклҳои сиёсати молиявӣ. Механизми 

молиявӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ. 

3[29-38], 5[15-

17],11(133-144) 

3[29-38], 5[15-

17],11(133-163) 

2 КМРО. Мафҳум ва вазифаҳои сиёсати молиявӣ. Шаклҳои сиёсати 

молиявӣ. Механизми молиявӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ. 

3[29-38], 5[15-

17],11(133-163) 

4 3 

 

Лексияи 7-8. Мавзӯи 4. Идоракунии молиявӣ 

Моҳият, ҳадафҳо ва усулҳои давлатии танзим ва идоракунии 

молиявӣ. Идоракунии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

3[22-29], 11(133-163) 

3[22-29], 11(133-163) 

2 КМРО. Моҳият, ҳадафҳо ва усулҳои давлатии танзим ва идоракунии 

молиявӣ. Идоракунии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
3[22-29], 11(133-163) 

5 3 Лексияи 9-10.  Мавзӯи 5. Банақшагирии молиявӣ 

Банақшагирии молиявии ҷамъбастӣ: банақшагирии молявии 

дурнамоӣ, тавозуни молиявии ҷамъбастӣ, банақшагирии молявии 

ҷамбастии минтақавӣ.  Банақшагирии молиявӣ дар корхонаҳо: нақши 

банақшагирии молиявии дохилиширкатӣ; усулҳои банақшагирии 

молиявӣ; нақшаи молиявии корхона; банақшагирии молиявӣ дар 

таркиби бизнес-нақша. Банақшагирии молиявӣ дар соҳаҳои буҷетӣ. 

14[34-36], 7(22-26) 

14[34-36], 7(22-26) 

2 КМРО. Банақшагирии молиявии ҷамъбастӣ: банақшагирии молявии 

дурнамоӣ, тавозуни молиявии ҷамъбастӣ, банақшагирии молявии 

ҷамбастии минтақавӣ.  Банақшагирии молиявӣ дар корхонаҳо: нақши 

банақшагирии молиявии дохилиширкатӣ; усулҳои банақшагирии 

молиявӣ; нақшаи молиявии корхона; банақшагирии молиявӣ дар 

таркиби бизнес-нақша. Банақшагирии молиявӣ дар соҳаҳои буҷетӣ. 

14[34-36], 7(22-26 

6 3 Лексияи 11-12  Мавзӯи 6. Назорати молиявӣ. Моҳият, зарурият, 

аҳамияти  назорати молиявӣ ва рушди он дар шароити иқтисоди 

бозорӣ. Намудҳо ва шаклҳои назорати молиявӣ. 

10(38-42),11(164-189) 

10(38-42),11(164-189) 



2 КМРО. Моҳият, зарурият, аҳамияти  назорати молиявӣ ва рушди 

он дар шароити иқтисоди бозорӣ. Намудҳо ва шаклҳои назорати 

молиявӣ. 

10(38-42),11(164-189) 

7 3 Лексияи 13-14.   Давоми   мавзӯи 6. Назорати молиявӣ. 

Усулҳои назорати молиявӣ. Назорати молиявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  Назорати аудитори дар ҶТ 

10(38-42),11(164-189) 

2 КМРО.  Усулҳои назорати молиявӣ. Назорати молиявӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  Назорати аудитори дар ҶТ. 
10(38-42),11(164-189) 

8 3 Лексияи 15-16. Мавзӯи 7. Бӯҷети давлатӣ. Моҳияти 

иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва нақши буҷети давлатӣ. Сохти буҷети ва низоми 

буҷетии ҶТ.  
5[88-97], 11(190-245) 

2 КМРО Моҳияти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва нақши буҷети давлатӣ. Сохти 

буҷети ва низоми буҷетии ҶТ. Муносибатҳои байни буҷетӣ. Таснифи 

буҷетӣ. Таркиб ва сохти даромадҳои буҷети давлатӣ ва буҷетҳои 

маҳаллӣ. 

5[88-97], 11(190-245) 

9 
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ МАВЗӮҲО 

 

Мавзӯи 1. Молия дар низоми иқтисодӣ 

Мафҳуми молия. Молия ҳамчун категорияи таърихӣ.  Молия ҳамчун категорияи иқтисодӣ. Захираҳои 

молиявӣ. Вазифаҳои молия. Мавқеи молия дар такрористеҳсоли васеъ. 

Мавзӯи 2. Низоми молиявӣ 

Низоми молиявӣ. Тавсифи қисмҳои он. 

                                           Мавзӯи3. Сиёсати молиявӣ 
Мафҳуми систмаи молия. Таркиби системаи молия. Системаи молияи давлатӣ дар мамлакатҳои 

мутараққии хориҷӣ. Тавсифи соҳаҳо ва гурӯҳҳои системаи молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

                                                   Мавзӯи 4. Идоракунии молиявӣ 

Моҳият, ҳадафҳо ва усулҳои давлатии танзим ва идоракунии молиявӣ. Механизми молиявӣ дар 

шароити иқтисоди бозоргонӣ. 

                                                            Мавзӯи 5. Банақшагирии молиявӣ 

Банақшагирии молиявии ҷамъбастӣ: банақшагирии молявии дурнамоӣ, тавозуни молиявии 

ҷамъбастӣ, банақшагирии молявии ҷамбастии минтақавӣ.  Банақшагирии молиявӣ дар корхонаҳо: 

нақши банақшагирии молиявии дохилиширкатӣ; усулҳои банақшагирии молиявӣ; нақшаи молиявии 

корхона; банақшагирии молиявӣ дар таркиби бизнес-нақша. Банақшагирии молиявӣ дар соҳаҳои 

буҷетӣ                                                                      

6.  Назорати молиявӣ 

Моҳият, зарурият, аҳамияти  назорати молиявӣ ва рушди он дар шароити иқтисоди бозорӣ. Намудҳо 

ва шаклҳои назорати молиявӣ. Усулҳои назорати молиявӣ. Назорати молиявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Назорати молиявии ѓайридавлатӣ. 

Мавзӯи 7. Бӯҷети давлатӣ 

Моҳияти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва нақши буҷети давлатӣ. Даромад ва хароҷотҳои буҷети давлатӣ. Касри 

буҷет. Низоми буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 

 

САВОЛҲОИ САНҶИШӢ БАРОИ САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 1 



1. Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва аҳамияти молия. 

2.  Вазифаҳои молия.  

3. Захираҳои молиявӣ.  

4. Мавқеи молия дар такрористеҳсоли васеъ. 

5. Низоми молиявӣ ва тавсифи қисмҳои он. 

6. Фондҳои пули марказонидашуда 

7. Фондҳои пули ѓайримарказонидашуда 

8. Мафҳум ва вазифаҳои сиёсати молиявӣ. 

9.  Шаклҳои сиёсати молиявӣ.  

10. Механизми молиявӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ. 

11. Моҳият ва ҳадафҳо идоракунии молиявӣ.  

12. Усулҳои давлатии танзим ва идоракунии молиявӣ 

13. Идоракунии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

14. Банақшагирии молиявии ҷамъбастӣ. 

15.  Банақшагирии молявии дурнамоӣ, тавозуни молиявии ҷамъбастӣ. 

16. Банақшагирии молявии ҷамбастии минтақавӣ. 

17.   Банақшагирии молиявӣ дар корхонаҳо. 

18.  Нақши банақшагирии молиявии дохилиширкатӣ. 

19.  Усулҳои банақшагирии молиявӣ. 

20.  Нақшаи молиявии корхона; банақшагирии молиявӣ дар таркиби бизнес-нақша.  

21. Банақшагирии молиявӣ дар соҳаҳои буҷетӣ. 

22. Моҳият, зарурият, аҳамияти  назорати молиявӣ ва рушди он дар шароити иқтисоди бозорӣ.  

23. Намудҳо ва шаклҳои назорати молиявӣ. 

24. Назорати аудитори дар ҶТ. 

25. Моҳияти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва нақши буҷети давлатӣ 

26.  Сохти буҷети ва низоми буҷетии ҶТ. 

27. Муносибатҳои байнибуҷетӣ 

28. Таснифи буҷетӣ 

29. Таркиб ва сохти даромадҳои буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ. 

30. Таркиб ва сохти хароҷоти буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ. 

31. Раванди буҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

32. Тартиби таҳия, пешниҳод, баррасӣ, қабул ва тасдиқи буҷетҳо. 

33. Иҷрои буҷети давлатӣ. 

34. Ҳисобот дар бораи буҷети давлатӣ. 

35. Касри буҷет ва усулҳои танзими он.   

 



ТЕСТҲО БАРОИ САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 1. 

 

1. Молия чанд вазифаро иҷро мекунад 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 6 

 

2. Мақсади тақсим ва аз нав тақсимкунии ММД дар чист 

А. дастгири соҳибкорӣ 

Б. зиёдкунии даромади шахсони алоҳида 

В. дастгирии соҳаҳои ѓайриистеҳсолӣ 

Г. дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ 

 

3. Молия ин 

А. ҳамчун категорияи иқтисодӣ ҷараёни ташкил, тақсим ва истифодаи фондҳои пулии 

марказонидашударо дар бар мегирад 

Б. ҳамчун категорияи иқтисодӣ ҷараёни ташкил, тақсим ва истифодаи фондҳои пулии 

ѓайримарказонидашударо дар бар мегирад 

В. ҳамчун категорияи иқтисодӣ ҷараёни ташкил, тақсим ва истифодаи фондҳои пулии 

марказонидашуда ва ѓайримарказонидашударо дар бар мегирад 

Г. ҷавоби дуруст нест 

 

4. Тафовути молия аз пулро нишон диҳед 

А. аввал молия пайдо шудааст баъдан пул 

Б. молия категорияи иқтисодӣ пул категорияи иҷтимоӣ- иқтисодӣ 

В. аввал пул пайдошудааст баъдан молия 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

5. Нишондиҳандаҳои фарқкунандаи пул аз молия 

А. эквиваленти умумӣ 

Б. таърихи пайдоиш 

В. иҷрои вазифаҳо 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

6. Вазифаҳои молияро нишон диҳед 

А. тақсимотӣ, танзимкунӣ 

Б. танзимкунӣ, андухт, тақсимотӣ 

В. тақсимотӣ, назоратӣ, танзимкунӣ 

Г. тақсимкунӣ, танзимотӣ, муҳофизатӣ  

7. Низоми молиявии Тоҷикистон аз чанд зина иборат аст 

А. 2 

Б.3 

В.4 

Г.5 

 

8. Захираҳои молиявӣ ин 

А. маҷмӯи фондҳои пулии мақсадноки давлат 

Б. маҷмӯи фондҳои пулии мақсадноки субектони хоҷагидорӣ 

В. маҷмӯи фондҳои пулии мақсадноки шахсони воқеӣ 



Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

9. Ба фондҳои пулии марказонидашуда дохиланд 

А. буҷети давлатӣ, молияи корхонаҳо, қарзи давлатӣ 

Б. қарзи давлатӣ, буҷети давлатӣ, фондҳои мақсадноки давлатӣ 

В. молияи ташкилотҳои суѓуртавӣ, молияи хоҷагии хонаводагӣ, молияи  корхонаҳо 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

10. Ба фондҳои пулии ѓайримарказонидашуда дохиланд 

А. буҷети давлатӣ, молияи корхонаҳо, қарзи давлатӣ 

Б. қарзи давлатӣ, буҷети давлатӣ, фондҳои мақсадноки давлатӣ 

В. молияи ташкилотҳои суѓуртавӣ, молияи хоҷагии хонаводагӣ, молияи  корхонаҳо 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

11. Буҷети давлатӣ аз чанд қисм иборат аст 

А.2 

Б.3 

В.5 

Г.4 

 

12. Сарчашмаи асосии даромади буҷети давлатӣ чи ташкил медиҳад 

А. воридотҳои гумрукӣ 

Б. андозҳо 

В. ҷаримаҳо 

Г. даромади Бонки миллии Тоҷикистон  

 

13. Чанд фоизи даромадҳои буҷет аз ҳисоби андозҳо пур карда мешавад 

А. то 90% 

Б. то  80% 

В. то100% 

Г.то 85% 

 

14. Дар сурати гирифтани қарзи давлатӣ давлат метавонад бошад 

А. қарзгиранда 

Б. қарздиҳанда 

В. кафолатдиҳанда 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд 

 

15. Дар кадом моддаи Қонуни ҶТ «дар бораи молияи давлатии ҶТ» қарзи давлатӣ таъриф дода 

шудааст 

А. 23 

Б.22 

В.24 

Г.28 

КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН БАРОИ  

САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 1: 

 Иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯён барои санҷиши фосилавии 1-ум вобаста аз гуруҳ ва 

вариант аз тартиби рақамгузории журнали академӣ реферат дар шакли слайд дар мавзӯҳое ки дар 

ҷадвалҳои поён оварда шудаанд бояд иҷро карда шавад. Донишҷӯ вобаста аз маълумотҳое, ки дар 

ҷадвалҳои зер оварда шудаанд аз рақами тьартиби худ номи давлатро интихоб намуда дар бораи 



низоми молияви давлати интихобшуда маълумот пешниҳод намуда онро ба низоми молиявии 

Ҷумҳури Тоҷикистон муқоиса менамояд. 

              Группа А1                                                   Группа А2 
№ Мамлакатҳо  № Мамлакатҳо 

1  ИМА  1  Бельгия 

2  Малдавия  2 Филиппины 

3 Ҳиндустон  3  Швеция 

4  Ҷопон  4  Венесуэла 

5  Олмон  5  Гонконг 

6  Россия  6  Австрия 

7  Бразилия  7  Швейцария 

8  Британияи Кабир  8  Украина 

9  Фаронса  9  Сингапур 

10  Италия  10  Греция 

11  Мексика  11  Перу 

12  Ҷумҳурии Корея   12  Вьетнам 

13  Испания  13  Бангладеш 

14  Канада  14  Чили 

15  Индонезия  15  Чехия 

16 Туркия  16  Норвегия 

17  Эрон  17  Алжир 

18  Австралия  18  Румыния 

19 Гамбия   19  ОАЭ 

20  Полша  20  Португалия 

21  Аргентина  21  Израиль 

22  Нидерландия  22  Казахстан 

23  Арабистони Сауди  23  Дания 

24  Таиланд  24  Финляндия 

25 Ироқ  25  Венгрия 

26  Миср  26  Катар 

27  Покистон  27  Ирландия 

28  Колумбия  28  Марокко 

29  Малайзия  29  Кувейт 

30  Нигерия  30  Белоруссия 

                           
                

Группа А3                                                                               Группа А4 

№ Мамлакатҳо  № Мамлакатҳо 

1  Словакия  1 Камерун 

2  Эквадор  2  Уганда 

3  Новая Зеландия  3  Сальвадор 

4  Ангола  4 Испания 

5  Шри-Ланка  5  Туркмения 

6  Сирия  6  Непал 

7  Тунис  7  Иордания 

8  Болгария  8  Парагвай 



9  Судан +  Южный Судан  9  Кот-д’Ивуар 

10  Эфиопия  10  Гондурас 

11  Узбекистан  11  Латвия 

12 Доминиканская   Республика  12  Камбоджа 

13  Азербайджан  13  Босния и Герцеговина 

14  Ливия  14  Бахрейн 

15  Мьянма  15  Ботсвана 

16  Оман  16  Афганистан 

17  Хорватия  17  Эстония 

18  Сербия  18  Тринидад и Тобаго 

19  Гана  19  Экваториальная Гвинея 

20  Гватемала  20  Сенегал 

21  Кения  21  ДР Конго 

22  Танзания  22  Албания 

23  Йемен  23  Ямайка 

24  Ливан  24  Македония 

25  Литва  25  Грузия 

26  Словения  26  Мозамбик 

27  Коста-Рика  27  Кипр 

28  Уругвай  28  Замбия 

29  Боливия  29  Буркина-Фасо 

30  Панама  30  Габон 

 

 

 

 

10 

3 Лексияи 17-18.   Мавзӯи  7. Буҷети давлатӣ Муносибатҳои 

байни буҷетӣ. Таснифи буҷетӣ. Таркиб ва сохти даромадҳои 

буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ. 

5 [306-319] 

1 КМРО 9. Ҳалли масъалаи №1 аз рӯи кори семестрӣ. 5 [306-319] 

 

11 

3 Лексияи 19-20. Мавзӯи 8 Фондҳои мақсадноки давлатӣ 

Моҳият ва зарурияти фондҳои давлатии ѓайрибуҷетӣ. Фондҳои 

мақсадноки давлатии иҷтимоӣ дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Фондҳои махсуси буҷетӣ. 

7 [189-195], 9 [310-

314], 11 [203-208]   

1 КМРО 10. Ҳалли масъалаи №2-3 аз рӯи кори семестрӣ. 7 [189-195]  

 

12 

3 Лексияи 21-22. Мавзӯи 9.  Қарзи давлатӣ 

Моҳият ва вазифаҳои қарзи давалатӣ. Идоракунии қарзи  давлатӣ. 

Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори дохилӣ. Бозори қоѓазҳои 

қиматнок. Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори беруна. Давлат 

ҳамчун кафолатдиҳанда. Давлат ҳамчун қарздиҳанда. Қарзҳои 

буҷетӣ 

5 [359-375], 8 [320-

324], 9 [321-328]   

1 КМРО11. Ҳалли масъалаи №4-5 аз рӯи кори семестрӣ. 5 [359-375]  

 

13 

3 Лексияи 23-24. Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори беруна. 

Давлат ҳамчун кафолатдиҳанда. Давлат ҳамчун қарздиҳанда. 

Қарзҳои буҷетӣ 

3 [274-285], 4 [120-

134], 7 [298-308]   



1 КМРО 12. Ҳалли масъалаи №6 аз рӯи кори семестрӣ. 3 [274-285]  

 

14 

3 Лексияи 25-26. Мавзӯи 10 Молияи корхонаҳо 

Моҳият ва вазифаҳои молияи корхонаҳо. Принсипҳои ташкили 

молияи корхонаҳо. Ташкил ва истифодаи молияи корхонаҳо. 

3 [274-285], 4 [120-

134], 7 [298-308]   

1 КМРО 13. Ҳалли масъалаи №7 аз рӯи кори семестрӣ. 3 [274-285]  

 

15 

3 Лексияи 27-28. Мавзӯи 11. Молияи суѓурта. Моҳият, аҳамияти 

ва вазифаҳои суѓурта. Гуруҳбандии суѓурта. Бозори суѓурта.  

3 [274-285], 4 [120-

134], 7 [298-308]   

1 КМРО 14. Ҳалли масъалаи №8 аз рӯи кори семестрӣ. 3 [274-285]  

 

16 

3 Лексияи 29-30. Мавзӯи 12. Молияи хоҷагии ходаводагӣ. 

Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва вазифаҳои молияи хоҷагии 

хонаводагӣ. Захираҳои молиявии хоҷагии хонаводагӣ. Буҷети 

хоҷагии хонаводагӣ 

4 [174-187], 5 [420-

434], 9 [354-368]   

1 КМРО 15. Ҳалли масъалаи №9 аз рӯи кори семестрӣ. 4 [174-187]  

 

17 

3 Лексияи 31-32. Мавзӯи 12. Молияи хоҷагии ходаводагӣ. 

Даромади хоҷагии хонаводагӣ. Батанзимдарори пардохти музди 

меҳнат. Трансфертҳои иҷтимои давлатӣ. Хароҷоти хоҷагии 

хонаводагӣ. 

6 [241-248] -  

1 КМРО 16. Ҳалли масъалаи №10 аз рӯи кори семестрӣ. 6 [241-248]  

18 Санҷиши фосилавии 2  

 

МАВЗӮЪҲО ВА МАЗМУНИ МУХТАСАРИ ОНҲО 

 

Давоми Мавзӯи  7. Буҷети давлатӣ 

Муносибатҳои байни буҷетӣ. Таснифи буҷетӣ. Таркиб ва сохти даромадҳои буҷети давлатӣ ва 

буҷетҳои маҳаллӣ. 

Мавзӯи 8 Фондҳои мақсадноки давлатӣ 

Моҳият ва зарурияти фондҳои давлатии ѓайрибуҷетӣ. Фондҳои мақсадноки давлатии иҷтимоӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Фондҳои махсуси буҷетӣ. 

Мавзӯи 9.  Қарзи давлатӣ 

Моҳият ва вазифаҳои қарзи давалатӣ. Идоракунии қарзи  давлатӣ. Фаъолияти қарзгирии давлат дар 

бозори дохилӣ. Бозори қоѓазҳои қиматнок. Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори беруна. Давлат 

ҳамчун кафолатдиҳанда. Давлат ҳамчун қарздиҳанда. Қарзҳои буҷетӣ 

Мавзӯи 10. Молияи корхонаҳо 

Моҳият ва вазифаҳои молияи корхонаҳо. Принсипҳои ташкили молияи корхонаҳо. Ташкил ва 

истифодаи молияи корхонаҳо. 

Мавзӯи 11. Молияи суѓурта. 

Моҳият, аҳамияти ва вазифаҳои суѓурта. Гуруҳбандии суѓурта. Бозори суѓурта. 

Мавзӯи 12. Молияи хоҷагии ходаводагӣ. 

Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва вазифаҳои молияи хоҷагии хонаводагӣ. Захираҳои молиявии хоҷагии 

хонаводагӣ. Буҷети хоҷагии хонаводагӣ. Даромади хоҷагии хонаводагӣ. Батанзимдарори пардохти 

музди меҳнат. Трансфертҳои иҷтимои давлатӣ. Хароҷоти хоҷагии хонаводагӣ. 

 

САВОЛҲОИ САНҶИШӢ БАРОИ САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 2 

1. Муносибатҳои байни буҷетӣ.  

2. Таснифи буҷетӣ.  

3. Таркиб ва сохти даромадҳои буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ. 



4. Субсидия  

5. Субвенсия  

6. Дотатсия  

7. Моҳият ва зарурияти фондҳои давлатии ѓайрибуҷетӣ.  

8. Фондҳои мақсадноки давлатии иҷтимоӣ дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

9. Фондҳои махсуси буҷетӣ. 

10. Моҳият ва вазифаҳои қарзи давалатӣ. 

11. Зарурати гирифтани қарзи давлатӣ 

12. Сарчашмаҳои руйпушкунии қарзи давлатӣ. 

13. Намудҳои қарзи давлатӣ 

14.  Идоракунии қарзи  давлатӣ.  

15. Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори дохилӣ.  

16. Бозори қоѓазҳои қиматнок.  

17. Фаъолияти қарзгирии давлат дар бозори беруна.  

18. Давлат ҳамчун кафолатдиҳанда.  

19. Давлат ҳамчун қарздиҳанда.  

20. Қарзҳои буҷетӣ  

21. Моҳият ва вазифаҳои молияи корхонаҳо.  

22. Принсипҳои ташкили молияи корхонаҳо.  

23. Ташкил ва истифодаи молияи корхонаҳо.  

24. Фоидаи корхона 

25. Фонди истеҳлокӣ 

26. Воситаҳои асосии корхонаҳо 

27. Воситаҳои гародони корхонаҳо 

28. Уҳдадории корхонаҳо 

29. Моҳият, аҳамияти ва вазифаҳои суѓурта.  

30. Зарурати суѓурта дар шароити имрӯза. 

31. Нақши суѓурта дар руши иқтисодиёт 

32. Гуруҳбандии суѓурта.  

33. Бозори суѓурта.  

34. Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва вазифаҳои молияи хоҷагии хонаводагӣ.  

35. Захираҳои молиявии хоҷагии хонаводагӣ.  

36. Буҷети хоҷагии хонаводагӣ.  

37. Даромади хоҷагии хонаводагӣ.  

38. Батанзимдарори пардохти музди меҳнат.  

39. Трансфертҳои иҷтимои давлатӣ.  

40. Хароҷоти хоҷагии хонаводагӣ. 

 

ТЕСТҲО БАРОИ САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 2. 

 

1. Сарчашмаҳои ташкили воситаҳои фондҳои мақсадноки давлатиро дар ҶТ интихоб намоед 

А.Пардохтҳои махсуси мақсаднок ва андозие, ки қонунгузории ҶТ тасдиқ кардааст  

Б. Қарзщҳо аз фонди байналмилалии асъор. 

В. Пардохтҳо аз андоз аз фоида.  

г) Пардохтҳои гумрукӣ. 

 

2. Вазифаи муҳимеро, ки фондҳои ѓайрибуҷетӣ иҷро мекунанд интихоб намоед 

А. Тақсимотӣ  

Б. Оморӣ  



В. Ташкилнамудани воситаҳои қарзӣ дар муомилот 

Г. Васеъкунии хизматрасониҳои иҷтимоии аҳолӣ  

 

3. Вобаста аз рӯи Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии ҶТ» фондҳои мақсадноки давлатӣ ба 

кадом низом дохил мешаванд  

А. Ба низоми буҷетӣ  

Б. Ба низоми тақсимотӣ 

В. Ба низоми қарзӣ 

Г. Ба низоми пулӣ  

 

4. Кадоме аз ин агентҳо фонди мақсадноки давлатӣ мебошад  

А. Агентии давлатии суѓуртаи ҳатмии тиббӣ   

Б. Агентии давлатӣ оид ба истисмори фонди  

В. Агентии давлатӣ оид ба дастгирии ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ   

Г. Агентии далатии суѓуртаи иҷтимоӣ ва нафақа  

5. Аз 30 ноябри соли 2006 дар ҶТ кадом фонди ѓайрибуҷетӣ ташкил шудааст  

А. Фонди роҳҳо  

Б. Фонди меҳнат. 

В. Фонди ҳифзи иҷтимои аҳолӣ  

Г. Фонди ҳифзи муҳити зист 

 

6.Ки лоиҳаи буҷети фондҳои мақсадноки давлатиро ташкил менамояд   

А. Вазорати молия 

Б. Вазорати рушди иқтисод ва савдо 

В. Ҳукумати мамлакат 

Г. Мақомотҳои идоракунандаи ин фондҳо 

  

7. Қисме аз кадом намуди андоз ба буҷети фондҳои мақсадноки давлатӣ ворид мешавад  

А. Андози иҷтимоӣ  

Б. ААИ 

В. Андоз аз фоида 

Г. Ҳиссаҷудокуниҳои ҳатмӣ ба фондҳои ѓайрибуҷетӣ 

 

8. Мувофиқи Қодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон барои андози иҷтимоӣ пардохт ба буҷет 

фоизӣ зерин муайян шудааст  

А. 22,0%; 

Б. 25,0%; 

В. 28,0%; 

Г. 30,0%. 

 

9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд фоиз аз даромадҳои буҷети 

буҷети давлатӣ муайян карда мешавад  

А. 4% 

Б. 1,5% 

В. 2% 

Г. 3%. 

 

10. Давлат қарзи давлатиро барои чи истифода мебарад 

А. Барои зиёдкунии даромади буҷет 

Б. Барои молиякунонии касри буҷет  



В. Пасткунии гаронии андозҳо 

Г. Барои таъминоти  кори иштирокчиёни профессионалии бозори фондӣ  

 

11. Қарзи давлатӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? 

А. Тақсимотӣ   

Б. Ташкили даромади буҷет  

В. Ҳавасмандкунӣ  

г) Харҷкунии воситаҳои буҷетӣ. 

 

12. Ташкилоти идоракунандаи қарзи давлатиро нишон диҳед? 

А. Комитети андози назди Ҳукумати ҶТ. 

Б. Ҳукумати ҶТ. 

В. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ. 

Г. Вазорати молияи ҶТ. 

 

13. Аз рӯи кадом нишондиҳандаҳо қарзи берунии давлатӣ аз қарзи дохилӣ фарқ мекунад? 

А. қарздиҳандагон 

Б. асъори қарз  

В. ҷои қарзгирӣ 

Г. даромаднокӣ. 

 

14. Дар замони муосир бок адом роҳҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи давлатии дохилӣ 

ташкил карда мешавад? 

А. барориши саҳмияҳо  

Б. барориши қоѓазҳои қиматноки қарзӣ  

В. гирифтани қарз аз Бонки миллии Тоҷикистон  

Г. гирифитани қарзҳои андозӣ  

 

15. Кадом вазифаҳоро бозори давлатии қоѓазҳои қиматнок иҷро менамояд  

А. молиякунонии касри буҷет   

Б. паҳнкунии воситаҳои пулии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ  

В. ҷалми сармоягузориҳо барои соҳаи истеҳсолот  

Г. ҷалми сармоягузориҳол ба соҳаи хоҷагии қишлоқ  

 

16. Кадоме аз ин воситаҳои дар поён овардашуда аз буҷет бо шарти баргардонидан дода 

мешавад  

А. дотатсия  

Б. субсидия 

В. субвенсия  

Г. қарзи буҷетӣ  

 

17. Кадом сохтори давлатӣ барномаи қарзигии дохилии давлатиро тартиб медиҳад  

А. Бонки миллии Тоҷикистон 

Б. Президент 

В. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ 

Г. Вазорати молия 

18. Муносибатҳои молиявии корхонаҳо бо субъектҳои зерин ба вуҷуд меояд: 

А. корхона ва сармоягузорони он оиди ташкил ва истифодаи сармояи худӣ, инчунин пардохти 

дивидент ва фоиз 



Б. корхона ва таъминкунандагон, харидорон дар хусуси муайян намудани усулҳо ва мӯҳлати 

ҳисобкуниҳо, тарзи таъмини иҷрои ӯҳдадориҳо 

В. корхона ва муассисаҳои молиявӣ-қарзӣ дар бобати ҷалб ва ҷо ба ҷо намудани маблаѓҳои озод 

Г. ҳама ҷавобҳо дурустанд  

 

19. Вазифаҳои молияи корхонаҳо инҳоянд 

А. Тақсимотӣ, назоратӣ 

Б. Тақсимотӣ, ҳавасмандгардонӣ, назоратӣ 

В. Буҷетӣ, назоратӣ, танзимотӣ  

Г. Ташкилӣ, назоратӣ, тақсимотӣ   

 

 20. Оё ин гуфтаҳо ба принсипҳои молияи корхона дохил мешавад: мустақилияти хоҷагидорӣ 

дар соҳаи молия 

А. Не 

Б. Ҳа  

В. Барои баъзе аз корхонаҳо мешавад 

Г. Танҳо барои ҶСК дохил мешавад 

 

21. Ҳангоми татбиқи принсипҳои молияи корхонаҳо бояд талаботҳои зерин ба инобат гирифта 

шавад 

А. соҳаи фаъолияти корхона (истеҳсолӣ, ѓайриистеҳсолӣ); 

Б. тобеияти соҳавӣ (нақлиёт, савдо, кишоварзӣ ва ѓайра); 

В. намудҳо (самтҳои) фаъолият; 

Г.шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ (ҷамъияти саҳҳомӣ,    корхонаи давлатӣ, 

кооперативи истеҳсолӣ). 

Д. ҳама ҷавобҳо дурустанд  

 

22. Захираҳои молиявии корхонаро аз рӯи нишонаҳои зерин тасниф менамоянд 

А. аз рӯи сарчашмаи ташаккулёбӣ ва усулҳои ҷалбкунӣ 

Б. аз рӯи гирифтани даромад ва пардохти андозҳо 

В. танҳо аз рӯи кумакҳои буҷетӣ  

Г. танҳо аз ҳисоби баланд бардоштани фоидаи корхона  

 

23. Суѓурта ҳамчун истиҳои иқтисодӣ дар худ нишон медиҳад  

А. низоми муносибатҳои пулӣ оид ба ҳимояи молиякияти давлат ва корхонаҳои алоҳида  

Б. низоми муносибатҳои иқтисодӣ оид ба ҷуброни зарарҳои расидаи суѓурташаванда  

В. дар худ низоми муносибатҳои иқтисодиеро нишон медиҳад, ки маҷмӯи шаклҳо ва усулҳои ташкли 

фондҳои мақсадноки пулӣ (фонди суѓуртавӣ) ва истифодаи онҳоро дар бар мегиранд  

Г. усули ҳимояи аҳолӣ ва давлат аз ҳолатҳо ва ҳодисаҳои пардохтнашудани дивидендҳо   

 

24.  Дар кадом шаклҳо суѓурта вуҷуд дошта метавонад  

А. тиҷоратӣ ва ѓайритиҷоратӣ 

Б. коллективӣ ва инфиродӣ 

В. давлатӣ ва ѓайридавлатӣ; 

Г. ҳатмӣ ва ихтиёрӣ . 

 

25. Суѓурта - ин 

А. тақсимоти аввалини хавф; 

Б. тақсимоти дуюми хавф 

В. тақсимоти сеюми хавф 



Г. тақсимоти чандинкаратаи хавф 

 

26. Ҳодисаҳои суѓуртавии анъанавӣ - ин: 

А.  ҷароҳат ва зарари ҷисмонӣ; 

Б. хунук хурдан ва сармо задан; 

В. заҳролудшавӣ аз истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ; 

Г. заҳролудшавии бомақсад. 

 

27. Моҳияти иқтисодии суѓурта дар он ифода меёбад, ки он чунин мебошад:  

А. муносибатҳои иқтисодӣ оиди ташкил ва тақсими фондҳои пулӣ;  

Б. иштироки якдилонаи суѓурташавандагон дар ташкили фонди пулӣ;  

В. ташкили фонди махсуси пулӣ ва истифодаи он барои пардохт ҳангоми рух додани ҳодисаҳои 

суѓуртавӣ;  

Г. муносибатҳои пулӣ оиди тақсими захираҳои суѓуртавӣ  

 

28. Манфиати суѓуртавӣ - ин  

А. манфиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба масъалаҳои суѓурта 

Б. маблаѓи суѓуртавӣ, ки дар шартномаи суѓурта муайян карда шудааст  

В. чораҳои манфиатноки моддӣ дар суѓурта, ки дар маблаѓи суѓуртавӣ инъикос гардидааст  

Г. ҳаҷми ҳаққи суѓуртавиест, ки суѓурташаванда ба ташкилоти суѓурта пардохт мекунад 

  

29. Ба хусусиятҳои хоси суѓуртаи ихтиёрӣ инҳо мансубанд  

А. муқаррар намудани тарифи суѓуртавӣ аз ҷониби ташкилоти суѓурта 

Б. муқаррар намудани тарифи суѓурта аз ҷониби суѓурташаванда 

В. имконияти истифодаи даромадҳо барои дигар намуди фаъолияти тиҷоратӣ  

Г. муайян кардани қоидаҳои суѓурта аз ҷониби мақомоти давлатӣ  

 

30. Ҳаҷми умумии уҳдадории суѓуртавӣ - ин 

А. ҳаҷми ҳамаи ҳаққи суѓуртавии ҷамъоваришуда 

Б. ҳаҷми умумии талофии суѓуртавӣ 

В. ҳаҷми умумии арзиши суѓуртавӣ 

Г. ҳаҷми умумии маблаѓи суѓуртавӣ  

 

31. Шаклҳои гузаронидани амалиёти суѓурта  

А. тиҷоратӣ ва ѓайритиҷоратӣ  

Б. ҳатмӣ ва ихтиёрӣ  

В. коллективӣ ва фардӣ  

Г. шахсӣ ва молумулкӣ 

32. Маблаѓи суѓуртавӣ - ин: 

А. маблаѓест, ки  дар ҳолати рух додани ҳодисаи суѓуртавӣ ба суѓурташаванда пурра ё қисман 

пардохта мешавад  

Б. маблаѓест, ки  суѓурташаванда ба ташкилоти суѓурта пардохт менамояд  

В. арзиши объекти суѓурта, ки барои ҳисобкунӣ дар суѓурта истифода мешавад 

Г. арзиши гумкардаи объекти суѓурта  

 

33. Иштироки якчанд ташкилоти суѓурта дар суѓуртакунии як объекти калон тавассути як 

шартномаи суѓурта - ин  

А. суѓуртакунии муштарак  

Б. худсуѓуртакунӣ; 

В. суѓуртакунии мустақим 



Г. азнавсуѓуртакунӣ. 

 

34. Молияи хоҷагии хонаводагӣ чиро меомӯзад? 

А. маҷмӯи даромад ва хароҷоти пулии хоҷагии хонаводагӣ. 

Б. воситаҳои пулии хоҷаги хонаводагӣ. 

В. молумулкӣ хоҷагӣ 

Г. ин муносибатҳои иқтисодӣ-пулиест, ки ҳар як аъзои оила дар натиҷаи ташкил, тақсим ва 

истифодаи фондҳои пулӣ дар ҷараёни фаъолияти худ бо мақсади таъминоти талаботҳои ҳаётии худ 

ташкил менамояд. 

 

35. Сарчашмаи моддии захираҳои молиявии хонавода чист? 

А. даромади давлат. 

Б. бойгарии модди давлат. 

В. бойгарии миллӣ, ММД 

Г. даромадҳои хоҷагии хонавода 

 

36. Кадом намуди фондҳо дар доираи захираҳои молиявии хоҷагии хонавода ташкил карда 

мешаванд?  

А. фонди пасандоз ва фонди истеъмолӣ. 

Б. фонди нафақаи ҶТ 

В. фонди рушди саноат  

Г. фонди дастгирии ҳокимияити маҳаллӣ дар ҶТ. 

 

 

37. Кадом сарчашмаҳои ташкили захираҳои молияви хоҷагии хонавода мавҷуд аст? 

А. танҳои музди меҳнат. 

Б. танҳо даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ. 

В . танҳо пардохтҳои иҷтимоии давлатӣ 

Г. музди меҳнат, дармоад аз фаъолияти соҳибкорӣ, пардохтҳои иҷтимоии давлатӣ, иҷорапулиҳо ва 

ѓайраҳо . 

 

38. Ба трансфертҳои аҳолӣ чи дохил мешавад? 

А. нафақа, кумакпулиҳо ва дигар пардохтҳо аз фондҳои мақсадноки давлатӣ  

Б. даромад аз саҳмияҳо. 

В. музди меҳнат. 

Г. фоизҳо аз пасандозҳое, ки дар бонкҳои тиҷоратӣ мавҷуданд. 

 

39. Кадом нишондиҳандаҳои гуруҳбандии хароҷоти хоҷагии хонавода мавҷуд мебошад? 

А. танҳо аз рӯи мақсади истифодабарӣ ва доираи танзимкунӣ  

Б. танҳо аз рӯи доираи зарурият 

В. танҳо бо мақсади истифодабарӣ ва зарурият  

г) аз рӯи доираи танзимкунӣ, зарурият ва мақсадҳои истифодабарӣ. 

 

40. Кадом намуди амонат ва пасандоз ҳо дар хоҷагиҳои хонаводагӣ мешаванд? 

А. бо мақсади хариди теникаҳои рузѓор; 

Б. пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ; 

В. бо мақсади истироҳат дар хориҷа; 

Г. таҳсил дар мактабҳо. 

 

41. Кадом намуди андозҳоро хоҷагии хонаводагӣ пардохт менмоянд? 



А. андоз аз фоидаи корхонаҳо; 

Б. андоз аз молу мулки корхонаҳо; 

В. андоз аз даромад; 

Г. андоз аз даромади ташкилотҳои қарзӣ. 

 

42. кадом намуди андоз барои хоҷагии хонаводагӣ вазнин аст? 

А. андоз аз фоидаи корхонаҳо; 

Б. андоз аз молу мулки корхонаҳо; 

В. андоз аз даромад; 

Г. андоз аз даромади ташкилотҳои қарзӣ. 

 

КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН БАРОИ  

САНҶИШИ ФОСИЛАВИИ 2: 

 

Масъалаи 1. Ҳаҷми хароҷотҳои буҷети давлатӣ 8340,5 ҳазор сомонӣ ташкил медиҳад. 

Хароҷотҳои буҷети давлатӣ ба  9225,2 ҳазор сомонӣ баробар мебошанд. Касри буҷет муайян карда 

шавад. 

 

Масъалаи 2.  ММД дар соли 2009 20600 млн сомонӣ, даромадҳои андозии буҷети давлатӣ 

3700,4 млн. сомонӣ мебошанд. Дар соли 2010 бошад ММД ба 24 700 млн. сомонӣ ва даромадҳои 

андозии буҷет баробар ба 4450,8 млн. сомони баробар мебошанд. Зиёдшавӣ ва ё камшавии ҳаҷми 

қиёсии даромадҳои андозии буҷети давлатӣ ба ММД бо фоиз дар соли 2010 нисбати соли 2009 

муайян карда шавад. 

 

Масъалаи 3. Ҳаҷми умумии хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар соли 2009 5 690,2 млн. сомонӣ 

буда, хароҷотҳо ба соҳаи маориф бошанд 850,4 ҳаз. сомониро ташкил медиҳанд. Дар соли 2010бошад 

ҳаҷми хароҷотҳои умумии буҷети давлатӣ 7025,3 млн. сомонӣ буда, хароҷотҳо барои соҳаи маориф 

990,5 ҳаз сомонӣ мебошанд. Камшавӣ ё зиёдшавии хароҷотҳои буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф 

дар соли 2010 нисбати соли 2009 муайян карда шавад. 

 

Масъалаи №4. Истеҳсоли маҳсулот бо нархҳои фурӯш дар соли нақшавӣ  бояд 5,5 млн. 

сомониро ташкил диҳад. Агар харҷ ба 1 сомонии маҳсулоти истеҳсолшуда ба 12 дирам баробар 

бошад, ҳаҷми фоидаи умумии корхона аз истеҳсоли маҳсулот муайян карда  шавад. 

 

Масъалаи 5. Даромад аз фурӯши маҳсулот дар корхона  дар соли базавӣ 2 540 ҳаз сомонӣ, 

фоида аз фурӯши маҳсулот 520 сомонӣ баробар шудааст. Дар соли ҷордаромад аз фурӯши маҳсулот  

дар нисбати соли базавӣ 12% ва фоида бошад ба 18% зиёд шудаанд. Муайян карда шавад, ки 

даромаднокии маҳсулотҳои фурӯхта шуда чиқадар зиёд шудааст. 

 

Масъалаи 6. Обеъктро бо маблаѓи 6 млн. сомонӣ бо як шартнома дар се ширкати суѓурта 

суѓрта карданд: дар якумаш ба миқдори 2,5 млн. сомонӣ, дар дуюмаш ба миқдори 2 млн. сомонӣ ва 

дар сеюмаш ба 1,5 млн. сомонӣ. Дар натиҷа аз ҳодисаҳое, ки объект суѓурта шуда буд, зарар дар 

ҳаҷми 1,8 млн сомонӣ ба миён омад. Талофии зарар аз ҳар як ширкат ба объект муайян карда шавад. 

 

НИЗОМИ БАҲОДИҲИИ САТҲИ АЗХУДКУНИИ ФАН  

АЗ ҶОНИБИ ДОНИШҶӮЁНИ ДТТ 
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