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Аннотация: В статье выделяются особенности и современные   тенденции развития 

банковской системы Республики Таджикистан. Авторами предложена оригинальная 

методика оценки деятельности кредитных организаций страны с использованием 

статистических данных и данных рейтинговых агентств. В статья обобщено понятие 

банковской системы, проанализирована ее структура по количеству кредитных 

учреждений и качеству, осуществляемых ими операций. Авторами выявлены различия 

между понятиями банковская услуга, банковская операция и банковский продукт.  

 

Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной экономики, 

оказывает огромное разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. 

Она не только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегионального 

перераспределения денежного капитала, но и является ключевым элементом расчетного и 

платежного механизмов хозяйственной системы страны. От состояния банковской системы 

государства существенным образом зависит защищенность и устойчивость национальной 

валюты.  Под  банковской   системой   подразумевается исторически сложившаяся и 
законодательно закрепленная система организации банковского дела в конкретной 
стране [4]. 

Президент  Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон в Послании   

Маджлиси  Оли   отметил, что банковская система играет важную роль в обеспечении 

социально-экономического развития страны, в особенности развитии реальных сфер 

экономики, увеличении экспортного потенциала страны, создании новых рабочих мест и 

расширении дополнительных источников пополнения государственного бюджета. Также он 

в своем Послании от 26.12.2018 подчеркнул, что развитие банковский  системы  играет 

важную роль в   экономике  страны [1].  

За 11 месяцев 2018 года банковской системой предпринимателям и населению было 

выделено кредитов на сумму семь миллиардов 250 миллионов сомони, что на 201 миллион 

сомони, или три процента, больше прошлогоднего периода. В связи с этим, Национальному 

банку необходимо принять решительные меры для увеличения объема кредитования 

частного сектора, и в особенности производственных сфер, сохранения устойчивости 

банковской системы, улучшения уровня и качества обслуживания, подготовки специалистов 

банковской системы и повышения их профессионализма. 

Вдобавок к этому необходимо ускорить практику безналичного расчета в денежном 

обращении страны и в 2019 году широко внедрять этот порядок при оплате в сфере услуг и 

торговли. В 2018 году доля наличных денег, находящихся в обращении вне банковской 

системы, в общем денежном обращении страны составила 44 процента  [1]. 

В соответствии  с Законом  Республики Таджикистан « О банковский деятельности», 

кредитная организация (кредитное учреждение) –  это юридические лица (банки, 
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небанковские кредитные организации и микрофинансовые организации), осуществляющие 

на основании лицензии Национального банка Таджикистана все или отдельные банковские 

операции, предусмотренные настоящим законом и другими законодательными актами 

Республики Таджикистан [8]. 

В соответствии с Законом  Республики Таджикистан « О банковский деятельности»     
можно выделить  следующие виды кредитных организаций:  

1. Банк - кредитная организация, основной целью которой является получение 

прибыли, которая имеет установленный Национальным банком Таджикистана уставной 

капитал и право выполнения хотя бы трѐх следующих операций: привлечение депозитов и 

сбережений, выдача кредитов, открытие и ведение банковских счетов.  

2. Небанковские кредитные организации  -  кредитные организации, имеющие право 

осуществлять отдельные банковские операции. Перечень банковских операций для 

небанковских кредитных организаций устанавливает законодательство Республики 

Таджикистан и Национальный банк Таджикистана  [8]. 

В Республике Таджикистан по состоянию на 30 сентября 2019 года функционируют 75 

кредитных организаций, в том числе 17 банков, 21 микрокредитная  депозитная организация, 

6 микрокредитных организаций и 31  микрокредитный фонд. 

Количество филиалов и центров банковского обслуживания по состоянию на 30 

сентября 2019 года составило 1808 единиц, и по сравнению с этим же периодом 2018 года 

увеличилось на 163 единицы. Данные по числу кредитных учреждений РТ за 30.09.2018 - 

30.09.2019  представим в  таблице 1. 

Таблица 1. Структура банковской системы Республики Таджикистан 

 

Структура 

 

30.09.2018 

 

30.09.2019 

Единицы 

измерения  

+/- 

1.Кредитные организации (всего) 79 75 -4 

1.1 Банки 17 17 0 

1.2 Микрофинансовые организации 62 58 -4 

1.2.1 Микрокредитные депозитные организации 25 21 -4 

1.2.2 Микрокредитные организации 6 6 0 

1.2.3 Микрокредитные фонды 31 31 0 

2. Структурные подразделения КО 1645 1808 163 

2.1 Филиалы 338 328 -10 

2.2 Центры банковского обслуживания 1307 1480 173 

 

Как видно из таблицы, по состоянию на 30 сентября 2019 года общие активы 

кредитных организаций составили 21 311,9 млн сомони и увеличились по сравнению с этим 

же периодом 2018 года на 122,8 млн сомони, или на 0,6%. Общий остаток кредитного 

портфеля кредитных организаций за отчетный период составил 9 131,4 млн сомони и по 

сравнению с этим же периодом 2018 года увеличился на 588,9 млн сомони, или на 6,9%, в 

основном за счет увеличения кредитов физических лиц и кредитов, выданных 

государственному сектору. Объем необслуживаемых кредитов (просроченные более чем на 

30 дней) за этот же период составил 2 817,2 млн сомони или 30,9% кредитного портфеля, и 

по сравнению с этим периодом 2018 года их удельный вес к общему кредитному портфелю 

уменьшился на 0,9 процентных пункта. По состоянию на 30 сентября 2019 года по 

необслуживаемым кредитам был сформирован фонд покрытия возможных потерь на сумму 2 
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406,8 млн сомони, или 85,4% от суммы необслуживаемых кредитов, что по сравнению с этим 

же периодом 2018 года больше на 0,7 процентных пункта. За этот период нетто-остаток 

необслуживаемых кредитов кредитных организаций (за минусом фонда покрытия 

возможных потерь) составляет 410,4 млн сомони, или 6,1 % кредитного портфеля (нетто), и 

этот показатель уменьшился на 0,8 процентных пункта по сравнению с этим же периодом 

2018 года. 
Банк     как    специфическое предприятие  производит продукт, существенно 

отличающийся от продукта сферы  материального производства, он  производит   не      
просто      товар, а товар особого   рода      в  виде денег, платежных средств. 

Банковский продукт ‟ это взаимосвязанный комплекс специфических банковских 
услуг, предоставленных клиенту в определенной   последовательности и 
удовлетворяющих его конкретную финансовую потребность. Например, полученная 
клиентом   информация о предоставляемом   банком   кредите, оформленный 
кредитный договор, открытый ссудный счет и   т.д. ‟ это   банковские    услуги, а     их 
совокупность, имеющая своим   следствием   для клиента   возможность   
воспользоваться заемными    средствами, ‟  это    банковский продукт. 

Банковская услуга ‟ это результат отдельных технических, технологических, 
интеллектуальных, профессиональных и других действий, направленных на 
удовлетворение потребностей клиентов банка. 

Банковская операция ‟ это совокупность взаимосвязанных действий   по        
предоставлению клиенту     данного   банковского      продукта или    по формированию 
собственных средств коммерческого банка  [4]. 

Таким образом, для обеспечения перспективы  развития банковской системы 
страны необходимо решить ряд проблем. Однако нестабильная экономическая ситуация в 

стране, которая держится на повышенном уровне инфляционных рисков, а также ожидаемая 

ставка рефинансирования неблагоприятны для добычи ресурсов. Конечно, кредитные 

организации с этими проблемами не в состоянии справиться сами. Еще одной сложностью 

банковской системы для физических и юридических лиц, которые не вкладывают свои 

средства в банки, опасаясь потери своих сбережений, является отсутствие некоторых 

кредитных организаций системы страхования вкладов. 

Решение этой проблемы заключается в создании коммерческих организаций для своих 

участников с целью обеспечения надежности и безопасности предоставления средств. Для 

обеспечения защиты физических и юридических лиц и обеспечения их компенсации в случае 

банкротства, банки должны создать специальные депозитные страховые фонды и проводить 

адекватный контроль за страховым полисом для вкладчиков. 
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Сайдалиев Ф.Ф.,  

 магистранти курси якуми ихтисоси  
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит 

 
Тољзод Д.Њ., 

н.и.и., дотсент 
ДДЊБСТ 

 

БАҲИСОБГИРИИ САМАРАИ АНДОЗ АЗ ФАРҚИЯТИ МУВАҚҚАТӢ 

 
Калидвожањо: стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї, даромад, харољот, 

фоида, андоз, тамдиди андоз, усулњо. 
Фишурда. Муаллифон дар маќола усулњои њисобкунии фоидаро нишон додаанд, чунки 

фоида ҳамчун натиҷаи ҷамъбасткунандаи ниҳоии ширкат, унсури ба ҳам пайвасткунандаи 
ҳамаи иштирокчиѐни раванди истеҳсолот мебошад. Самараи андози фарқияти 
муваққатии дар давраи ҷорӣ пайдогашта, бо ѐрии истифодаи меъѐри андоз аз фоида 
муайян мегардад. Самараи андози фарқияти алоҳидаи муваққатии давраи пешина, ки дар 
ҳисоботи давраи ҷорӣ соқит мегардад, бо истифодаи меъѐри андози аввал муқарар гашта 
инъикос карда мешавад. 

 
Мувофиқи Стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї андоз аз фоида ҳамчун 

харољоти корхона дар рафти гирифтани даромад мебошад. Дар давраи пайдоиши 
даромаду хароҷоти мувофиқ ҳисоб карда мешавад, ки самараи андози фарқияти 
муваққатии бавуҷудомада дар ҳисобот оиди фоида ва зарар ба хароҷоти пардохти андоз 
дохил карда шуда, дар моддаи «Андози мавқуфгузошташуда» - и баланс инъикос 
меѐбад. Ширкатҳо мувофиқи сиѐсати баҳисобгирии қабулшуда, андоз аз фоидаро бо 
усулҳои зерин метавонанд, инъикос намоянд. 

А) усули андоз барои пардохт, ки бурдани баҳисобгирии андоз аз фоидаро 
мувофиқи қонунгузории амалкунандаи андоз пешбинӣ намуда, инъикоси фарқиятҳои 
муваққатӣ талаб карда намешавад; 

Б) усули тамдидӣ (мавқуфгузорӣ), ки мувофиқи он самараи андози фарқияти 
муваққатӣ ба тамдид воҷиб буда, дар ҳисоботи давраҳои оянда тақсим карда мешавад; 

В) усули ўҳдадорӣ, ки мувофиқи он самараи андози фарқияти муваққатии дар 
давраи ҳисоботӣ пайдошуда, дар баланс ҳамчун ўҳдадорӣ ѐ актив инъикос мегардад 
[3,221]. 

Андоз аз фоидаро бояд дар ҳисоботи молиявӣ бо тариқи зайл инъикос намуд: 
 андоз аз фоида, ки ба лаҳзаи кунунӣ барои пардохт воҷиб аст, ҳамчун 

ўҳдадорӣ тасниф карда мешавад; 
 андози тамдидӣ, ки онро мебояд дар оянда пардохт намуд ва ѐ дар оянда 

имконияти имтиѐзро дорад, ба сармояи саҳҳомӣ дохил набуда, дар баланс аз рўи 
моддаҳои актив ѐ ўҳдадорӣ инъикос меѐбад. 

Маблаѓи андоз аз фоидаро мебояд бо усули тамдид ѐ бо усули ўҳдадорӣ муайян 
карда, дар ҳисобот оиди фоида ва зарар якљоя бо чунин қисмҳои таркибї дохил намуд: 

 фарқияти муваққатӣ; 
 фарқияти доимӣ. 
Усули тамдиди андоз тибқи усули тамдидӣ самараи андози фарқияти муваққатии 

љорї ба тамдид вољиб аст ѐ ба ҳисоботи давраи оянда, ки тўли онҳо фарқиятҳои 
муваққатї пурра соқит мегарданд, тақсим карда мешавад. 

Мувофиқи усули тамдидӣ ба хароҷоти пардохти андоз барои давраи ҳисоботӣ:  
 андози ҳисобгардида барои пардохт; 
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 самараи андози фарқияти муваққатии ба дигар давраҳо 
мавқуфгузошташуда ѐ аз давраҳои пеш гузашта, дохил карда мешавад. 

Самараи андози фарқияти муваққатии дар давраи ҷорӣ пайдогашта, бо ѐрии 
истифодаи меъѐри андоз аз фоида муайян мегардад. Самараи андози фарқияти 
алоҳидаи муваққатии давраи пешина, ки дар ҳисоботи давраи ҷорӣ соқит мегардад, бо 
истифодаи меъѐри андози аввал муқарар гашта муайян мегардад. Бо мақсади содда 
намудани усули мазкур фарқияти муваққатии монанд гурўҳбандӣ карда мешавад. 

ЉДММ «Алиф+А» дар соли 2018 даромадро ба андозаи 100 000 сомонї ба даст 
овард. Барои муайян кардани даромади андозбандишаванда, фарқияти муваққатии 
натиљаи гуногунии ҳисоби амортизатсия ба андозаи 10 000 сомонї ва зарар аз фурўши 
қоѓазҳои қимматноки подошнашуда ба андозаи 30000 сомонї ҳисоб гардид. Дар 
ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳангоми истифодаи усули тамдид харољоти андоз аз фоида 
30000 сомониро ташкил намуд (меъѐри андоз-30%). Ҳисобкуниҳо барои муқарраркунӣ: 

 андоз аз фоида барои пардохт (100000+300000-10000)*30%=36000 сомонї. 
 самараи андози фарқияти муваққатӣ (30000-10000)*30%=+6000 сомонї. 

Навишт дар баҳисобгирии бухгалтерӣ: 
Дт  Хароҷоти андоз аз фоида…………………….30000  
Дт Андози тамдидӣ аз фоида…………………….6000 
                    Кт Андоз аз фоида барои пардохт………………36000 
Мутобиқи усули ўҳдадорӣ, самараи андозии интизории фарқияти муваққатии ҷорӣ 

дар баланс ѐ чун ўҳдадорӣ дар моддаи «Андозҳои тамдидӣ» ва ѐ чун актив дар моддаи 
«Харољоти тамдидӣ - андоз», ки дар худ пардохти пеш аз мўҳлати андози ояндаро 
таҷассум мекунад, муайян ва инъикос карда мешавад. Бақияи андози тамдидӣ мувофиқи 
тағирѐбии меъѐри андоз аз даромад тасҳеҳ карда мешавад. 

Мувофиқи усули ўҳдадорӣ ба харољотҳои пардохти андоз дар давраи ҳисоботӣ 
дохил мегардад: 

а) андоз барои пардохти ҳисобкардашуда; 
б) маблағи андози пардохташаванда ѐ пешпардохт ҳисобшаванда мувофиқи 

фарқияти муваққатии дар давраи ҷорӣ пайдошуда ѐ соқитшаванда; 
в) тасҳеҳи моддаи «Андози тамдидӣ» дар баланс, ки барои инъикоси тағйироти 

меъѐри андоз аз фоида зарур аст. 
ЉДММ дар соли 2018 даромадро ба андозаи 200 000 сомонї гирифт. Барои муайян 

кардани даромади андозбандишаванда фарқияти муваққатии натиљаи фарқияти 
ҳисобкунии амортизатсия ба андозаи 10000 сомонї ва зарари пўшониданашуда аз 
фурўши қоѓазҳои қимматнок ба андозаи 30 000 сомонї ба ҳисоб гирифта шуд. Дар соли 
2018 меъѐри андоз 30% буд, вале дар ҳаминин сол меъѐри андоз барои давраи ҳисоботии 
оянда 35% муқаррар гардид. 

Ҳисобкуниҳо барои муқарраркунӣ: 
Андоз аз фоида барои пардохт (200 000+30 000-10 000)*30%=66 000 сомонї. 
 самараи андоз аз фарқияти муваққатї (30 000-10 000)*35%=7 000 сомонї. 
 ислоҳи андози тамдидї (10 000*30%)-(10 000*35%)=(500) сомонї. 

Навишт дар баҳисобгирии бухгалтерї: 
аз рўи ҳисобкунии пардохти андоз: 
Дт Хароҷоти андоз аз фоида……………………..59 000 
Дт Андози тамдидӣ аз фоида………………………7 000 
Кт Андоз аз фоида барои пардохт………………  66 000 
Аз рўи ислоҳи андози тамдидї дар ибтидои давраи ҳисоботї: 
Дт Хароҷоти андоз аз фоида…………………………500 
 Кт Андози тамдидӣ аз фоида………………………….500 
Усули андоз барои пардохт ин хароҷоти пардохти андоз аз фоида - ин хароҷот аз 

фоидаи ширкат, ки аз фаъолияти ҷорӣ ба даст омада аст. Ҷамъи ин хароҷот метавонад 
баробар ва метавонад ба ҷамъи андози пардохташудаи аслии ширкат нобаробар 
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бошад. Ин маблағ дар асоси Кодекси андоз муайян мегардад [1]. Барои бисѐр 
ширкатҳои хурд бурдани навиштҳои бухгалтерӣ дар асоси қонунгузории андоз мусоид 
мебошад. Ҳамин тариқ, хароҷот барои пардохти андоз дар ҳисобот оиди фоида ва зарар 
оварда шуда, ба маблағи ба буҷа пардохташаванда баробар аст. Ҳангоми набудани 
фарқияти моддӣ байни фоидаи мувофиқи СБҲМ ҳисобгардида ва бо усули 
қонунгузории андоз муайянкарда ҳисобшуда, чунин амалия, қобили қабул аст. 

Тартиби баҳисобгирии андоз дар вақти гирифтани зарар аз фаъолияти иқтисодӣ, 

тибки қонунгузории андоз мавқуфгузории зарари фаъолияти соҳибкориро ба муддати 
муайяне барои пўшонидани он аз ҳисоби даромади андозбандишавандаи давраҳои 
оянда иљозат медиҳад. Дар ин маврид зарар камшавии потенсиалии маблаѓи андози 
ҳисобкардашударо (сарфаи андоз аз фоида) таъмин менамояд.  

Камшавии дурнамои маблаѓи андози ҳисобкардашудаи бо зарар алоқаманд ба 
ҳисобкунии фоидаи давраи ҳисоботї дар ҳолатҳои зерин дохил карда мешавад: 

 мављудияти боварии комил нисбати он, ки фоидаи андозситондашавандаи 
оянда барои пўшонидани ин зарар кифоя аст; 

 мављудияти бақияи кредитии ҳисоби «Андози тамдидї аз фоида». 
Дар ҳолате, ки талафоти андоз бо камшавии андози давраи оянда ба ҳисоб 

гирифта мешаванд, имтиѐзҳои андозї дар давраи љории ҳисоботї муқаррар карда шуда, 
вале танҳо дар давраҳои оянда истифода мешаванд. Дар шароитҳои дигари баробар 
ширкате, ки имтиѐзи андозии мавқуфгузоштаро дорад, нисбати ширкати чунин 
имтиѐзро надошта, мавқеи бурднокро дорост [3,223]. 

Варианти дигари шарҳи ин модда ҳамчун актив, мавқуфгузории эътирофи имтиѐз 
то он лаҳзае, ки ширкат фоидаро барои истифодаи имтиѐзи андоз ба даст меорад, 
мебошад. Агар подош ҳамчун камкунии андози пардохташаванда инъикос ѐбад, дар ин 
ҳолат имтиѐз ба давраи истифодаи он дохил мегардад, вале ҳамчун тасҳеҳи 
маълумотҳои он даврае, ки ин имтиѐз ба миѐн омадааст, инъикос мегардад. Чунин 
тартиб бо тасаввуре оиди он, ки манбаи подош ихтисори пардохтҳои андозист, на 
балки фоидаи ояндаи ин гуна подошро имкондиҳанда, мувофиқ аст. 

Имтиѐзи андоз дар ҳисобот дар ҳолате инъикос мегардад, ки вай ба ҳисоботҳои 
давраи оянда гузаронида шавад. Маблағи подоши андозие, ки аз гузаронидани 
тахфифи андоз ба давраҳои оянда пайдо мешавад, бояд дар ҳисобот оиди натиҷаҳои 
молиявй дар соли истифодаи он тахфиф, на дар соли пайдоиши он, инъикос гардад. 

Усули ўҳдадорӣ дар баланс ин усули ўҳдадорӣ, ки онро гоҳо усули ўҳдадорӣ дар 
баланс низ меноманд, таваҷҷўҳро ба фарқияти муваққатӣ ҷалб менамояд. Фарқияти 
муваққатӣ - фарқияти базаи андозии актив ѐ  ўҳдадорӣ ва арзиши балансии он мебошад. 
Базаи андозии актив - бузургии арзиши ин актив ѐ ўҳдадорӣ бо мақсади андозбандї аст. 
Мувофиқи СБҲМ 12 «Андоз аз фоида» фарқияти муваққатӣ метавонад:  

 андозбандишаванда бошад, яъне ба пайдоиши маблағҳои 
андозбандишаванда ҳангоми муайянкунии фоида (зарар)-и андозбандишавандаи 
давраҳои оянда, вақте ки арзиши балансии актив ѐ ўҳдадорӣ подош ва ѐ пардохт 
мешаванд, бурда расонад; 

 тарҳшаванда бошад, яъне фарқияте, ки натиҷааш тарҳкуниҳо ҳангоми 
муайянкунии фоида (зарар)-и андозбандишавандаи давраҳои ояндааст, вақте, ки 
арзиши балансии актив ѐ ўҳдадории мувофиқ подош ѐ пардохт кунонида 
мешаванд.[3.с.225] 

Базаи андозии актив  бузургиест, ки бо мақсади андозбандї аз ҳама гуна манфиати 
иқтисодии андозситондашаванда, ки ширкат пас аз подоши арзиши балансии актив 
мегирад, тарҳ карда мешавад. Агар ин манфиатҳои иқтисодї андозбандї нашаванд, 
онгоҳ базаи андозии актив ба арзиши балансии он баробар мегардад, аз ин љо агар: 

а) Даромади фоизии гирифташаванда дар баланс баробари 1 000 в.ш аст. Ин 
даромад бо усули хазинавї андозбандї мегардад. Яъне манфиати иқтисодии 



9 
 

андозбандишаванда ба 1 000 сомонї баробар буда, маблаѓи балансии актив аз 
манфиати иқтисодї тарҳ нашуда, базаи андозии актив ба 0 баробар мешавад. 

б) Таҷҳизот 10 000 сомонї арзиш дорад. Бо мақсади андозбандї амортизатсия 
аллакай ба маблағи 3 000 сомонї дар давраи ҷорӣ ва гузашта нигоҳ дашта шудааст, 
арзиши боқимонда дар давраи оянда ѐ ба шакли ҳиссаҷудокуниҳои амортизатсионї, ѐ 
ҳангоми хориљшавии таљҳизот тарҳ карда мешавад. Пули фурўш аз натиљаи 
истифодабарии таљҳизот ва ҳама гуна даромад аз фурўши таљҳизот андозбандї карда 
шуда, ҳама гуна зарар аз фурўш бо мақсади андозбандї тарҳ мешавад. Базаи андозии 
таљҳизот ба 7 000 сомонї баробар аст. 

в) Қарздории дебеторї аз рўи амалиѐти тиљоратї дар баланс 4 000 сомониро 
ташкил медиҳад. Даромади мувофиқ аллакай ба фоидаи андозбандишаванда (зарари 
андозї) дохил гаштааст. Базаи андозии қарздории дебиторї ба 4 000 сомонї баробар 
аст. Арзиши балансии қарзҳо барои қабул ба 4 000 сомонї баробар аст. Подоши қарз 
ягон оқибати андозиро надорад. Базаи андозии қарз ба 4 000 сомонї баробар аст.  

Базаи андозии ўҳдадорї ба арзиши балансии он тарҳи ҳама гуна маблаѓи бо 
мақсади андозбандї нисбати ин ўҳдадорї дар давраҳои оянда тарҳшаванда, баробар 
аст. Дар ҳолати пешпардохти гирифташуда, базаи андозии ўҳдадории пайдошуда ба 
арзишии балансии он тарҳи ҳама гуна маблаѓи даромади дар давраҳои оянда 
андозбандинашаванда, баробар аст [3, 218]. 

Талаботи андозии мавқуфгузошташуда - маблаѓи андоз аз фоида, ки дар давраҳои 
минбаъда нисбати фарқияти муваққатии тарҳшаванда, зарари андозии 
кабулнагардидаи ба давраи дигар гузаронидашуда, қарзҳои андозии 
истифоданагардидаи ба давраи дигар гузаронидашуда, подош мегардад, мебошад. Он 
бояд барои ҳамаи фарқияти муваққатї дар андозае, ки имконияти гирифтани фоидаи 
андозбандишаванда ва насбати он фарқияти муваққатї истифодашаванда мављуд ҳаст, 
эътироф мегардад, ба ѓайр ҳолатҳои зерин: 

а) бэдвилл (badville - обрўи кории манфї), ки амортизатсияи он ҳамчун андози 

мавқуфгузошташуда ба ҳисоб гирифта мешавад; 
б) эътирофи ибтидоии актив ва ўҳдадории вобаста ба созишномае, ки: 

мутахидшавии корхона нест, ва дар лахзаи баамалої ба фоидаи баҳисобгирї ѐ 
андозбандишаванда таъсир намерасонад. 

Њамин тариќ, моддаҳои умумии зерин бояд дар ҳисоботи молиявї алоҳида ошкор 
гарданд: 

а) камшавии дурнаомии маблаѓи андози ҳисобкардашуда, ки ба давраи ҳисоботии 
дидани зарар дохил карда мешавад; 

б) камшавии дурнамоии маблаѓи андози ҳисобкардашуда, ки ба ҳисобкунии 
фоидаи софи давраи ҳисоботї ҳамчун натиљаи баназаргирии зарар дохил карда 
мешавад; 

в) маблаѓи пўшонидани минбаъдаи зарар, ки барои он самараи мувофиқи андозї 
ба ҳисобкунии фоидаи софи давраҳои гуногун дохил нагардидааст. 

Ба хулоса омадан мумкин аст, ки моддаҳои зерин оиди сарфаи андоз бояд ошкор 
карда шаванд: харољоти пардохти андоз, ки ба фоида аз фаъолияти маъмулї мансуб 
мебошад; харољоти пардохти андоз, ки ба моддаҳои фавқулодда, хатогињои муҳим ва 
таѓйирѐбии сиѐсати баҳисобгирї дохиланд; шарҳи таносуби байни харољоти пардохти 
андоз ва даромади баҳисобгирї, агар он бо меъѐри андозии дар давлати 
фаъолиятдоштаи корхона амалкунанда тавзеҳ нагардад. 

 
Адабиёт: 
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Шарќи озод, 2012. №901. 
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ВОСИТАҲОИ АСОСӢ ВА ТАСНИФОТИ НАМУДҲОИ ОН  

ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ  БАҲИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРӢ 
 
Калидвожаҳо: воситаҳои асосӣ, баҳисобгирии бухгалтерӣ, омилҳои истеҳсослот, 

тавсифи хусусиятҳои воситаи асосӣ, ҳуҷҷатҳои меъѐрии баҳисобгирии воситаҳои асосӣ.  
Фишурда. Мақола инъикосгари усулҳои муосири таҳқиқи бухгалтерӣ мебошад. 

Вазифаи назорат ва танзими сарвақтии воситаҳои асосӣ ҳамчун омили истеҳсолӣ маҳз 
тавассути амалиѐтҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ба роҳ монда мешавад, ки масъалаи 
ташкил ва пешбарии баҳисобгирӣ тибқи талаботҳои меъѐрӣ ва сиѐсати иқтисодӣ-
иҷтимоии корхонаро боз ҳам муҳимтар месозад. Ба ғайр аз ин, дар мақола якчанд 
пешниҳодҳо дарҷ гардидааст, ки метавонанд боз ҳам асосҳои назариявию методиро доир 
ба муайян намудани самтҳои беҳтаргардонии раванди бањисобгирии воситаҳои асосӣ 

нишон дињад.  
 

Барои корхона ва ташкилотҳо дар шароити муосир самти афзалиятноки 

инкишофи даромаднокї ва таъминоти раќобатпазирӣ ва мавқеъгирӣ дар бозорҳои 

истеъмолӣ ҳадафи асосӣ буда, сиѐсати иқтисодию иҷтимоии онҳо бевосита ба 

таъминоти ҳавасмандсозии қувваҳои истеҳсолӣ барои оқилона истифода бурдани 

захираҳои истеҳсолӣ нигаронда шудааст, ки барои амалигардонии он маҳз, базаи 

моддӣ-технкии аз лиҳози мавқеъ ва хусусияти техникӣ пешрафта ва мустаҳкам лозим 
мебошад.  

Бинобар он, дар шароити маҳдудияти имкониятҳои молиявӣ таъмин намудани 

пояи моддӣ-техникӣ дараҷаи самаранокиаш баланд ва ѐ худ инноватсионӣ барои 

фаъолияти њар як субъекти хоҷагидор, мушкилотро ба миѐн меовард, ки таъминоти он 

ғайриимкон мегардад. Аз лиҳоз, субъектҳои хоҷагидор роҳи ягона ва қулайи истифодаи 

воситаҳои имконпазирро бо назардошти самарнокии онҳо ба роњ мемонад, ки 

истифодаи он аз назорат ва танзими саривақтии техникию реҷавии кори онҳо вобаста 
мебошад.  

Вазифаи назорат ва танзими сарвақтии воситаҳои асосӣ ҳамчун омили истеҳсолӣ 

тавассути амалиѐтҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ба роҳ монда мешавад, ки масъалаи 

ташкил ва пешбарии баҳисобгирӣ тибқи талаботҳои меъѐрӣ ва сиѐсати иқтисодӣ-

иҷтимоии корхонаро боз ҳам муҳимтар месозад. Зеро, масоили бањисобгирии ҳаракати 

воситаҳои асосӣ дар шароити муосир ҳамчун пояи моддӣ-техникии субъектҳо, аз 

раванди ташкили ҳуҷҷатгузорӣ, бақайдгирӣ, коркард ва таҳлили иттилооти пурра ва 

дақиқи бухгалтерӣ дар лаҳзаҳои пешбинишуда вобаста буда, мавқеъгирии масъалаи 
мазкурро инъикос менамояд.  
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Дар тамоми кишварҳои пешрафта ѐ худ миқѐси байналхалќӣ тибқи стандартҳои 

баҳисобгирӣ ва њисоботи молиявї (СБЊМ), барои ташкили баҳисобгирӣ хусусиятҳои  

бањисобгирии ҳаракати воситаҳои асосї ва ҳолати истифодабарии он диќќати махсус 

дода мешавад, зеро он чун омили истеҳсолӣ ба ҳаҷми барориши маҳсулоти тайѐр 

таъсир расонида бузургии онро метавонад тағйир диҳад. Дар ин миѐн таъмини   

самаранокии истифодаи воситаҳои асосї нишон медиҳад, ки раванди баҳисобгирӣ ва 

назорат аз болои онҳо дуруст ба роҳ гузошта шуда, фаъолияти соњибкорї ва рушди 
онро ба миѐн оварда шудааст.  

Масоили ташкили бањисобгирӣ ва таҳлили ҳолати истифодабарии самараноки 

воситаҳои асосӣ барои корхонањо, махсусан барои фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ, 

ки натиљаи нињоии фаъолияти онҳо ба самаранокии истифодаи воситаҳо хеле 
вобастааст, муњим мебошад. 

 Дар ин замина бо таври мунтазам назорат бурдан аз болои фаъолияти босамари 

воситаҳои асосӣ тариқи баҳисобгирии воридот ва содироти воситаҳо ва бузургии 

истеҳлоки арзиши онҳо, ки ҳамчун моддаи хароҷоти ба арзиши аслии маҳсулот ворид 

карда мешавад таъмин гашта, дар асоси он метавон ҳолати истифода ва самаранокии 

воситаҳоро дар оянда муайян намуд. Аз ин рӯ, бояд ќайд кард, ки дар асоси ҳисоби 

бузургии истеҳлоки воситаҳои асосӣ ва баҳисобгири он ҳангоми таҳлили сохтори 

арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшуда ва натиҷаҳои молиявии корхона низ ҳиссаи 

воситаҳои асосӣ ѐ худ омили истеҳсоли будани онҳоро ҳисоб ва муайян намуд. 

Инчунин, дар натиљаи таҳлили иқтисодӣ ва баҳои самаранокии истифодаи 

воситаҳои асосӣ тариқи усулҳои иқтисодии он ба воситаҳои асосии истифодашаванда 

ва аз истифода бозмонда, метавон баҳои мувофиқ дода, ҳолати коршоямӣ ва ѐ 

корношоямии онҳоро муайян кард. Маҳз, чунин муаммоҳо барои таҳқиқи масоили 

баҳисобгирии воситаҳои асосӣ ва такомули раванди ташкили он бо дараҷаи баланди 

самараноки асос гардида, омӯзишу таҳқиқ ва таҳлили  мазкурро муњимтар 
гардонидааст.  

Тасдиқоти гуфтаҳои болоиро метавон бо андешаи профессор Я.В. Соколова 

тасдиқ намуд: воситаҳои асосӣ ‟ ин ҳамон воситаҳое мебошанд, ки маҳз онҳо пояи 

моддӣ-техникӣ  ва истеҳсолии корхонаю ташкилотҳоро муайян менамояд. Таърифоти 

додашуда ба шарҳи ватании воситаҳо мувофиқ буда, дар хориҷи кишвар он нисбатан 

мушаххастар дар шакли бино, иншоот, дастгоҳ, воситаҳои нақлиѐтӣ ва ғайра тавсиф 
ѐфтааст.   

Масъалаҳои муҳими назариявии ташкил, пешбарии бањисобгирии бухгалтерї ва 

тањлили ҳолат ва ҳаркати воситаҳои асосӣ дар корхонаҳо корњои илмї ва методии 

чунин олимони ватанї бо таври қисмати бахшида шудааст дар асарҳои М.Шобеков, 
У.Уроќов, А. Шерназаров, Т.Гулов, М. Бобоев ва дигарон. 

Натиҷаи таҳқиқи тавсифотҳои болоиро ба инобат гирифта гуфтан мумкин аст, ки 

воситаҳои асосӣ аз дороиҳои ғайригардон, ки ба худ хароҷотҳои капиталии 

ташкилотро дарбар мегиранд, бо арзиши бунѐди моддии худ фарқ мекунанд.  

Воситаҳои асосиро метавон аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ маънидод намуд.  

Аз ҷиҳати ҳуқуқӣ воситаҳои асосӣ ҳамон воситаҳое, ки тибқи санадҳои меъѐрӣ-

ҳуқуқӣ эътироф гаштаасту масъулияти моддӣ барои кормандони ташкилот муқаррар 

карда мешавад, ҳисобида мешаванд.  

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ воситаҳои асосиро метавон ба ду тавсифот ҷудо намуд: 

- воситаҳои асосӣ ҳамчун сармояи гузошташуда ҳисобидашуда, ҳамаи воситаҳои 

асосӣ бояд бо арзиши аслии он ба ҳисоб гирифта шаванд, мисли хароҷоти давраҳои 

оянда (дар баланси динамикӣ); 

- воситаҳои асосӣ ҳамчун захираи дар корхона ҷойдошта фаҳмида мешаванд (дар 

баланси статикӣ).     
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Ба сифати дороиҳои ғайригардон воситаҳои асосӣ ‟ активҳоеро ифода менамоянд, 

ки ба мӯҳлати зиѐда аз як сол (12 моҳи ҳисоботӣ) истифода гашта, ба дороиҳои гардон 
дохил намешаванд.  

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки барои бо таври боз ҳам мушаххастар дарк намудани 

тавсифоти болоӣ хусусият ѐ худ критерияҳои барои воситаҳои асосӣ хосро метавон дар 

намуди расми зерин мушоҳида намуд (ниг. ба расми 1).   
 

 
Расми 1. Тавсифи хусусиятҳои воситаи асосӣ 

Дар расми 1 хусусиятҳои хоси тавсифии воситаҳои асосӣ тибқи назардошти 

натиҷаҳои таҳқиқи назариявии зербоби мазкур тасвир карда шудааст, ки ҳамчун илова 

хусусияти аввал аз сабаби дар ҳама соҳа новобаста ба таиноти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷой 

доштани воситаҳо мувофиқ гардонида, хусусияти се ва панҷ дар мувофиқат бо 

ақидаҳои муҳаққиқони соҳа барои боз ҳам мукаммалтар гардидани таърифоти онҳо 
илова карда шудааст. 

Натиҷаи таҳқиқи ҳамаи сатҳи ҳуҷҷатҳои меъѐриро ба инобат гирифта метавон 
нақшаи умумии асосҳои меъѐрии баҳисобгирии воситаҳои асосиро вобаста аз сатҳи 
ҷойгиршавиашон чунин тасвир намуд (ниг. ба расми 2). 

 

 
Расми 2. Ҳуҷҷатҳои меъѐрии баҳисобгирии воситаҳои асосӣ  

Ҳамчунин, тибқи талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъѐрии таҳқиқшуда дар баҳисобгирии 
бухгалтерӣ барои дар баланси бухгалтерӣ инъикос намудани арзиши воситаҳои асосӣ 
онҳо ҳангоми харид, барқароркунӣ ва фурӯш ѐ худ ҳангоми ҳаракаташон дар давраи 
ҳаѐтии худ бо якчанд арзишҳо баҳо дода мешаванд, ки дар баҳисобгирии бухгалтерӣ 
донистани меъѐр ва тарзи муайянкунии он муҳим мебошад. 

Воситаи асосӣ 
 

 

1) воситае, ки 
барои ташкили 
фаъолияти 
хоҷагидорӣ 
пешбини 
шудааст 

 

 

 

 

 

2) воситае, ки 
барои 
истеҳсоли 
маҳсулот, кор 
ва хизмат, на 
барои фурӯш 
пешбини 
шудааст 

 

 

 

 

3) воситае, ки 
дар раванди 
хоҷагидорӣ 
мунтазам 
истифодашуда, 
шаклашро 
дигар 
намекунад 

 

 

 

 

 

4) воситае, ки 
арзиши он бо 
роҳи ҳисоби 
истеҳлок ба 
арзиши аслии 
маҳсулот 
мегузарад 

 

 

 

 

 

 

 

5) воситае, ки 
қобилияти дар 
оянда таъмин 
намудани 
манфиати 
иқтисодиро 
дорад 

 

 

 

„ Кодекси мењнат ва кодекси гараждании ЉТ 

„ Ќонуни ЉТ “Оиди бањисобгирии бухгалтерї ва 
њисоботи молияї” аз 25-уми марти 2011. №702 

Сатњи 
ќонунгузорї 

„ Стандартњои миллї ва байналмилалии 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї 

„ Низомнома оиди бањисобгирии бухгалтерии 
воситаҳои асосӣ НББ 4/2002 

Сатњи 
меъѐрї 

„ Нишондодњои методї доир ба бањисобгирии 
бухгалтерї  

„ Дастурамалњо ва тавсияњои методӣ 

Сатњи 
методї 

„ Сиѐсати бањисобгирии ташкилот 

„ Њуљљатњои кори ташкилот 
Сатњи 
њисобї  
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Сиѐсати бањисобгирии корхона ва ташкилотњо дар асоси њуљљатњои меъѐрию 
њуќуќии сатњи аввал, дуюм ва сеюми ташаккули фаъолияти бањисобгирии бухгалтерї 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон тањия гашта, чун наќша ва ѐ њуљљати танзимоти 
дохилии раванди фаъолияти бухгелтерї истифода мегардад.  

Барои он ки воситаҳои асосиро баҳо диҳем, қабл аз ҳама бояд тарзи бадастории 
онҳоро муайян намоем, то барои баҳодиҳӣ ѐ худ муайянкунии арзиши ибтидоии 
воситаҳои асосӣ истифода намоем (ниг. ба расми 3).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Расми 3. Тарзҳои ба даст овардани (хариди) воситаҳои асосӣ 
 
Пас аз бадастории воситаҳои асосӣ бо тарзҳои дар расми 3 баѐншуда, онҳо ба 

корхона ворид мешаванд ва аз ҷониби комиссияи таъсисѐфта қабул гардида, ба баланси 
бухгалтерӣ ворид карда мешавад.  

 Дар асоси Кодекси андозии Ҷумҳури  Тоҷкистон тамоми масоили андозбандӣ ва 
баҳисобгирии объектҳои он, ки махсусан воситаҳои асосӣ метавонанд, ҳамчун ба 
сифати манбаи андозбандӣ ва ѐ омилҳои таъсиррасон ба манбаъҳои андозбандӣ ба 
сифати моддаҳои хароҷотӣ баромад намуда таъсир расонанд, бевосита ба меъѐр 
гирифта мешаванд. Ба монанди бамеъѐргирии андозаи хароҷоти истеҳсол, ки воситаҳои 
асосӣ мувофиќи банди 5, боби 18 ва моддаи 153/3 ‟и Кодекси Андози Љумњурии 
Тољикистон њамаи гурўњњои воситањои асосии ба њисоби истењлокї тааллуќдошта, дар 
доираи меъѐрњои муќараршудаи зайл њисоби истењлокї гузаронида мешавад (ниг. ба 
љадвали 1). 

Љадвали 1 ‟ Меъѐрњои њисоби истењлоки воситањои асосї барои ба танзимдарории 

хароҷоти истеҳлоки воситаҳои асосӣ 

Гу 
рўњ  

Намуди молу мул 
Меъѐри 
истењлок 
(%) 

1. 
Техникаи автотрактории роњсозї, асбобу анљом ва лавозимоти 

махсус, мошинањои электронии њисоббарор, дастгоњњо ва воситањои 
мањаллии коркарди маълумот 

20 

2. 

Автомобилњои боркаш, автобусњо, автомобилњои махсус ва ядакњо. 
Мошинањо ва таљњизот барои тамоми соњањои саноат, истењсолоти 
рехтагарї, таљњизоти оњангарию прессњо, таљњизоти сохтмон, 
автомобилњои сабукрав ва мебели идора. 

15 

3. 

Мошинањо ва таљњизоти ќуввадињанда, таљњизоти техникї, 
таљњизоти турбинї, муњаррикњои электрикї, генераторњои дизелї, 
воситањои интиќоли барќ, таљњизоти электронї, воситањои алоќа ва 
хатњои ќубур 

8 

4. Биноњо, иншоот ва иморатњо, воситањои наќлиѐти роњи оњан, бањрї, 7 

Тарзҳои бадастории воситаҳои асосӣ дар 

корхона 

Дар 

намуди 

қарз 

Бар ивази 

воситаҳои 

пулӣ 
 

Бар ивази 

саҳмияҳо 

ё ҳисса ба 

сармояи 

оиннома 

вӣ 

Бар 

сифати 

туҳфа аз 

дигар 

субъект 

ҳо 

Бо роҳи 

сохтмон 

бо қувваи 

худӣ 

Иваз бо 

дигар 

активҳо 

ва ё ба 

иҷора 
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дарѐї ва њавої 

5. Дороињои истењлокшавандае, ки ба дигар гурўњњо мансуб нестанд 10 

    Сарчашма: Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2017. 
 

Дар хотима, барои тавсияњои методӣ доир ба муайян намудани самтҳои 

беҳтаргардонии раванди бањисобгирии воситаҳои асосӣ, тањлили ҳолат ва баҳои 

самаранокии истифодабарии онҳо барои корхонаҳои истеҳсолӣ чунин пешнињодро 
лозим мешуморем: 

- моњияти иқтисодии воситаҳои асосӣ ҳамчун қисми дороиҳои ғайригардон аз 

ҷиҳати назариявї аниқ сохташуда, хусусиятҳои хоси онҳо бо таври мушаххас тасвир 
карда шуванд; 

- дар натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ бо назардошти хусусият ва мавқеи 

истифодабарӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ, воситаҳои асосӣ ба       6 гурӯҳ тафриқабандӣ 
карда шудаанд; 

- раванди барасмиятдарории ҳаракати воситаҳои асосӣ ва дар асоси тибқи усулҳои 

умумии баҳисобгири бухгалтерӣ коркард шуда, тасвири гузораҳои бухгалтерии он 
мушаххас инъикос гардидаанд;    

- ғайрисамаранок истифодабарии воситаҳои асосии корхона дар асоси тањлили 
маълумоти омории муайян гардидааст. Зеро, воситаҳои асосии корхона дар соли ҷорӣ 

нисбат ба соли гузашта дар сурати афзоиши коэффисиенти навсозӣ ба 1,04 иқтидори 
истеҳсолии онҳо бо ҳисоби миѐна ба 27% истифода нагардидааст, чораҷӯӣ намоянд; 

- дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои фондгунҷоиш ва боздеҳӣ фондҳои корхона 

муайян карда шуд, ки дар соли ҳисоботи нисбат ба соли гузашта, таъсири онҳо ба 

ҳаҷми барориши маҳсулот (боздеҳиашон) ба 0,21 сомонӣ коҳиш ѐфта, аз ғайрисамарнок 

истифодашавиашон шаҳодат медиҳад;  

- барои беҳтаргардонидани ҷараѐни баҳисобгирӣ ва таҳлили ҳолати истифодаи 

воситаҳои асосӣ ва ҳаракати онҳо дар корхона, самти муайян ва тавсияҳои методӣ доир 

ба амалӣ намудани он тариқи ташкили сиѐсати баҳисобгирии мувофиқ бо талаботҳои 

муосир аниқ карда шудааст. 
    

Адабиёт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї” аз 25 марти соли 2011, №702. 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба љамъиятњои сањњомї” аз 7-уми марти 2007 
тањти № 237, Сањ. – 6. 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуќӣ ва 
сохибкорони инфиродї» аз 29.12.2010 сол. № 640. 

4. Низомнома «Дар бораи бањисобгирии бухгалтерии сиѐсати бањисобгирии корхона 
СБК 199» Фармони Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 24.09.1999. №135 

5. Низомнома «Дар бораи пешбарии бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи бухгалтерї 
дар Љумњурии Тољикистон» аз 8.02.2003. №9. 

6. Дастурамал  оиди  тартиби  таҳияи  намудани  шаклҳои ҳисоботи молиявие, ки 
мутобиқи Стандартҳои миллӣ ва  байналмилалии ҳисоботи молиявӣ тартиб дода 
шудаанд. Фармоиши Вазорати молияи Љумҳурии Тоҷикистон аз «27»майи соли 2011 
№ 42. 

7. Дастурамали бањисобгирии муњосибии «Сиѐсати бањисобгирии корхонањо», Фармони 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 24.09. 1999 №135. 

8. Дастурамал оиди тартиби тањия намудани шаклњои њисоботи молиявии мутобиќи 
стандартњои миллї ва байналмилалии њисоботи молиявї тартиб дода шудаанд. 
Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 27 майи соли 2011 №42. 
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маркетинг-агробизнеси ДДҲБСТ  

 

НАҚШИ САНОАТИ КОРКАРД ДАР РАВАНДИ САНОАТИКУНОНИИ 

БОСУРЪАТИ КИШВАР 
 

Калидвожањо: комплекси агросаноатї, амнияти озуқаворӣ, индустриалӣ - аграрӣ, 
стратегия, захираҳои озуқаворӣ, стандарти миѐнаи хӯрока, бехатарии озӯқаворӣ, 

агроиқтисодӣ, бозори минтақавӣ, соҳибкорӣ, арзѐбӣ.  
Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур раванди истеҳсолоти корхонањои комплекси 

агросаноатї, фаъолияти корхонањои истењсоли мањсулоти саноати хӯрокворӣ ва сањми 
онњо дар таъмини амнияти озуќаворї ва раванди саноатикунонии босуръати кишвар, 
нишондињандањои истењсолии мањсулоти хӯрокворӣ ва њаљми истењсоли мањсулот дар 
корхонањои саноатї ва тањлили онњо, ҳаљми истењсоли мањсулот дар корхонањои 
саноатии коркард ба хусус мањсулоти хўрокворї ва саҳми онҳо дар истењсолоти саноатӣ 
ва истењсоли намудњои гуногуни мањсулоти ватанї, дар ин замина кам кардани 
мањсулоти воридотї мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. 

Њаљми истењсоли мањсулот дар корхонањои саноатии коркард ба хусус мањсулоти 
хўрокворї ва саҳми онҳо дар истењсолоти саноатии вилоят ва истењсоли намудњои 
гуногуни мањсулоти ватанї, дар ин замина кам кардани мањсулоти воридотї нишон дода 
шудааст. 

 
Соҳаи саноати коркард яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва манбаи асосии таъминкунандаи 

аҳолӣ бо маводи хӯрока мебошад. Дар навбати худ заминагузори таъмини ҳадафи стратегии 

кишвар, амнияти озуқаворӣ мебошад. Яке аз ҳадафҳои асосии соҳаи саноат ин коркарди 
саривақтии ашѐи хоми ватанӣ буда, ашѐи хом бошад баҳри таъмини корхонаҳои комплекси 

агросаноатӣ ҳамчун мусоидаткунандаи раванди бетанафузи такрористеҳсолкунӣ хизмат 

мекунад. Корхонаҳои комплекси агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз 

имкониятҳои ҷойдошта ва захираҳои ашѐи хоми ватанӣ фаъолияти истеҳсолии худ аз ҷумла 

коркарди саривақтии маҳсулоти соҳаи кишоварзиро ба роҳ мондаанд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии босуръатро ҳадафи чоруми 
стратегӣ эълон намуданд ва ҳоло давлату Ҳукумат ва мардуми шарифи кишвар баҳри 
татбиқи ин ҳадаф камари ҳиммат бастаанд. Саноатикунонӣ имконият медиҳад, ки ашѐи 
хоми ватанӣ саривақт ва беталаф коркард шавад, аҳолии мамлакат бо ҷойи корӣ таъмин 

шавад, бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватании арзону босифат ғанӣ гардад ва воридоти молу 

маҳсулот аз хориҷи кишвар коҳиш ѐбад. Хушбахтона, ин раванд марҳила ба марҳила амалӣ 

гашта истодааст [1, 4]. 
Дар шароити имрӯзаи рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон, иқдоми пешгирифтаи Пешвои 

миллат бамаврид буда, ҳамагонро водор месозад, ки дар амалишавии чунин иқдом саҳми 

арзанда гузоранд. Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки аҳолии Тоҷикистон беш аз 9 

млн. нафарро ташкил дода, боис мегардад, ки он иқтидорҳои истеҳсолие, ки дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, барои таъмини аҳолӣ бо маводи ниѐзи аввал қувваи худро 

дучанд кунанд.  

Соҳаи саноати коркард дар ҷумҳурӣ солҳои охир рӯ ба беҳбудӣ ниҳодаст ва 

нишондиҳандаҳо сол аз сол зиѐд гардида, раванди истеҳсолоти ватанӣ бомаром ҷараѐн 

дорад. Инро дар мисоли истеҳсолоти намудҳои гуногуни маҳсулотҳои истеъмолии ватанӣ 

дар ҷадвали зер мебинем [6, 16]. 



16 
 

Ҳаҷми коркард ва истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ дар корхонаҳои саноатии 

мамлакат дар соли 2018 ва афзоиши он нисбат ба соли 2017 

№ 
р/т 

Номгӯи 

мавод 

Декабри 
с.2018 

ба њисоби фоиз 
нисбат ба 

январ -
декабри 
с.2018 

январ – 
декабри 
с.2018 

ба њисоби 
фоиз нисбат 
ба январ - 
декабри 
с.2017 

декабри 
с.2017 

ноябри 
с.2018 

1.  орд, тонна 56985,1 9,4 бар 87,8 693932,9 101,8 
2.  гўшт, тонна 6099,2 1,7 бар 118,4 56818,0 114,3 
3.  мањсулоти њасиб, 

тонна 
448,2 129,2 107,1 4626,1 101,5 

4.  мањсулоти шири 
холис, тонна 

1131,5 98,3 107,3 14651,4 107,3 

5.  консервањо, њаз. 
ќуттии шартї 

675,9 2,2 бар 114,4 23629,7 102,9 

6.  мањсулоти 
ќаннодї, тонна 

2078,1 1,7 бар 101,3 14005,1 120,7 

7.  равѓани растанї, 
тонна 

3655,3 1,9 бар 127,6 16092,6 106,3 

8.  араќ ва  мањсулоти 
ликѐру араќ, 
декалитр 

5410,2 95,0 107,5 51349,4 100,1 

9.  оби љав, декалитр 785,0 17,8 57,9 94234,7 101,3 
10.  нушокињои 

беспиртї, декалитр 
1328212,6 5,6 бар 106,8 11182017,

7 
138,6 

11.  обњои минералї, 
декалитр 

61271,4 2,9 бар 131,6 1532242,7 101,6 

Манбаъ: Маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, январ-декабри с.2018.саҳ:16 
 
Бинобар маълумоти ҷадвали мазкур, дар моњњои январ - декабри соли 2018 њаљми 

истењсоли мањсулоти хўрокворї 12,9 фоиз зиѐд шуд, ки он асосан аз њисоби истењсоли 
орд ‟ 1,8 фоиз, гўшт ‟ 14,3 фоиз, мањсулоти шири холис ‟ 7,3 фоиз, консерва ‟ 2,9 фоиз, 
мањсулоти ќаннодї ‟ 20,7 фоиз, равѓани растанї ‟ 6,3 фоиз, нушокињои беспиртї ‟ 38,6 
фоиз ба вуљуд омада, ҳаҷми истеҳсоли намудҳои маҳсулот дар соли 2018 нисбат ба соли 
2017 афзудааст. Вале ин суръати афзоиш ҳанӯз ҳам моро қонеъ кунонида наметавонад. Зеро 

номгӯи маҳсулоте, ки дар ҷадвал оварда шудааст, маводи ниѐзи аввали мардум буда, ин 

раванд барои расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ кифоягӣ намекунад. 

Тоҷикистон ҷумҳурии аграрӣ аст, зеро маҳсулоте, ки аз соҳаи кишоварзӣ истеҳсол 
карда мешавад, ҳамчун ашѐи хом дар корхонаҳои комплекси агросаноатӣ коркард мешаванд. 

Пас, мо пеш аз ҳама ба соҳаи коркарди саноатӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, иқтидорҳои 

истеҳсоли ватаниро тақвият диҳем ва бозори ватаниро бо маҳсулоти худӣ таъмин намоем. 

Дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ барномаҳои зиѐди рушд амалӣ гардида истодаанд, ки 
ҳадафи асосии онҳо навсозии корхонаҳои мавҷуда ва бунѐди корхонаҳои нав, татбиқи 
технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолоти комплекси агросаноатӣ, роҳандозии 
коркард ва истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тақвияти истеҳсоли 
маҳсулоти рақобатпазири воридотивазкунанда ва зиѐд намудани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти содиротӣ буда, барои гузариши иқтисодиѐти кишвар аз иқтисоди аграрӣ - 
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саноатӣ ба индустриалӣ - аграрӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайѐри ниҳоӣ замина 
мегузоранд [7, 11]. 

Захираю имкониятҳои Тоҷикистон барои рушди истеҳсоли молу маҳсулоти 
баландсифати саноатӣ, афзоиш додани содирот ва пайдо кардани мавқеи сазовор дар 
бозори ҷаҳонии молу хизматрасонӣ зиѐд мебошанд. Аз ин рӯ, ворид намудан ва 
истифодаи васеи технологияҳои муосири инноватсионӣ дар раванди истеҳсолоти 

корхонаҳои комплекси агросаноатӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти мутахассисон, 
соҳибкорон ва қобилияти идоракунии кадрҳо, ҷорӣ намудани усулҳои муосири 
менеҷменти сифат ва омодасозии кадрҳои баландихтисос омилҳои асосии ноил шудан 
ба ин ҳадафҳо ба ҳисоб мераванд. Аз ҷониби Пешвои миллат эълон гардидани 
мораторийи дусола ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
истеҳсолӣ барои рушди соҳаи саноат хусусан саноати коркард ва таъсири бевоситаи он 
ба бахшҳои дигари иқтисодиѐти кишвар заминаи мусоид мегузорад. Ислоҳоти иқтисодӣ 
доир ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ имкон дод, ки давоми даҳ 
соли охир нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар дар сатҳи устувор нигоҳ дошта, 
рушди воқеии иқтисодиѐт ба ҳисоби миѐна ҳафт дарсад таъмин карда шавад, ки дар 
миқѐси ҷаҳонӣ нишондиҳандаи назаррас аст. 

 Сол то сол кам гаштани воридоти маҳсулоти ниѐзи мардум аз хориҷи кишвар боис 

мегардад, ки дар Тоҷикистон соҳаи коркард рушд ѐфта, бозори дохила бо молҳои истеҳсоли 

худӣ таъмин гардад. Ин ҳоло ҳам басанда нест, зеро кишвари мо дорои иқтидорҳои бойи 

тавлиди ашѐи хом ва қувваи корӣ мебошад. Бо рушди саноати коркард имрӯзҳо бисѐри 
кишварҳо аз як навъи маҳсулот чанд маводи дигар тавлид менамоянд. Махсусан, аз 
меваю сабзавот ва зироатҳо, ки дар ватани мо фаровонанд, номгӯйи зиѐди маҳсулоти 
истеъмолӣ истеҳсол мегардад. 

Ин фаъолияти босамар дар иқтисоди бозоргонӣ як кори муқаррарӣ буда, раванди 
коркард дар ҳар як марҳилаи истеҳсолот барои соҳибкорон фоидаовар аст. Масалан, як 
халтачаи картошкаи бирѐн (чипси), ки ҳамагӣ 50 грамм вазн дорад, дар мағозаҳо аз 1 то 
4 сомонӣ ва як килограмм картошка 1,8-2 сомонӣ мебошад. Бубинед, ки коркарди 
маҳсулот чӣ қадар фоидаи онро афзун месозад. Албатта, барои тавлиди ҳамон як чипси 
мавод ва меҳнат лозим аст. Вале, асоси истеҳсолашро картошка ташкил медиҳад. Дар 
баробари картошка барои коркарди зироатҳои кишоварзӣ дар тавлиди маводи гуногун 
имкониятҳо хеле зиѐданд.  

Аҳолӣ бо картошкаи ватанӣ, сабзавот ва полезиҳо пурра ва мевагиҳо дар ҳаҷми 80 
дарсад таъминанд. Афзоиши маҳсулот тақозо менамояд, ки коркарди он дар 
корхонаҳои комплекси агросаноатӣ ҷоннок карда шавад. Ба ин васила, воридоти 
хӯроквории аз меваю сабзавот ва ғалла истеҳсолшаванда коҳиш меѐбад ва ба моли 
баландсифату арзон ба аҳолӣ дастрас мегардад. Ба ғайр аз ин, меваю сабзавотро на 
танҳо ҳамчун хӯрокворӣ, балки дар истеҳсоли маводи шустушӯйӣ, дору ва ғайра васеъ 
истифода намудан имкон дорад. Агар технологияи истеҳсолот нав карда шавад, харҷи 
коркарди маҳсулоти зироатҳо ва чорво кам ва сифати маводи истеҳсолшаванда беҳтар 
хоҳад шуд. Барои он ки маҳсулоти ватанӣ рақобатпазир ва бо харҷи кам тавлид шавад, 
технологияи нави онро бояд фароҳам кунем [2, 35]. 

Боиси нигаронист, ки техникаи истеҳсолии баъзе корхонаҳои маҳаллӣ аз солҳои 80 
асри гузашта боқӣ мондаанд. Бинобар ин, Ҳукумати ҷумҳурӣ тибқи қонунгузорӣ 
воридоти техника ва таҷҳизоти барои коркард ва истеҳсол нигарондашударо аз 
пардохтҳои гумрукӣ озод намуд. Бо коркарди маҳсулоти кишоварзӣ самаранокии он 
дучанд ва ҷойҳои корӣ зиѐд мегардад. Истифодаи саноатии бархе меваҷот, аз ҷумла 
меваҳои донакдор талафѐбии ҳосили онҳоро коҳиш медиҳад.  

Ҳамкории сусти хоҷагиҳои деҳқониро бо соҳибкорон омили кам истифода 
гардидани маҳсулоти кишоварзии мамлакат дар истеҳсолот медонем. Зеро дар афзоиши 
молу маҳсулоти худӣ робитаи онҳо нақши муҳим дорад. Кишоварз ба харидори воқеӣ 
умед мебандаду корхонаи истеҳсолӣ ба мавҷуд будани манбаи ашѐи хом. Дар натиҷа, 
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маҳсулоти кишоварзӣ самаранок коркард шуда, тавлидоти ватанӣ устувор мегардад. 
Ҳамчунин, кишоварзону соҳибкорони истеҳсолиро ба воситаи ҳамоишҳо ва вохӯриҳои 
судманд бояд ба ҳам муаррифӣ намуд, то ба истеҳсоли маҳсулоти гуногуни ватанӣ 
ҳавасманд гарданд.  

Мақсади асосии таҳияи мақолаи мазкур, муайян намудани самтҳои коркарди 

маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои комплекси агросаноатӣ мебошад. Инчунин нақши 

саноати коркард дар рушди иқтисодиѐти мамлакат ва расидан ба ҳадафи чорум, 

саноатикунонии босуръати кишвар нишон дода шудааст. Дар ояндаи бо истифода аз 

иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои саноатии мамлакат ва рушди инфрасохтори комплекси 

агросаноатӣ, ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ зиѐд, ҳадафи стратегии кишвар таъмин мегардад ва 

Тоҷикистон аз кишвари воридкунандаи маҳсулоти хӯрокворӣ ба содироткунандаи он табдил 

хоҳад ѐфт. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ   

 И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ИМИДЖА 

 

Характерными чертами любого цивилизованного общества являются культура труда и 

умение эффективно работать. Эти черты характерны и предприятиям, которые хотят быть 

успешными и конкурентоспособными на рынке. 

Энциклопедия по экономике определяет культуру труда как совокупность средств, 

способов, ориентиров, образцов и норм поведения, присущих определѐнной группе людей, 

занятых совместной трудовой деятельностью, и соответствующих развитию общества, 

созидательных способностей человека [5, 148]. Отсюда вытекает, что наряду с другими 

элементами культуры труда, регламентирующие деятельность предприятия, образцы и 
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нормы поведения способствуют повышению уровня производительности труда, и тем 

самым, имиджа предприятия. 

Другим показателем успеха предприятий и организаций в XXI веке считается степень 

социальной ответственности или социальной ориентации предприятия. 

Под социальной ответственностью понимается  способность организации или 

предприятия оценить последствия своей деятельности для успешного социального развития 

общества  [4]. 

Российский учѐный Фиглин Л. считает, что организации обязаны проявлять 

ответственность в трѐх областях – финансы, влияние их деятельности на общество и 

окружающую среду, воздействие на экологию [4]. 

 Говоря об ответственности в сфере финансов, необходимо затронуть вопрос о 

прозрачности и гласности деятельности предприятий. Этот принцип регламентируется и 

Законом Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», принятым от 27.07.2005, № 53 в 

последующей редакции.  Так, согласно статье  4 данного закона – «Основные принципы 

борьбы с коррупцией», регламентируются законность, прозрачность и гласность 

деятельности субъектов [1]. На наш взгляд, эти принципы относятся ко всем организациям, 

предприятиям, хозяйствующим субъектам в сфере предпринимательской деятельности. 

Серьѐзность этих принципов осознана многими мировыми компаниями, 

поддерживающих успех на протяжении десятилетий и стремящихся быть лидером на 

мировом рынке. Эти компании наравне с принципом социальной ответственности во все 

аспекты своей деятельности прочно интегрируют и принцип устойчивого развития. 

Например, для компании «Coca-cola» корпоративная социальная ответственность и 

устойчивое развитие неотделимы от общего подхода к ведению бизнеса. Стремления и 

обязательства компании отображены в еѐ миссии ценностях. В основе такого подхода 

компании лежат три стратегических приоритета, которые включают в себя: здоровье и 

благополучие потребителей, уменьшения воздействия деятельности компании на 

окружающую среду и вклад в развитие общества. 

Заботясь о здоровье и благополучии потребителей,  компания использует такие 

инструменты, как объективные результаты научных исследований, постоянные инновации, 

открытое информирование потребителей о пищевой ценности продукции, непреложное 

соблюдение принципов ответственного маркетинга и др. 

На официальных сайтах филиалов компании периодически публикуется финансовая 

отчѐтность: бухгалтерский баланс с его кратким анализом, отчѐт о прибылях и убытках с 

анализом финансовых результатов, отчѐт о движении денежных средств, отчѐт об 

изменениях капитала за определѐнный период, а также результаты дополнительных 

проверок [6].  Таким образом, обеспечивая доступность всех сведений о бюджете, компания 

соблюдает принцип прозрачности (открытости), так как прозрачность финансовой 

отчѐтности обеспечивается путѐм полного и правдивого предоставления информации, 

необходимой для принятия экономических решений, широкому кругу пользователей.  

Принцип прозрачности (открытости) предусмотрен в законодательстве  некоторых стран в 

сфере бюджетной системы, что обуславливает четкое видение реального финансового 

состояния компании. 

Проявляя ответственность в сфере экологии, компания «Coca-cola» стремится свести к 

минимуму влияние своей деятельности на окружающую среду на всех этапах производства. 

При этом она реализует следующие цели: сокращение потребления воды и энергии при 

производстве продукции, уменьшение производственных отходов; кардинальное снижение 

объемов выбросов парниковых газов; совершенствование упаковки, активное применение 

переработки и вторичного использования отходов, уменьшение процента отходов, 

переданных на захоронение; бережное использование природных ресурсов и т.д. 

Компания «Coca-cola» в Таджикистане, созданная в 2015 году, производит, 

распространяет и продаѐт газированные напитки. Она обслуживает базу в 8 миллионов 

человек  с 1 заводом и более 100 сотрудниками в Таджикистане. Портфель продукции 
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компании включает в себя Bonagua, Burn, Coca-cola, Coca-cola zero, Fanta, Fuse Tea, Piko и 

Sprite.    

Главная ответственность компании состоит в том, чтобы оправдать ожидания 

заинтересованных сторон и постоянно улучшать социальные, экологические и 

экономические показатели компании, обеспечивая при этом еѐ устойчивость и успешность. 

Для достижения поставленных целей и задач компания «Coca-cola» в Таджикистане провела 

87 учебных сессий с 1009 участниками для своих клиентов и дистрибьюторов в Турции, 

чтобы поддержать развитие их потенциала продаж [7]. 

Таким образом, социальная ответственность компании означает соблюдение этических 

и правовых норм в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.  В связи 

с принятием на себя определенной социальной ответственности компании могут понести 

дополнительные расходы, однако этого требует современная этика в сфере бизнеса, а 

понесенные расходы окупятся в долгосрочном аспекте.  

Руководители компаний должны принимать на себя социальную ответственность по 

следующим причинам: 

1) так как этого от них ожидает само общество; 

2) для более эффективной работы в долгосрочном плане; 

3) в связи с обязательствами перед целевым рынком; 

4) в связи с тем, что обслуживающий персонал представляет «лицо» своих компаний; 

5) для того, чтобы свести к минимуму возможность ответных действий конкурентов; 

6) для снижения вероятности вмешательства государственных органов и др. [3, 11].  

На наш взгляд, в современных условиях развития общества, к данному перечню можно 

отнести и причину предотвращения коррупционных действий и их экономических 

последствий. 

В ряде развитых стран, таких США, Великобритания, Япония, при ведении 

коммерческой деятельности на предприятии используют ряд специальных мероприятий и 

методов, направленных на формирование здоровой этической основы трудовых отношений 

на предприятии: 

- Внутренний кодекс этических стандартов является центральным документом в 

компании в области этики и представляет собой свод принципов и правил делового 

поведения. Сегодня их имеют почти все крупные корпорации и около половины мелких 

фирм. 

- «Карты этики» - набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих 

внутренний кодекс этических стандартов для каждого сотрудника компании. Они содержат  

также имя и телефон консультанта компании по этическим вопросам. Данный метод активно 

применяется в японских компаниях. 

- Комитеты (или отдельные специалисты) по этике призваны вырабатывать 

этическую политику предприятия, а также решать конкретные этические проблемы, 

возникающие в ходе повседневной практики. 

- Обучение сотрудников и руководителей этичному поведению проводится, как 

правило, на базе семинаров и краткосрочных  курсов.   

- Этическая экспертиза представляет собой всесторонний анализ  конкретного аспекта 

деятельности организации или отдельного проекта.  Результатом такой экспертизы 

становится система предложений, направленных на улучшение морального климата на 

предприятии, имиджа в глазах общественности, внесение коррективов в деятельность 

предприятия [3, 12]. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что  вопросы деловой этики и 

социальной ответственности должны беспокоить руководителей компаний, 

предпринимателей так же, как прибыль и эффективность развития производства. 

На наш взгляд, решение этических проблем в деятельности любой компании и 

повышение еѐ социальной ответственности могут способствовать  повышению уровня 
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производительности труда, имиджа компании, а также формированию антикоррупционной 

культуры и предотвращению коррупционных действий.  
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АФКОР ОИДИ МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ КУДАКОН 

ДАР МУНОСИБАТҲОИ ГРАЖДАНӢ 
 

Дар илми њуќуќшиносии замони муосир муайян кардани дефинитсияҳо, мафњумњо 
ва категорияњо нисбати илми фалсафа, ки таҳқиқоти дар он гузаронидашаванда 
ањамияти заминавии назариявї дорад, бо маќсади таъмин намудани татбиќи  амалии 
меъѐрҳои ҳуқуқӣ  гузаронида мешавад. Чунки он дар фаъолияти њуќуќэљодкунии 
ќонунгузор васеъ истифода бурда мешавад ва шакли њуќуќї (расмї) мегирад. Аз њамин 
сабаб барои дуруст муайян намудани на фақат мазмуну мўњтаво, балки маънои 
мафњумњои асосии (базавии) њуќуќї олимони њуќуќшинос хеле эњтиѐткорона ва 
сарфакорона муносибат мекунанд. Сарфакорӣ ин ҷо маънои онро дорад, ки як истилоҳ 
ѐ калима ѐ ибора дар як матн фақат ба як мазмун истифода мешавад. Дар акси ҳол 
мақсаду мароми қонунгузор духӯра ва нофаҳмо ифода гаштанаш мумкин аст.  Боиси 
тазаккур аст, ки дар чунин мавридњо ҳамчун қутбнамо фалсафаи соњаи њуќуќи дахлдор 
дар назар дошта мешавад [7,261-265].  

Барои њамин аҳамияти мусбї ѐ манфї доштани њар яке аз мафњумњои њуќуќї 
вобаста ба шарту шароитњои давраи пайдоиш ва ташаккулѐбии онњо дуруст бањогузорї 
шуданашон лозим аст. Асосгузори сулњу вањдати Миллї - Пешвои Миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, мўҳтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ 

таклиф намуда буданд, ки бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва 
иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаѐти сиѐсиву иқтисодии мамлакат соли 2017 дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Соли ҷавонон эълон карда шавад [2].  

   Ҳукумати Тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша 

дастгирӣ намуда, барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад [2]. Ин 

http://www.mmk.tj/


22 
 

аќидањо бо фаъолияти соњибкорї њам алоќаманд аст. Чунки саҳми љавонон барои 
инкишоф ва рушду нумўи соњибкорї, бо њамин васила мустањкам кардани 
иќтисодиѐти бозорї ва мукаммал гаштани муносибатњои бозаргонї ва нињоят барпо  
намудани љомеаи мутамаддин зарур аст.   

Вобаста ба навиштаҳои боло, ба назари мо, зарурати муќарар кардани маънои 
истилоҳи «љавон» њамчун категорияи шахси расман эътирофшаванда барои муќарар 
кардани масъалаи ба кадом гурўњи субъектњои њуќуќ шомил будани вай пайдо шудааст. 
Чунки таҳқиқи ин истилоњ барои на фаќат ќонунгузорї, балки барои олимони соҳаи 
њуќуќ њам як навоварӣ аст ва дар ҷараѐни тадқиқотҳои илмї ҳамто истифода нашуда 
буд. 

Дар соҳаҳои ба маънои васеи њуќуќи гражданї фаҳмидашаванда мафњуми синну 
соли субъект дар алоќамандї бо масъалаи муайян кардани ќобилияти њуќуќдорї ва 
ќобилияти амалкунї таҳқиқ карда мешавад. Чунки њаљму мазмун ва доираи њуќуќу 
ўњдадорињои субъективї аз синну соли шахсони воќеии ба муносибатњои њуќуќї-
гражданї воридшаванда вобаста мебошад.  

Боиси тазаккур аст, ки мафњуми шахси воќеї дар ќонунгузорї истифода мешавад 
ба маънои мафњуми одам, инсон ба мазмуни табиї, нест. Ҳарчанд баъзе ҳуқуқҳои 
позитивии инсонӣ аз ҷониби давлат эътироф шаванд ҳам ба маънои пайдо кардани 
ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунї фақат баъди расман эътироф намудан, 
баъди дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (САЊШ) ҳамчун шахс ба қайд 
гирифта шудан оқибатҳои муайни ҳуқуқӣ пайдо мегарданд. То он даме ки њолати 
њуќуќии тавлиди инсони нав ба дунѐ омада дар маќомоти ваколатноки давлатї (идораи 
сабти асноди њолати шањрвандии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњия 
ѐ шањраку дењот) аз ќайди давлатї намегузарад ба мазмуни юридикї субъекти дорандаи 
њуќуќ ва ўњдадорињо пайдо намешавад. Давлат њуќуќ ва ўњдадорињо, манфиатњои 
ќонунї ва њифзу њимояи вайро фаќат бо њолатњои аз назари њуќуќ расмї кунонидашуда 
алоќаманд менамояд. Барои њамин то гирифтани шањодатномаи таваллуди кўдак дар 
њамаи хуљљатњо вай бо ному насаби модараш ва хислатњои табиияш (љинс, вазн, ќад) 
номнавис мешавад. Аз чї бошад, ки на фаќат дар илм, балки дар ќонунгузории 
гражданї њам дар назар дошта мешавад, ки њар як  инсон аз лањзаи таваллуд шуданаш 
ќобилияти њуќуќдорї пайдо карда соњиби њуќуќ ва ўњдадорињои субъективии гражданї 
мешавад [3].  

Чунин аќида ба назари мо заминаи њуќуќї надорад ва барои беањамият 
гардонидани ўњдадории волидон оиди сари ваќт - пас аз таваллуд фарзандро дар 
мӯҳлати то се моҳ аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузарондан сабаб 
мегардад (Ќонуни ЉТ “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд”, б.2, м.8). Зеро, институти ба ќайдгирии давлатии њолатњои шањрвандї бо 
маќсади танзими муносибатњои њуќуќї аз назари маќоми (статуси) субъектњои он љорї 
карда шудааст.  

Ќобилияти амалкунї ин ќоидаи бо амалњои худ ба даст овардан ва татбиќ 
намудании њуќуќу муқаррар намудани ўњдадорињо ва иҷро намудани онњо мебошад. Бо 

истилоњи дигар ќонунгузор онро мукаллафияти гражданӣ њам меномад (КГ, ќ.1 м.22). 
Чунки шахс бояд ањамият ва оќибатњои амалњои худро фањмида тавонад. Аз њамин 
сабаб фаќат шахсе соњиби чунин ќобилият шуда метавонад, ки аќлу идрок дошта  
бошад. Њаљм ва дараљаи он бошад, ба солимаќлї ва синну сол  муайн карда мешавад. 
Барои њамин ќонунгузор ба њаљми пурра фаро расидани ќобилияти амалкуниро бо 
расидан ба балоѓат алоќаманд менамояд (КГ, ќ.1, м.22). Вале, ќонунгузор дарк 
менамояд, ки ин мафњуми “балоѓат” хусусияти абстрактї дошта њар хела маънидод 
шуданаш мумкин аст. Масалан, баъди ба итмом расонидани тањсилот дар муассисаи 
таълимоти миѐнаи умумї гирифтани номаи камолот (аттестат зрелости) њам бо расидан 
ба балоѓат алоќаманд карда мешавад. Њол он, ки хатм намудани муассисаи тањсилоти 
умумї бо синну сол вобастагии зич ва ҷудонашаванда надорад. Чунки толибилмони 
ќобилияти зењнии фавќулодда дошта метавонанд чанд сол пеш ва баръакс ќобилияти 
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зењнии паст дошта чанд сол дертар тањсилоти худро ба итмом расонанд. Барои њамин 
ќонунгузор бо маќсади мушаххас ва аниќ кардани ин мафњум ибораи “... яъне пас аз 
расидан ба синни ҳаждаҳ” - ро илова кардааст (КГ, ќ.1 м.22). 

Ќонунгузории гражданї барои њамаи шахсони то њаждањсола мафњуми  ноболиѓро 
истифода бурдааст. Дар дигар соњањои њуќуќ ин категорияи субъектњо њамчун кўдак 
фарќ карда мешаванд, ки аз санадњои меъѐрї-њуќуќии байналмиллалї бармеоянд [6]. 
Боиси тазаккур аст, ки ќонунгузор ноболиѓонро вобаста ба доира ва њаҷми ќобилияти 
амалкунияшон ба ду гурўњ људо кардааст: а) аз шашсола то чордањсола; б) аз 
чордањсола то њаждањсола.  

Аз тањлили имкониятњои барои ќобилияти амалкунї додашуда (КГ, м.м.29) ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар чунин мавридњо ќонунгузор ин мафњумро ба 
маънои љузъї (аз шашсола то чордањсола) ва нопурра (аз чордањсола то њаждањсола) 
фарќ мекунад. Чунки салоњиятњои ба ноболиѓи аз шашсола то чордањсола дода шуда 
истисної (КГ, ќ.1 м. 29) ва аз њаљми умумии ќобилияти амалкунї хеле кам мебошанд 
(КГ, ќ.2 м. 29). Барои пурра шудани ќобилияти амалкунии ноболиѓи аз чордањсола то 
њаждањсола бошад ризояти хаттии намояндагони қонунии вай - волидайн, 
фарзандхондагон ва парасторон намерасад (КГ, ќ.1 м. 27). 

Њаминро њам ќайд кардан зарур аст, ки ќонунгузор ноболиѓони то чордањсоларо 
“хурдсолон” номидааст (КГ, ќ.1 м. 29). Вале, њадди поѐнии синну соли ноболиѓонро дар 
ин маврид ќонунгузор нишон надодааст. Пас ин љо њамаи ноболиѓони таваллудашон аз 
ќайди давлатї гузашта ва њамчун шахси воќеї эътирофшударо дар назар доштан 
мумкин аст.  

Ќонунгузор барои ифода кардани мафњуми ноболиѓи то њаждањсола  мафњуми 
дигар ‟ фарзанд (кўдак) - ро низ истифода бурдааст. Њарчанд аз аввал таъкид кардан 
зарур аст, ки мафҳумњои “фарзанд” ва “кўдак” њаммаъно нестанд. Мавриди тањлили 
алоњидаи онњо мо ба чунин хулоса омадем, ки бо истилоњи “фарзанд” муносибати хешу 
таборї (авлодии) волидайнро бо кўдаки тавлидшудаашон ифода кардан мумкин аст, ки 
новобаста аз синну сол амал мекунад. Барои њамин њам њар як шахс дар њаждањсолагї 
ба њаљми пурра ќобилияти амалкунї пайдо кунад њам ќонунгузор пешбинї карда буд, 
ки нисбати фарзандони то бистсола падару модар ўњдадоранд, ки дар баъзе масъалањо 
ихтиѐрдории онњоро манъ кунанд. Чунин меъѐри ҳуқуқуӣ ба консепсияи 
умуминазариявии ҳуқуқӣ мувофиқат намекард. Аз ҳамин сабаб хушбахтона бо Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 маи соли 2018 №1532 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» тағйирот ворид 

карда шудааст, яъне  дар дар сархати нуҳуми моддаи 8 - калимаи «бистсолаашонро» ба 

калимаи «ҳаждаҳсолаашонро» иваз карда шуд.  Ќонунгузор ин номувофиќиро бартараф 

намуда мавриди  ворид намудани таѓйирот ба ин  ќонун ин меъѐрињуќуќиро ба 
ќоидањои маъмули конструксияи анъанавии њуќуќи гражданї мувофиќ кард ва айни 
замон сухан дар бораи масъулияти падару модар то њаждањсолагии фарзанд муќарар 
шудааст. 

Ба назари мо чунин мерасад, ки синну соли фарзанд ба чанде, ки нарасад вай дар 
назди падару модар ҳамчун кудак мемонад. Барои ҳамин падару модар њуќуќ доранд, 
ки ихтиѐрдории онњоро манъ ва мањдуд кунанд, вале ин воқеият бояд на аз руи 
меъѐрҳои ҳуқуқӣ, балки аз руи қоидаҳои ахлоқ, одоб, анъана, расму оин ва ҳувияти 
миллӣ сурат гирад. 

Мо чунин ақида дорем, ки мувофиќи маќсад мешуд агар ќонунгузор истилоњи 
“кўдак”-ро фақат нисбати ноболиѓони то шашсола истифода мебурд, ки он ба мазмуни 
этимологияш њам мутобиќат мекард. Чунки, на ҳама вақт мутобиқат кардан ба 
меъѐрҳои ҳуқуқи байналмиллалӣ ба воқеияти мамалакатҳои раҳсипори самти ҷомеаи 
мутамаддин, ба монанди Тоҷикистони муосир, мувофиқат мекунад. 



24 
 

Њамин тавр, дар асоси ақидарониҳои боло, таснифи субъектњои ноболиѓро дар 
муносибатҳои њуќуќи гражданӣ мувофиќи номгузорияшон ва синну сол чунин таклиф 
менамоем: 

  навзод - то аз қайди давлатӣ дар мақомоти сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ гузаштан;  

 кўдак - аз қайди давлатӣ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 
гузаштан то шашсолагӣ; 

 хурдсол - аз шашсола то чордањсола; 
 наврас - аз чордањ то њаждањсола. 
 Баъди пурра ба даст овардани ќобилияти амалкунї аз љониби субъектњои њуќуќи 

гражданї ба ќонунгузор айни њол синну соли минбаъдаи онњо ањамият надорад. Вале, 
дар партави сиѐсати имрўзаи Њукумати Љумњурии Тољикистон нисбати љавонон 
зарурати аввало аз мавќеи назариявї, сипас аз љињати ќонунгузорї муќарар кардани 
мафњуми “љавон” њамчун категорияи (гурўњи) субъектњои њуќуќи гражданї пайдо 
шудааст. Чунки, доираи њуќуќу ўњдадорињои онњо бо назардошти мусоидат кардан ба 
фаъолнокии онњо дар муносибатњои гуногуни љамъиятї бояд васеътар гардонида 
шавад. То имрўз ба шакли ѓайрирасмї шахсони аз 18 то 35 сола љавон њисоб мешуданд, 
вале баъди ворид карда шудани  баъзе таѓйиротњо ба ќонунгузории љорї он дигаргун 
шудааст. Масалан, дар муносибатњои њуќуќї-конститутсионї баъди ворид кардани 
таѓйироту иловагињо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар натиљаи раъйпурсии 
22 маи соли 2016 як ќатор навгонињо љорї карда шуданд ва њадди болоии синну соли 
љавонон 30 муайян карда шуд [1]. Дар асоси таѓъироту иловагињои ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ворид кардашуда дигаргунињо дар дигар ќонунгузорињои соњавї 
њам пайдо шуданд.  

Њамин тавр, дар таҳқиқоти минбаъда барои  пешрафти низоми ҳуқуқии 
Тољикистон зарур аст, ки маќоми њуќуќии (статуси) шахсони то ҳаждаҳсола (кудакон) 
њамчун гурўњи алоњидаи субъектњои њуќуќи гражданї аниқ муќарар карда шавад. 
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНА  

ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ 
 

Калидвожаҳо: инноватсия, фаъолияти инноватсионӣ, самаранокӣ, рушди 
инноватсионї, фаъолияти соњибкорї, низоми хољагидорї, соҳибкории инноватсионӣ, 

сармояи инсонӣ, стартегияи инноватсионӣ, муҷаҳҳазсозии техника. 
Фишурда. Гузариш ба иќтисодиѐти бозорӣ зарурати истифодаи шакл ва усулњои 

инкишофи навовариро дар фаъолияти корхонањо талаб менамояд. Идоракунии 
инноватсионӣ ин ташкил ва банаќшагирии љараѐни коркард ва љорӣ намудани навигарӣ дар 
объектњои дараљањои гуногун, барои ба даст овардани маќсадњои навоварӣ равона карда 
шудааст. Дар шароити ташаккулѐбии иќтисоди бозарї шарти зарурии такмилдињии 
механизми иќтисодии идоракунии фаъолияти инноватсионӣ тараќќиѐти корхона 
мебошад. 

 
Фаъолияти инноватсионӣ бо доштани заминаи навоварии иқтисодӣ, технологӣ, 

техникӣ ва ташкилї ба соҳибкори анъанавӣ таъсир мерасонад ва дар ниҳоят кори 
пешрафти илмӣ-техникиро муайян мекунад. Шакли инноватсионии рушди низоми 
хољагидорї дар таъсири маљмўи омилњои объективї ташаккул меѐбад. Ба сифати 
омилњои шакли рушди инноватсионї њамчун захирањои гуногун бо маљмўи хусусиятњои 
нав баромад мекунад. 

Барои самаранок ба роњ мондани ќарорњои инвеститсионї дар корхона усулњои 
зеринро истифода бурдан мумкин аст: 

 муайян намудани самаранокии хароҷотњои молиягузорї; 
 ба амал гузаронидани муќоисаи харољотњои молиягузорї; 
 асоснок намудани барномањои соф намудани ќарзњо ва даврањои таѓйирѐбии 

молиягузорї [1, 118]. 
Самаранокии фаъолияти инноватсионӣ аз бисѐр омилҳо, масалан дохилию хориҷӣ 

вобаста аст, гурӯҳи аввал ин - омилҳои ташкилию иқтисодиест, ки моҳияташон аз 
фароҳам сохтани таъсири фишангҳои иқтисодӣ, молиявӣ, қарзӣ ва нақшавию ташкилӣ 
барои чуқуртар истифода намудани иқтидорҳои инноватсионӣ иборат аст. 

Гурӯҳи дуюми омилҳо ба истифодаи кадрҳо вобаста аст. Сатҳи рушди илм ва 
техника инчунин ояндаи инкишофи он нисбат ба таълиму тарбия мутахассисони 
баландихтисос талаботи зиѐдеро ба миѐн мегузорад. 

Гурӯҳи сеюм омилҳои муҷаҳҳасозии техникаи меҳнатиро бо ҳамдигар муттаҳид 
месозад, ки татбиқи дастовардҳои илмӣ-техникӣ аз вуҷуд надоштани имкониятҳои 
моддӣ барои ҷорӣ намудани техникаи нав душвор мегардад. Бинобар ин, коэффисиенти 
таҷдиди фондҳои асоси истеҳсолӣ коҳиш меѐбад. 

Ба ҳамин тариқ, афзалияти истеҳсолоти азнавҷорисозӣ нисбат ба истеҳсолоти 
анъанавӣ баръало мушоҳида мешавад. 

Меъѐри мазкур ба нақшаи пешбарандаи илм дар системаи қувваҳои истеҳсолӣ, 
моҳияти ҳалкунандаи пешрафти қувваҳои истеҳсолӣ, афзалияти равандҳои 
инноватсионӣ асос меѐбад, ки он ҳамчун натиҷаи мустақими афзоиши нақши омодагии 
илмии истеҳсолот, баробарии сатҳи қувваи корӣ бо ҳолати дониши илмӣ баромад 
мекунад [2, 13]. 

Хусусияти муҳими фаъолияти инноватсионӣ аз он иборат аст, ки омодасозии 
маҳсулоти аз инноватсионӣ бавуҷудомада дар якҷоягӣ бо афзоиши мураккабии 
ташкили истеҳсолот ва равандҳои он суръат мегирад. Эътирофи навоварӣ ва навигарӣ, 
ҷустуҷӯи ғояҳои асосии фаъолияти инноватсионї ба ҳисоб меравад. 
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Ҷадвали 1. 

Элементҳои таркибии фаъолияти инноватсионӣ 

Намудҳо 
 
Нишонаҳои  
фарқкунанда 

Соҳибкорӣ Фаъолияти инноватсионӣ 

Субъектҳо  Корхона ва шахсони 
воқеъии хурд, миѐна ва 
бузург. 

Ширкатҳо, корхонаҳо, 
ташкилотҳо ва субъектҳои 
дигаре, ки бо фаъолияти 
инноватсионӣ машғуланд. 

Объектҳо  Соҳаи андӯхти 
фоиданокии сармоя. 

Соҳаи фаъолияти 
инноватсионӣ. 

Пешбинӣ   Мавҷудияти 
навоварӣ дар бозор; 
 Имконияти ба даст 
овардани самара аз 
ҷорисозии навоварӣ; 
 Иқтисодӣ; 
 Субъектҳои фаъол-
соҳибкорон; 
 Мавҷудияти 
идеяҳои нав; 
 Таъминоти 
захиравӣ. 

 Имконияти бозор 
дар қабули инноватсия; 
 Мавҷудияти 
ширкатҳои венчурӣ ѐ 
сармоягузороне, ки 
қобиланд, лоиҳаҳои 
хатарашон зиѐдро 
сармоягузорӣ намояанд; 
 Мавҷудияти 
имконияти интегратсии 
илм ва истеҳсолот бо 
мақсади бунѐди 
технологияи решрафта. 
 
 

Натиҷа  Дарѐфти фоида аз 
ҳисобӣ: 
 Афзоши 
рақобатнокӣ дар ягон 
соҳаи фаъолият; 
 Сарфи ҳамаи 
намудҳои захираҳо; 
 Паҳн намудани 
усули нави идоракунӣ; 
 Баланд 
бардошатани фаъолияти 
корӣ. 

Имконияти дарѐфти 
фоидаи калон аз ҳисоби: 
 Азхуднунии 
бозорҳои мавҷуда ва 
кушодани бозорҳои нав; 
 Рушди истеҳсолоти 
ибтидоӣ; 
 Густариш додани  
алоқмандӣ бо илм ва 
рақобанокии истеҳсолот; 
 Транферти технология; 
 Паҳнсозии усули нави 
идора; 
 Ташаккули сохту 
тартиби нави технологӣ. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки зарурияти ташкили соҳибкории инноватсионӣ дар 
кишвари мо ба омилҳои зерин вобаста аст: 

 таҳкими омилҳои инвеститсионии рушди истеҳсолот, ки барои истифодаи 
пешрафти илмӣ-техникӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ мусоидат мекунад; 

 диққат додан ба нақшаи муайяни илм дар афзоиши самаранокии ҷорӣ сохтани 
техникаи нав; 

 зарурияти рушди эҷодкориҳои умумии ихтироъкорон; 
 раванди махсуси илмӣ-техникии истеҳсолот, ки дорои хароҷоти номуайян ва 

натиҷаҳоест, ки он дар тадқиқотҳои бисѐрнусхагӣ, таваккалӣ ва имконияти ба вуҷуд 
омадани натиҷаҳои манфӣ ошкорро ифода ѐфтаанд; 
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 афзоиши хароҷот ва бад гардидани нишондиҳандаҳои иқтисодии муассисаҳо 
ҳангоми азхудкунии маҳсулоти нав; 

 кӯҳнашавии босуръати маънавии техника ва технология; 
 зарурати объективии ҷорисозии босуръати техника ва технологияи нав; 
 Хусусиятњои фаъолияти соњибкорї инњоянд: 
 мустаќилият ва истиќлолият дар ќабули ќарорњои хољагидории молиявї, 

озодии иќтисодї дар интихоби равишњо ва истифодашавии захирањо; 
 ўњдадорињои молиявї дар ќарорњои ќабулшаванда; 
 мављуд будани хавфи иќтисодии доимї; 
 навоварї ва ташаббускорї дар фаъолият [3, 61]. 
 Бо назардошти тарзи ташкили раванди инноватсионӣ дар истеҳсолот метавон се 

намуди соҳибкории инноватсиониро аз ҳамдигар ҷудо кард, аз ҷумла: 
1. Фаъолияти инноватсионӣ дар заминаи ташкилоти дохилӣ, ҳангоме, ки 

инноватсия дар дохилӣ истеҳсолот аз ҷониби воҳидҳои махсусгардонидани вай дар 
асоси банақшагирӣ ва мониторинги фаъолияти муштараки онҳо оид ба лоиҳаи 
инноватсионӣ бунѐд ва аз худ карда мешаванд. 

2. Фаъолияти инноватсионӣ дар заминаи ташкилоти берунї ба воситаи имзои 
қарордодҳо, вақте ки фармон барои бунѐд ва азхудкунии байни тарафдорони ташкили 
он тақсим карда мешавад. 

3. Соҳибкории инноватсионӣ дар заминаи ташкилоти берунӣ бо кӯмаки 
муштарак, вақте ки корхона барои амалї намудани лоиҳаи инноватсионӣ корхонаҳои 
муштаракро таъсис менамояд, маблағҳои иловагии берунаро ҷалб месозад. 

Стартегияи инноватсионӣ боиси таҳия ва тадбиқи барномаҳо баҳои ташаккул 
додани пешсафони миллии инноватсионӣ ва технологӣ дар заминани корхонаҳои азим, 
холдингҳо, истеҳсолоти баланди технологӣ мегардад, ки ба ташаккули нусхаи миллии 
болоравии саноатию иқтисодӣ мусоидат мекунад. Барои ин дар сатҳи давлатӣ 
маблағгузории афзалиятноки онҳо, кӯмакҳо ва менеҷменти замонавӣ, қарзҳои 
имтиѐзнок барои инноватсионикунонї ва барои ихтирооти оянда ҷорӣ намудани 
системаи пардохтҳо имтиѐзҳои андозӣ ва ғайра таъмин карда шавад. 

Фаъолияти инноватсионӣ - фаъолияте, ки ба таҳия ва ҷорӣ намудани инноватсия 

(натиҷаи нав ѐ такмилдодашудаи таҳқиқоти илмӣ, корҳои таҷрибавию конструкторӣ ѐ 

дигар дастовардҳои илмию техникӣ) алоқаманд буда, барои расонидани он то бозор 

дар шакли нав ѐ такмилдодашудаи маҳсулот, хизматрасонӣ, усули истеҳсолот ѐ дигар 

натиҷаи самараноки ҷамъиятӣ равона карда шудааст. 
Тавре таљрибаи љањонї нишон медињад, дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї 

давлат дар ташкили фаъолияти инноватсионї наќши муњимро пайдо менамояд. Бояд 
ќайд намуд, ки шакли ингуна иштирок гуногун мебошад. Махсусан, дар ИМА ва Љопон 
дар шароити имрўза барномањои умумимиллии рушди фаъолияти илмї-техникї 
коркард карда шудааст [4, 7]. 

Ташкили навовариҳои илмӣ-техникиро метавон ба омилҳои зерин ифода намояд: 
- бо самти дақиқи фаъолиятсозии соҳаи навогириҳои илмӣ-техникӣ, ки барои 

расонидани моликияти зеҳнӣ то ба сатҳи фурӯши он ба сифати мол дар бозори дохилию 
хориҷӣ дар намуди маҳсулоти тайѐр ва дар шакли иҷозатнома нигаронида шудааст, ки 
ба ташкили минтақаи фаъолияти созанда резидентии дар шаҳр ҷойгиршуда ба 
минтақавї дорои хусусияти фаъолияти инноватсионӣ муттаҳид шуда, имконият 
медиҳад; 

- бо сохтори ташкили минтақаи фаъолияти созанда ба анҷом- расонии низомҳои 
омодасозӣ бозоргонӣ равнадҳои инноватсионӣ дар шаҳр дар заминаҳои манфиатҳои 
титҷорати иштирокчиѐни он, бо шартҳои ҷолиб иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ барои 
сармоягузорон хусусан, сармоягузрони хориҷӣ имконият медиҳанд; 



28 
 

- дар системаи фаъолиятсозанда истифодаи иқтидорҳои начандон ба қадри кофӣ 
амалкунандаи истеҳсолии шаҳру истеҳсолот ва инфрасохтори иҷтимоӣ, ки 
маблағгузориҳои начандон зиѐд ибтидоиро талаб намекунанд. 

Иқтисоди бозоргонӣ ташкили бозорҳои молҳои тавлидотӣ, воситаҳои истеҳсолот, 
сармоягузориҳо ва қогазҳои қимматнок, инчунин асъор, қувваи корӣ ва инноватсияҳои 
баҳамдигар алоқамандро талаб мекунад. 

Соҳаи инноватсионӣ системаи муносибатҳои байниҳамдигарии инноватсионӣ 
ташкилотҳо, молистеҳсолкунандагони маҳсулоти рақобатпазир, муҳити атроф ва 
инфрасохтори тараққикардаи системаи инноватсионї, ташкилот ва муҳити атроф ва 
қувваҳои ҳаракатдиҳандаи рушди иқтисодї мебошад. Таносуби ин се система имконият 
ва зарурати робитаи баръаксӣ нишон медиҳад. 

Ҷадвали 2. 

Системаи муносибатҳои байниҳамдигарии инноватсионӣ 

Системаи 

инноватсионӣ 
Сиѐсати давлатӣ 

Инноватсионӣ  Тадқиқотҳои 
бунѐдӣ 

Дониш  Тасаввурот дар 
бораи оянда, 
музокирот 

Ташкилот  Тадқиқотҳои 
технологияҳо 

Сармояи инсонӣ Маблағгузорї  

Муҳити атроф  Рақобат  Инфрасохтор  Муътадил  

Системаи ташкилот метавонад дар чунин соҳаи техника фаъолият намояд ва 
азхудкунии он танҳо бо дастгирии давлат имконпазир аст. 

Сармояи инсонӣ - омили муҳими тадбиқи инноватсионӣ маҳсуб мешавад. 
Кашолкорӣ дар ҷорӣ кардани технологияҳои навро ҳамчун мувофиқати номатлуби 
тахассуси қувваи корӣ ба шароити тағйирѐбанда маънидод кардан мумкин аст. Ҳамин 
тариқ, касри касббаҳодиҳӣ ба миѐн меояд. Дар ин маврид давлат масъулу ҷавобгар аст, 
зеро ӯ таъсироти умумиаҳолиро бояд таъмин созад [6, 119]. 

Маблағгузории азхудкунии технологияи нав ва истеҳсоли маҳсулоти нав кори 
хавфнок аст. 

Ҳамин тавр, дар шароити ташаккулѐбии иќтисодї бозаргонї шарти зарурии 
такмилдињии механизми иќтисодии идоракунии фаъолияти навоварона, тараќќиѐти 
соњибкорї мебошад. 

Ташкили низоми миллии инноватсионї бо ноил гардидан ба иќтисодиѐти ба 
раќобаттобовар, сатњи некўањволии мардум дар асоси истењсолоти мањсулотњои 
баландсифат вобастагї дорад. 

Системаи муҳити зист дар зери назорати махсуси давлат қарор дошта, вай 
шароити намунавии хоҷагидориро муайян месозад. 

Бо соҳаи инфрасохтори хоҷагидорӣ соҳаҳои нақлиѐт, алоқа, энергетика ва ҳифзи 
табитат дохил мешавад. Дар баробари рақобати анъанавӣ дар доираи истеҳсолот, 
инчунин воҳиди нави рақобат мусобиқа аз рӯи вақтро низ бояд ба инобат гирифт. 
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Аннотация: В этой статье  приведена сегодняшняя ситуация и перспективы 

развития привлечения иностранных инвестиций в экономику РТ. Также отмечены минусы 

данной сферы и для улучшения предложены действовать как развитые государства.  
 
Мировая практика привлечения и использования иностранных инвестиций во многих 

развитых странах мира показывает, что прямые иностранные инвестиции для государств – 

получателей находится на уровень выше чем другие средства экономических сотрудничеств 

и имеет ряд привилегий: 

- они выступают как источник капитала для финансирования в производства продуктов 

и услуг, внедрение технологий, ноу – хау, современного метода управления и маркетинга; 

- прямые иностранные инвестиции помогают найти источник для их погашения, 

нежели чем иностранные кредиты, которые являются проблемой для государства; 

- иностранные инвестиции способствуют эффективному интегрированию 

национальной экономики в мировое хозяйство и открывает двери на внешние рынки [1]. 

Привлечения прямых иностранных инвестиций является одним из инструментов для 

выхода из экономического кризиса, увеличения производства и повышения уровня жизни 

населения в стране. Опыт мирового хозяйства показал, что нет ни одного государства, 

который не привлекает прямые иностранные инвестиции. Государства, которые нуждаются в 

инвестициях, но не имеет инвестиционного климата для их привлечения, это отдельная тема 

для исследования.  

Республика Таджикистан находится на стадии развития своей индустриализации, 

промышленности, аграрного сектора, финансовых организаций в условиях рыночной 

экономики. Слабый механизм рыночных отношений применим тем странам, которые 

находятся на стадии перехода в рыночную экономику, с целью достижения стабильного 

развития экономики.   

Конечно же для достижения этих целей странам требуется высоко-квалификационные 

кадры, так как в условиях несоответствия знаний о рыночной экономике может плохо 

воздействовать на реальные производственные отношения. Из этого следует сделать вывод, 

что нужно привлечь иностранных инвесторов в страну открыванием совместных 
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предприятий. Создание совместных предприятий позволяет ускорить процесс реализации 

проектов.  

Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику страны связан с тем, что 

в нашей стране нет государственной поддержки для привлечения прямых иностранных 

инвестиций. Практика зарубежных стран для привлечения иностранных инвестиций могла 

бы способствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности. Но имеется и 

отрицательная сторона иностранных инвестиций, так как мы становимся зависимыми от тех 

государств, которые инвестируют в экономику страны. Исходя из этого мы пришли к такому 

выводу, что иностранные инвестиции должны способствовать стране для выхода на мировой 

рынок.  

Основным барьером, который стоит на пути для прямых иностранных инвестиций в 

экономику Таджикистана, это безвозвратность государственного кредитования. В практике 

мирового хозяйства действуют законы – если внешний кредит государства составляет выше 

60% от ВВП, это негативно влияет на внешних и внутренних инвесторов, которые бы хотели 

финансировать тот или иной проект.  

По мнению зарубежных экспертов, привлекательность стран как объектов инвестиций 

определяют 8 главных факторов:  

 темпы экономического роста (прирост ВВП);  

 политическая стабильность (опасность переворотов, уровень преступности, 

гражданские конфликты); 

 размеры рынка, зависимость от иностранной помощи и  способность  к 

самостоятельному развитию внешний долг (в % ВВП); 

 конвертируемость валюты и возможность вывоза прибылей;  

 темп инфляции и стабильность валюты;  

 уровень внутренних накоплений (в % к ВВП);  

 развитие инфраструктуры (транспорт, связь, информация);  

 правовая защита (процедура аренды и приобретения имущества,  регистрации и 

страхования бизнеса стабильность налогов, ограничения на изменение цен, вывод 

устаревших мощностей и т.д.) 

В нашей стране имеется большое количество рабочей силы, которые нужно 

проинформировать и использовать как физически, так и умственно. Эти слова можно 

доказать тем, что из года в год сумма инвестиций в нашу страну увеличивается. Поток 

иностранных инвестиций в 2007 – 2017 годы ровнялся в 8,6 миллиардов долларов США. 

Основным механизмом увеличения этой суммы является то, что портфельные инвестиции 

повышались в 500 миллионов долларов США. В этой десятилетии в Таджикистан 

инвестировали 57 государств. Основными инвесторами были Китай, Россия, США, Англия и 

Казахстан.  

 

Таблица 1. 

 Прямые иностранные инвестиции в 2007 – 2017 годах [2] 

№ Государство Миллион 

долларов 

США 

% 

(проц.) 

Сфера инвестирования 

1. Китай 2 250,00 30 % Коммуникация, строительство, 

финансовые услуги, геологические 

расследование, производство и др. 

2. Россия 1 574,00 21 % Строительство, геологические 

расследование, коммуникация, 

финансовые услуги, здравоохранение, 

производство, коммерция, энергетика, 

туризм и др. 
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3. США 670,10 9 % Коммуникация, финансовые услуги, 

образование, сельское хозяйство, 

восстановление инфраструктуры и 

работы по укреплению берегов, 

строительство, производство 

4. Англия 616,90 8 % Геологические расследования, 

строительство, финансовые услуги, 

коммерция, производство 

5. Казахстан 564,70 8 % Финансовые услуги, геологические 

расследования, производство, коммерция 

6. Филиппины 417,60 6 % Сельское хозяйство, строительство дорог, 

ремонт, возобновления техники, полный 

аспект управления государством, 

здравоохранение  

7. Иран 281,70 4 % Производство, строительство, 

финансовые услуги, коммерция 

8. Азербайджан 241,90 3 % Финансовые услуги 

9. Люксембург 225,80 3 % Финансовые услуги 

10. Кипр 191,60 3 % Строительство, туризм, коммерция 

11. Объединенны

е арабские 

эмираты 

190,70 3 % Финансовые услуги, геологические 

расследования, производство, коммерция 

12. Германия 174,90 2 % Финансовые услуги 

Источник: www.stat.tj – официальный сайт Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан (дата обращения 17.04.2019) 

 

Как известно, основными принципами привлечения иностранных инвестиций в РТ 

являются: 

 экономическая целесообразность, которая определяется исходя из 

необходимости решения тех или иных социально-экономических проблем, дефицита 

инвестиций, ограниченности внутренних резервов и возможностей, привлекательности 

условий инвестиционных проектов с участием зарубежных инвесторов; 

 социально-экономическая эффективность непременное условие привлечения 

иностранных инвестиций в любой форме. Этот принцип предполагает высокую 

прибыльность и рентабельность проектов с участием зарубежных компаний, выгодность 

условий предоставления займов и кредитов, создание новых рабочих мест и повышение 

занятости населения; 

 принцип экономической и экологической безопасности, безопасности 

суверенитета должен исключить возможность реализации проектов, допускающих 

хищническое использование природных богатств республики, загрязнение окружающей 

среды, незаконный вывоз капитала за пределы страны, применение отсталых технологий и 

техники, вытеснение отечественных товаропроизводителей с рынка анти конкурентными 

приемами. Применение данного принципа должно ограничивать доступ иностранного 

капитала в отдельные виды национальных ресурсов; 

 принципы взаимовыгодных сделок при привлечении иностранных инвестиций. 

 Следует всегда помнить, что без выгоды для себя ни одно государство, ни один 

предприниматель не будет входить в партнерство и инвестировать экономику республики;[3] 

Основные средства привлечения иностранных инвестиций и развитие отношений внешней 

экономики в Республики Таджикистан таковы: 

 отношения без учета участие в акционирование предприятий иностранными  

кооперативами (лизинговые обслуживания); 

http://www.stat.tj/
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 прямые связи предприятий, организаций и других юридических лиц с       

иностранными сотрудниками; 

 создание совместных предприятий внутри и за рубежом государства; 

 создание акционерных обществ, международных организаций, кооперативов, 

консорциумов, ассоциаций, домов торговли и т.д.; 

 создания международных коммерческих банков и финансовых фондов; 

 создания рынка ценных бумаги совместных зон предпринимательства. 

Можно заметить, что день за днем и наша страна процветает благодаря каждодневной 

инициативе нашего Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. В своих посланиях наш Лидер 

нации для упрощения работы инвесторов и привлечение иностранных инвестиций предлагал 

налоговые льготы. На данный момент в стране действует 70 инвестиционных проектов на 

сумму 30 миллиардов долларов США [4].  

По–скольку уровень привлечение иностранных инвестиций в нашей стране находится 

на стадии развития, предлагаю следующие шаги: 

 снижение операционных барьеров; 

 больше уделять умственные ресурсы на инновационное развитие;  

 повышать привлекательность отдельных областей страны; 

 расширение бизнес – грамотности; 

 снижение административных операций, которые снижают объем иностранных 

инвестиций; 

 поддерживать иностранных и местных инвесторов, дать им льготы; 

 расширение второго рынка ценных бумаг, которые являются основными рычагами 

национальной экономики; 

 основание механизма самосодержания; 

 открыть как можно больше совместных предприятий; 

 расширить эффективные механизмы для продвижения женского 

предпринимательства.  

На данный момент инвестиционная политика улучшается со стороны Государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 

Таджикистан и разрабатывается нормативно-юридические законы. Государство тоже не 

сторонник инвестиционных отношений и постоянно взаимодействует инвестиционным 

отношениям. 
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ТАЪСИРИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММАИ ДАВЛАТЊОИ ИТТИЊОДИ 

АВРУПО ДАР ТАШАККУЛЁБИИ ИМИЉИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Калидвожањо: сиѐсати хориљї, Љумњурии Тољикистон, Иттињоди Аврупо, ВАО, 

истиќлолияти энергетикї, дипломатияи иттилоотї, иќтидори сармоягузорї, давлатњо, 
амният. 

Фишурда. Дар ин маќола баъзе аз масъалањои таъсири васоити ахбори оммаи 
давлатњои Иттињоди Аврупо дар ташаккулѐбии имиљи Љумњурии Тољикистон оварда 
шудаанд.  Инчунин, рўзномањои машњури Аврупо, ки доир ба вазъи иќтисодї ва иљтимої, 
фазои мусоиди сармоягузорї, иќтидори сайѐњиву энергетикии Љумњурии Тољикистон аз 
нигоњи мусбї дар маќолањои худ тањлил ва нашр намуданд, оварда шудааст. 

 
Дар Консепсияи сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон гуфта мешавад, ки «Дар 

вусъати фазои иттилоотии ҷаҳонӣ дар баробари тамоюлҳои мусбати созанда, ки 
огоҳиро аз натиҷаҳои навтарини фаъолияти башарият таъмин мекунанд, ҳамчунин 
равандҳои манфии хатарзо барои амнияти иттилоотии кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нуҳуфтаанд. Бинобар ин, дипломатияи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат ба таъмини амнияти иттилоотии кишварро ҳадафи асосии худ қарор дода, дар 
доираи пайгирӣ ва татбиқи ин ҳадаф вазифаҳои зеринро ба иҷро мерасонад: 
   таъмини дарки воқеӣ ва дақиқи сиѐсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз ҷониби доираҳои васеи ҷомеаи ҷаҳонӣ; 
   муаррифӣ ва тарғиби дастовардҳо ва дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии 

кишвар, пешрафту комѐбиҳои фарҳангӣ ва илмии он; 
   ташвиқи фазои мусоиди кишвар барои сармоягузорӣ, ҳамкориҳои самарабахши 

иқтисодӣ ва рушди сайѐҳӣ; 
   мусоидат ба эҷоди воситаҳои самараноки таъсири иттилоотӣ ба афкори ҷамъиятӣ 

дар хориҷа ҷиҳати шинохти мусбати Тоҷикистон; 
   мусоидат ба тавсеаи имкониятҳои воситаҳои ахбори оммаи кишвар дар фазои 

иттилоотии байналмилалӣ; 
   ба роҳ мондани ҳамкории фаъоли байналмилалӣ дар соҳаи иттилоот; 
   муқовимати саривақтӣ ва самаранок ба киберҷиноятҳо ва таҳдидҳои иттилоотӣ 

ба истиқлолияти давлатӣ ва манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муқаддасоти таърихӣ ва арзишҳои ахлоқиву маънавии халқи тоҷик» [1]. 
Бо маќсади татбиќ намудани чунин њадафњо тамоми намояндагињои Љумњурии 

Тољикистон дар хориљи кишвар муваззаф буда, барои таъмини њифзи манфиатњои 
миллии кишвар талош меварзанд.  

Дар сиѐсати хориљии Тољикистони соњибистиќлол њамкорињои мутаќобилан 
судманд бо созмонњои бонуфузи байналмилалї ба монанди ИДМ, СЊШ, СММ, САЊА, 
СЊИ, Иттињоди Аврупо, љойгоњи хоса доранд. Ќобили ќайд аст, ки мањз њамкорињои 
судманд бо созмонњои бонуфузи байналмилалї буд, ки имрўзњо Тољикистонро давлати 
соњибихтиѐр, ягона, демократї, дунявї ва ташаббускор дар арсаи байналхалќї 
мешиносанд ва эњтиром мекунанд. Созмонњои байналмилалии дар боло зикргардида 
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баъди ба роњ мондани робитањои судманд бо Тољикистон, кишварро на танњо баъди 
љанги шањрвандї дастгирї намуданд, балки дар бартараф намудани оќибатњои љанг 
кўмакњои зиѐди молиявию техникї пешнињод карданд [2, 215]. 

Имрўзњо дар кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо Љумњурии Тољикистон њамчун 
кишвари ташаббускор дар соњаи об шинохта шудааст. Васоити ахбори оммаи Аврупо 
ба монанди медиа-холдинг ва шабакањои телевизионии «Euronews», «Big Media Group», 
нашрияи «The European Times»,  маљаллаи Парлумони Аврупо «EP Today», медиа-
холдинги бонуфуз «New Europe», маљаллаи дипломатии Шоњигарии Нидерландия 
«Diplomat Magazine» ва маљаллањои умумиаврупоии «Diplomatic World» ва «The 
Brussels Times», маркази тањќиќотии «Knowledge Center» ва нашрияи он «Knowledge 
Center Review» барои њарчи бештар намоиш додани иќтидори иќтисодї, энергетикї, 
сармоягузорї ва сайѐњии кишвар, сиѐсати дохиливу хориљї ва пайдо намудани 
андешањои мусбии шањрвандони Аврупо наќши калидиро мебозанд [3, 102].   

Мавриди ќайд аст, ки маљаллаи «The Uropean Times» (Брюссел, 2012), нашрияеро 
бахшида ба Тољикистон чоп намуд [4].  Дар ин нашрия маълумоти умумї дар бораи 
кишвар, иќтидорњои иќтисодї, сармоягузорї, сайѐњї ва мусоњибањои намояндагони 
гуногуни роњбарикунандаи кишвар љойгир шудаанд. Нашрияи мазкур дар њаљми 500 
нусха ба тамоми кишварњои Аврупо таќсим карда шуд. Муаррифии нашрияи мазкур 
њангоми пазироии дипломатї бахшида ба 21 - солагии Истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон аз љониби Президенти корхона «Big Media Group» Тю Кейперс доир гардид 
[5].          

Барои боз њам бењтару хубтар мавриди баррасї ќарор додани мавзуи мазкур 
зерќисмњои он низ тартиб дода шудаанд . 

1. Сиѐсати хориљї. Сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон асосан дар 
чорабинињои сиѐсии сатњи баланд, ки дар он бевосита ВАО-и давлатњои аъзо ва 
шабакањои бузурги телевизионии Аврупо ширкат меварзанд, мавриди омўзиш ва 
баррасї ќарор дода мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки сафарњои расмии љониби Тољикистон, ки дар солњои 2011 ва 
2013 ба вуќўъ пайваст, аз љињати сиѐсї, иќтисодї ва гуманитарї сафарњои хеле судманд 
буданд ва ба рушди минбаъдаи муносибатњо дар љодањои гуногун таќони љиддї 
бахшиданд. Сафари расмии Президенти кишвар, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон, ки санањои 5-6 июни соли 2011 ба амал омад, дар муносибатњои Тољикистону 
Иттињоди Аврупо сањифаи нави њамкорињои судмандро боз намуд. Дар доираи сафар 
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон бо Раиси Парлумони Аврупо Ежи Бузек ва 
роњбарони кумитањои Парлумон вохўрї намуданд. Санањои 9-12 апрели соли 2013 
сафари навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
институтњои Иттињоди Аврупо ба амал омад. Дар давоми сафар вохўрии Сарвари 
давлат бо роњарони воломаќоми Иттињод доир гардид.  

11 апрели соли 2013 дар доираи сафари корї Форум тањти унвони «Имкониятњои 
нави инноватсионии Тољикистон дар соњаи энергетика» тањти роњбарии намояндаи 
Парлумони Аврупо Страуна Стивенсон баргузор гардид. Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ оиди 
имкониятњои мусоиди инноватсионии Тољикистон дар соњаи иќтисодиѐт, шароити хуби 
сиѐсиву њуќуќї барои  сармоягузорон ва соњибкорони хориљї ќайд намуданд. Њамчунин 
дар форум таваљљўњи бештар барои љалби сармояи хориљї дар соњаи энергетика, нафту 
газ, канданињои фоиданок, саноати сабук ва истењсоли мањсулоти кишоварзї дар 
густариши муносибатњои тарафайн муњим арзѐбї гардиданд.  

Дар доираи сафари кории Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, ки санаи 1 
декабри соли 2015 ба амал омад, вохўрињои сатњи баланд бо Комиссари олии Иттињоди 
Аврупо оид ба сиѐсати байналмилалї ва сиѐсати амниятї Хонум Федерика Могерини, 
Президенти Шўрои Аврупо Доналд Туск, Комиссияи Аврупо Жан Клод Юнкер ва 
ноиби Президенти Бонки инвеститсионии Аврупо Ян Вапавуори  баргузор гардид. Дар 
вохўрї тарафњо масъалањои густариши муносибатњои Тољикистону Иттињоди 
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Аврупоро мавриди баррасї ќарор дода, љињати ба зинањои нав баровардани он 
мубодилаи афкор намуданд. 

  Ин вохўрињои судманди сатњи олї аз он хабар медињанд, ки робитањои њарду 
љониб дар сатњи хеле хуб ќарор дорад ва умед аст, ки дар оянда сањифањои нав боз 
шуда, барои тањкими минбаъдаи њамкорињо мусоидат менамоянд.  

Инчунин, васоити ахбори оммаи Аврупо дар роњи фањмонидани авлавиятњои 
сиѐсати хориљии Љуњурии Тољикистон наќши муњим доранд.  

30 марти соли 2012 мусоњибаи рўзноманигорони медиа-холдинги бузурги Аврупо 
«Euronews» бо Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон  баргузор гардид, ки дар 
он Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи љашни Наврўз, њамкории 
минтаќавї ва амният, рушди соњањои иљтимоию иќтисодї дар мамлакат ва таъмини 
бехатарї дар сарњад бо Љумњурии Исломии Афѓонистон андешањои худро баѐн 
намуданд. Дар њамон ваќт бахшида ба Наврўзи байналмилалї ва љашнгирии он дар 
Тољикистон намоишњои телевизионї омода шуда, тариќи шабакањои Аврупої пахш 
гардиданд.  

18 октябри соли 2014 изњороти якљояи Вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон Сирољиддин Аслов бо Президенти ширкати бонуфузи машваратї «Big 
Media Group» Тю Кейперс ва рўзноманигорони нашрияи бонуфуз  «The European 
Times» доир гардид [6]. Дар давоми мусоњиба Вазири корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон дар бораи самтњои муњими сиѐсати хориљї, дастовардњои назаррас ва оиди 
густариши њамкорињои судманд бо Иттињоди Аврупо, љалби сармоягузорони Аврупої 
барои рушди соњањои афзалиятноки кишвар, шароитњои мусоиди инвеститсионї ва 
дигар масъалањои минтаќавї ва байналмилалї маълумоти муфассал дод. Мавриди зикр 
аст, ки нашрияи «The European Times» зиѐда аз 1 млн. хонанда дорад ва барои 
муаррифии кишвар хеле муфид аст.  

Худи њамон рўз мусоњибаи Вазири корњои хориљї бо сармуњаррири нашрияи 
«New Europe» Костас Тсасигасом доир гардид. Дар давоми мусоњиба Вазири корњои 
хориљї ба саволњои сармуњаррири нашрия оид ба масъалањои њамкории Тољикистон бо 
Иттињоди Аврупо, мавќеи Россия ва Хитой дар сиѐсати хориљии Тољикистон, њамкории 
кишвар бо созмонњои байналмилаливу минтаќавї ба монанди Созмони Њамкории 
Шанхай, стратегияи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм ва масъалаи амнияти 
Афѓонистон љавоб дод. Инчунин, бобати ин масъала маќолаи Вазири корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистон дар нашрияи «The European Times» тањти унвони «Амнияти 
минтаќавї баъди соли 2014: нигоње аз Тољикистон», ки дар он масъалањои рушди 
њамкорињои давлатњо оид ба таъмини амният дар Афѓонистон дида баромада шуда, 
пешнињодњои нави Тољикистон дарљ гардидаанд, нашр гардид.  

Њамчунин натиљањои њамоиши сатњи баланди сарварони давлатњои аъзои 
Созмони Њамкории Шанхай дар шањри Душанбе, ки соли 2014 баргузор гардид, дар 
нашрияи «Diplomat Magazine» аз чоп баромад [7]. 

Раванди омодагї ва баргузории Конфронси байналмилалї оид ба натиљањои 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаѐт» барои солњои 2005-2015 дар нашрияњои 
«The European Times» ва «New Europe» чоп шуданд [8].  

Њамин тавр, мардуми ќитъаи Аврупо тавассути пажўњишњои гуногуни шабакањои 
телевизионї ва нашрияњои машњури машваратии аврупої оид ба вазъи имрўзаи 
Тољикистон ва шароитњои мусоиди иќтисодиву иљтимої, фарњангї, сайѐњї ва 
сармоягузорї аз наздик шинос шудаанд, ки ин ба раванди амалишавии њадафњои аслии 
дипломатияи иттилоотии Тољикистон мувофиќ буда, барои љалби бештари 
сармоягузорони хориљї мусоидат менамояд.  

2. Инъикоси иќтидори иќтисодї, энергетикї ва Сармоягузории кишвар дар ВАО-и 
Иттињоди Аврупо. Иќтидори энергетикї, иќтисодї, сармоягузорї ва дигар соњањои 
афзалияноки кишвар барои љалби бештари сармояи хоиљї дар чорабинињои сатњи 
баланди Намояндагии Љумњурии Тољикистон дар Брюссел намоиш дода шуда, тарќи 
ВАО-и Аврупо пањн гардиданд.  
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6 ноябри соли 2012 дар Брюссел бо ташаббуси Сафорати Тољикистон дар 
Шоњигарии Белгия ва бо дастгирии ширкати «Saturn group» и «Cliniques de l’Europe» 
форуми сармоягузории Тољикистону Белгия бо иштироки сармоягузорони бузурги 
кишвари иќомат баргузор шуд. Дар кори форум намояндагони расмии Тољикистон, ки 
барои машваратњои дуюми Кумитаи њамкорињои Иттињоди Аврупо ва Тољикистон ба 
Брюссел омада буданд, иштирок намуданд.  

Маќсади асосии форуми мазкур аз нишон додани иќтидори иќтисодї ва шароити 
мусоиди сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон барои соњибкорони хурду бузурги 
Белгия љињати љалби сармояи ин кишвар ба соњањои афзалиятноки кишвар иборат буд 
[9].  

Инчунин, форум барои барќарор кардани робитањо ва бастани шартномањо барои 
њамкории минбаъда байни соњибкорони ватанї ва Белгиягї заминаи мусоидро фароњам 
овард.  

Дар баробари ин, муаррифии захирањои азими энергетикии кишвар дар давлатњои 
Аврупо вазифаи дигари намояндагињои Тољикистон дар ќаламрави Аврупо ба њисоб 
меравад. Дар ин замина, санаи 24 январи соли 2014 баргузор шудани Конфронси сатњи 
баланд дар мавзуи «Об ва энергетика воситањои таъмини сулњ» аз љониби намояндагони 
Парлумони Аврупо Струан Стивенсон, Роњбари гурўњи байнипарлумонї оид ба 
таѓйири иќлим ва њадафњои рушд Кристина Гутерес, Роњбари гурўњи Парлумони 
Аврупо оид ба масъалањои об ва Намояндагии доимии Тољикистон дар Иттињоди 
Аврупо барои тањкими минбаъдаи њамкорињо дар соњаи обу энергетика ва љалби 
бештари сармоягузорон ба ин соњањои фоидаовар такони љиддї бахшид.  

Дар идомаи тарѓибу ташвиќи масоили обу энергетикии кишвар санаи 9 феврали 
соли 2014 дар маљаллаи Парлумони Аврупо «EP Today» маќолаи Султон Рањимов дар 
мавзўи «Тољикистон: об воситаи њамкорї бояд бошад» ба забони англисї чоп шуд, ки 
он ба масъалањои иќтидори энергетикии Тољикистон, обу энергетика ва муњимияти 
онњо барои рушди минбаъдаи Тољикистон ва дар умум минтаќаи Осиѐи Марказї, 
сиѐсати обу энергетика дар сиѐсати минтаќавию љањонї бахшида шудааст [10].    

 Бояд ќайд кард, ки истифодаи маќсадноки ВАО-и Иттињоди Аврупо барои 
тарѓибу ташвиќи пеш аз њама, сиѐсати дохиливу хориљии Тољикистон, ташаббусњои 
кишвари мо дар арсаи байналхалќї, иншондињандањои назарраси соњањои иљтимоию 
иќтисодї дар солњои Истиќлолият, иќтидорњои иќтисодї, сармоягузорї, энергетикї ва 
сайѐњї заминаи мусоидро фароњам овард ва боиси бештар шудани сармоягузорї аз 
давлатњои Иттињоди Аврупо ба Тољикистон гардид.  

 Хулоса, Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврупо шарикони муњим ба њисоб 
мераванд ва њар ду љониб аз ин шарикї манфиатдоранд.  

 Муњимияти маќолаи мазкур аз он иборат аст, ки Љумњурии Тољикистон бояд: 
 - асосњои сиѐсати иќтисодиву иљтимоии худро бо дастгирии Иттињоди Аврупо 

мустањкам намояд; 
 - ѐрии амалї дар тайѐр намудани кадрњои баландихтисоси соњавї аз љониби 

Иттињоди Аврупоро маќсаднок истифода барад; 
 - истифодаи маблаѓњои оќилонаи Бонкњои Аврупоиро, аз љумла, малаѓњои Бонки 

Аврупоии таљдид ва рушдро дуруст ба роњ монда, ба рушди соњањои афзалиятноки 
кишвар эътибори љиддї зоњир намояд; 

 - аз захирањои бойи обу энергетикї ва сармоягузорї истифода бурда, барои 
љалби њарчи бештари сармояи аврупої кўшиш ба харљ дињад; 

 - њамкорињоро дар ин самт идома дода, муносибатњои судманди дуљонибаро 
таќвият бахшад.   

Барои Иттињоди Аврупо муњим аст, ки Тољикистон: 
-  муносибатњои дуљонибаро дар бахшњои гуногун бо Иттињоди Аврупо густариш 

дода, барои мутсањкам намудани соњањои иќтисодиву иљтимоии давлат кўшиш намояд; 
- дар роњи давлати мутараќќї, њуќуќбунѐд, демкоратї, ободу осуда бунѐд намудан 

аз тамоми имкониятњои мављудаи њамкорињои дуљониба истифода намояд; 
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- љињати амалишавии Стратегияи нави Иттињоди Аврупо барои кишварњои Осиѐи 
Марказї њамкорињоро таќвият бахшад; 

- аз имкониятњо ва воситањои гуногуни њамкорї истифода бурда, амнияти сарњад 
бо Афѓонистон таъмин намояд; 

- чорањои пешгирии љинояткорї дар байни ноболиѓон, гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир, мубориза бар зидди падидањои номатлуб ба монанди терроризм ва 
экстремизм, радикализми динї ва њифзи муњити зист, ки ба амнияти Иттињоди Аврупо 
низ хатарнок аст, бо истифода аз усулњои нав роњандозї намояд. 

Нуќтањои дар боло зикргардида аз њар ду љониб фаъолияти бештари амалиро 
талаб менамояд ва љонибњо дар рушди минбаъдаи муносибатњои судманд ба њар гуна 
хатарњои дохилї ва берунї дучор шуданашон аз эътибор дур нест. Аз ин лињоз, 
љонибњо бояд њамкории мутаќобиларо боз њам густариш дода, масъалањои гуногуни 
тарафайнро бо роњи музокирот ва гузаронидани машваратњои сиѐсии дуљониба њаллу 
фасл намоянд.  
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ВА АМАЛИЁТИ ЛИЗИНГӢ 

 

Вожањои калидӣ: Лизинг, сармоягузорӣ, қарз, иҷора, баҳисобгирӣ, пардохтҳои 

лизингӣ.  

Фишурда. Солҳои охир ташкилотҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

норасогии сармоягузорӣ барои пешбурдани истеҳсолот, хариди таҷҳизотҳои замонавӣ ва 

истифодаи технологияҳои нав танқисӣ мекашанд. Яке аз роҳҳои ҳалли ин душворї дар 

замонӣ хозира  шуда метавонад, қарзҳои лизингӣ. Маҳз аз ҳамин сабаб баҳисобгирии он 

аҳамияти калон дорад.   

 

Дар мафҳуми васеи лизинг гуфтан мумкин аст, ки маҷмӯи муносибатҳои амволӣ-

молиявӣ вобаста ба супоридани амвол барои истифодаи муваққатӣ дар асоси хариди он ва 

иҷораи минбаъдаи дарозмуддати он алоқаманд бударо, дар бар мегирад. Мазмун ва нақши 

моҳияти иқтисодии лизинг дар назария ва амалия ба таври гуногун шарҳ дода мешаванд. 

Баъзе олимон лизингро яке аз усулҳои қарздиҳии истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ мешуморанд, дигар 

муалифон ҳамчун қарзи молиявии дарозмуддат, ки ба муносибатҳои иҷоравӣ оварда 

мерасонад, муайян мекунанд, қисми дигари олимон бошанд лизингро ҳамчун яке аз усулҳои 

хариду фурӯши воситаҳои истеҳсолӣ ва ѐ муваққати истифодабарии онро мешуморанд.  

Дар китоби худ “Лизинг” В. М. Джуха ислоҳоти лизингро иқтибос кардааст, ки 

мафҳуми лизинг ин сармоягузории махсусест, ки муваққатан воситаҳои озод ва ѐ воситаҳои 

ҷалбшуда барои бадастории воситаҳои асосї аз тарафи фурӯшандаи муайян харидорї шуда 

ба иҷорагир барои истифодаи муваққатӣ ва бо пардохти муайян дода мешавад. Аз 

мафҳумҳои мавҷудбуда, фаҳмидан мумкин аст, ки лизинг ин худ як фаъолияти 
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сармоягузорие, ки дар худ маҷмӯи муносибатҳои амволиро, ки бо таҳвил додани амвол барои 

истифодаи муваққатӣ ва ҳуқуқи хариди минбаъда алоқаманд бударо ифода мекунад. 

Дар айни замон, якчанд  намудҳои лизинг мавҷуд аст, ки мо онро дар ҷадвали 1 дида 

мебароем. 

Ҷадвали 1. Намудҳои лизинг 

№ Намудҳои лизинг Мафҳум 

1. 
Лизинги мустақим 

соҳиби амвол мустақилона амволашро ба лизинг 

месупорад. 

2. Лизинги ғайримустақим ба иҷора додани амвол тавассути миѐнарав 

3. 

Лизинги кушода 

дорои шартҳо барои идомаи шартнома бо шартҳои қаблан 

мувофиқашуда пас аз ба охир расидани мӯҳлати асосии 

лизинг. 

4. Лизинги кӯтоҳмуддат лизинге, ки мӯҳлаташ аз 1,5 сол камтар аст. 

5. Лизинги миѐнамӯҳлат лизинге, ки мӯҳлаташ аз 1,5 то 3 сол.  

6. Лизинги дарозмуддат лизинге, ки мӯҳлаташ аз 3 сол зиѐд.  

7. Лизинг бо истеҳлокӣ 

пурра 

давомнокии шартномаи лизинг бо давраи истеҳлокӣ амвол 

рост меояд. 

8. Лизинг бо истеҳлокӣ 

нопурра 

имконият медиҳад, ки қисман арзиши амвол дода шавад.  

9. Лизинги 

барқароршаванда 

имкон медиҳад, ки давра ба давра таҷҳизоти 

супоридашударо ба моделҳои нави он иваз карда шавад. 

10. Лизинги амволи 

ғайриманкул 

ба ин намуди лизинг дохил мешаванд биноҳо ва иншоотҳо 

Сарчашма: Диссертасия Наумкина Н. «Учет и анализ лизинговых операций в 

деятельности коммерческих организаций - лизингополучателей» 

  

Дар ҷадвали 1 намудҳои асосии лизингро дидан мумкин аст, ки он аз 10 намуди асоси 

вобаст аз шартҳои лизинг ҷудо шуда, иборат аст. Яке аз асоситарин мафҳум дар амалиѐтҳои 

лизингӣ ин ҳисобкунии хароҷотҳои лизингӣ, яъне хароҷотҳои иҷорадиҳанда ва хароҷотҳои 

иҷрогиранда(пардохтҳои лизингӣ). Хароҷотҳои иҷорадиҳанда бо формулаи зерин ҳисоб 

карда мешавад: 

ЛД = БС +ПК +ДУ,                                              (1) 

  ки дар инҷо: ЛД – хароҷотҳои иҷорадиҳанда; 

       БС – арзиши тавозунӣ; 

       ПК – пардохтҳо барои истифодаи қарз; 

       ДУ – пардохтҳо ба хизматрасониҳои иловагӣ. 

Хароҷотҳои  иҷорагиранда, яъне пардохтҳои лизингӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда 

мешавад: 

              ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ+НДС+ТП,       (2) 

ки дар инҷо: ЛП - пардохтҳои лизингӣ; 

    АО – пардохтҳои истеҳлокӣ; 

    КВ – коммисияҳо барои иҷорадиҳанда; 

    НДС – андоз аз арзиши иловашуда;  

    ТП – боҷи гумрукӣ. 

Чи хеле дар формула мушоҳида кардан мумкин аст, ки хароҷотҳои иҷорадиҳанда барои 

хариди амвол аз ҳисоби пардохтҳои лизингӣ пурра руйпӯш карда намешавад, аммо 

коммисияҳо барои иҷорадиҳанда метавонад хароҷотҳои иҷорадиҳандаро рӯйпӯш кунад ва 

фоидаи иҷорадиҳанда шуда метавонад.                                                         

Лизинг дар худ ҳам хусусиятҳои иҷора ва хусусиятҳои қарзро дорост, ки баъзе олимон 

онро ҳамчун як намуди қарзӣ бонкӣ мешуморанд, қисми дигар бошанд ҳамчун ба 
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иҷорадодани амвол мешуморанд. Маҳз аз ҳамин ҳисоб хусусиятҳои фарқкунандаи онро дар 

ҷадвали 2 дида мебароем. 

 

Ҷадвали 1.1. Муқоисаи хусусиятҳои лизинг ва иҷора 

Хусусиятҳои 

муқоисавӣ 

Лизинг Иҷора 

Субъектони 

шартнома 

Лизингдиҳанда – ин шахси воқеи ва ѐ 

ҳукукие, ки аз ҳисоби худ ѐ аз ҳисоби 

воситаҳои ҷалбшуда дар асоси 

шартномаи лизинги харидори намуда ва 

онро ҳамчун предмети лизинг ба 

лизингиранда дар давраи муаяйн, бо 

музди муайня пешниҳод мекунад. 

Иҷорадеҳ – шахсест, ки амволи 

худро ба мӯҳлати муйян ва 

музди аник амволи худро ба 

иҷорагир месупурад. 

Лизинггиранда - шахси воқеӣ ѐ ҳуқуқие 

мебошад, ки мутобиқи шартномаи 

лизинг ӯҳдадор аст 

объекти лизинг бо пардохти муайян 

барои мӯҳлати муайян ва шартҳои 

муайян дар ихтиѐрдории муваққатӣ ва 

мутобиқи шартномаи иҷора истифода 

баранд. 

Иҷорагир шахси воқеӣ ѐ 

ҳуқуқие мебошад, ки бо соҳиби 

амволе, ки амволро барои 

истифодаи муваққатӣ 

гирифтааст. 

Фурӯшанда - шахси воқеӣ ѐ ҳуқуқие, ки 

тибқи шартномаи хариду фурӯш бо 

иҷорадеҳ дар мӯҳлати муқарраршуда ба 

иҷорадеҳ амволи предмети иҷора 

мебошад 

 

Объектони 

шартнома 

Бино, иншоот, таҷҳизот, воситаи 

нақлиѐт ва ғайра. 

Бино, иншоот, таҷҳизот, 

воситаи нақлиѐт ва ғайра. 

Пардохтҳо 

барои 

хизматрасонҳо 

Пардохти лизингӣ – ин ҳамаи 

маблағҳое, ки аз тарафи лизингдиҳанда 

гузошта мешавад: хариди амвол, 

бартарафкунии хароҷотҳои иловагӣ, 

суғуртакунӣ, хизматрасонӣ, таъмири 

предмети лизинг ва даромади 

лизингдиҳанда. 

Пардохти иҷоравӣ – ин пардохт 

барои истифодабарии амвол. 

Сарчашма: Сарчашма: Диссертасия Наумкина Н. «Учет и анализ лизинговых 

операций в деятельности коммерческих организаций - лизингополучателей» 

 

Хусусиятҳои муқоисавии шартномаи лизингӣ ва иҷора нишон медиҳад, ки дар ҳақиқат 

шартномаи лизинги хусусиятҳои мураккабӣ ҳуқуқи ва иқтисодиро дорост.  
Лизинг ҳамчун як падидаи мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ вазифаи муҳимтаринро дар 

ташаккули иқтисодиѐти бисѐрсоҳавӣ ва густариши фаъолияти истеҳсолӣ иҷро мекунад. 

Якчанд функсияҳои фарқкунандаи асоси лизингро дида мебароем, ки он аз 4 функсия иборат 

аст. (расми 1) 
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Расми 1 . Функсияҳои фарқкунандаи лизингӣ 

 

Функсияи молиявӣ – функсияест, ки истеҳсокунандаро аз яклухт пардохт кардани 

маблағи пурраи таҷҳизоти истеҳсолӣ озод кардан имкон медиҳад, ки ҳамчун қарзӣ 

дарозмуддат пардохт кунад. 

Функсияи истеҳсолӣ – функсияест, ки ба истеҳсолкунанда имконият медиҳад, ки 

технологияҳои нави замонавиро истифодабурда арзиши аслии маҳсулоти худро камтар 

кунад. 

Функсияи фурӯш - функсияест, ки барои истеҳсолкунандагони таҷҳиҷот имконият 

медиҳад, ки харидорони худро зиѐд карда, бозорҳои навро омӯхта харидорони наве, ки 

имконияти якбора харидорї кардани таҷҳизотро надоранд, пайдо кунад. 

Њамин тавр, функсияи истифодабарии имтиѐзҳои андозӣ ва истеҳлокӣ, аз љумла амволи 
лизинг дар тавозуни иҷорагир ва ѐ иҷорадеҳ тибқи шартнома ба қайд гирифта мешавад, 

пардохтҳои лизинги ба арзиши аслии маҳсулот дохил карда мешавад, ки дар навбати худ 

андози аз фоидаи корхонаро кам мекунад, истеҳлоки босуръат, ки дар давраи 

пешбининамудаи шартнома ҳисоб карда шудааст, фоидаи андозбандишавандаро коҳиш 

медиҳад ва навсозии базаи моддию техникиро метезонад. 

 

Адабиѐт: 

1. Джуха В.М. Лизинг. - Ростов на Дону, изд-во «Феникс», 1999 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. Пособие. - М.: 

Дело и сервис. 2007. - 336с. 

3. Камышанов П.И., Камышанов А.П. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. 

- М.: Омега-Л, 2006. - 590 с. 

4. Гуккаев В. Б. Лизинг. Правовые основы, учет, налогообложение // Главбух, 2002, №7. 

5. Диссертасия Наумкина Н. «Учет и анализ лизинговых операций в деятельности 

коммерческих организаций - лизингополучателей» 

6. Шобеков М.Ш., Кучаров М. Язык бухгалтерского учета. Душанбе, Диловар ДДМТ, 

2002.-196с. 

7. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета (пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова). 

2-е изд. – М: Финансы и статистика. 1997. – 496с. 
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ДДЊБСТ 
 

РОҲҲОИ МУОСИРИ ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ 

 МУЗДИ МЕҲНАТ ДАР КОРХОНАҲОИ ВАТАНӢ 

 

Калидвожаҳо: музди меҳнат, корхона, системаи мукофотпулї, ҳавасмандгардонӣ, 

ҳавасмандгардонии меҳнат, иқтисоди бозорӣ, мукофотпулии коргарон, коргар, ислоҳот, 
бамеъѐргирии мењнат. 

Фишурда. Дар мақолаи мазкур оид ба ҳавасмандгардонии музди меҳнат дар 
корхонаҳои ватанӣ бахшида шудааст. Ҳавасмандгардонии кормандон, музди меҳнат 
метавонад, яке аз омилҳои асосии афзунсозандаи ҳосилнокии меҳнат бошад, зеро дар 
натиҷаи пардохти саривақтии он кормандони корхона ҳавасманд гашта, барои самаранок 
ва сифатнок гаштани меҳнати худ, инчунин самаранок истифода бурдани воситаҳо ва 
захираҳои истеҳсолӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Дар мақола роҳҳои муосири 

ҳавасмандгардонии музди меҳнат дар корхонаҳо вобаста ба хусусияти минтақавї оварда 

шудааст.  

 
Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї 

баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї аз низоми тоталитарї ба љомеаи 
демократию њуќуќбунѐд ва аз иќтисодиѐти марказонидашудаи планї ба иќтисодиѐти 
бозорї ворид гардид. Бо маќсади камтар таъсир расонидани дигаргунињо ба мардуми 
кишвар Њукумати Љумњурии Тољикистон гузаштан ба системаи нави иќтисодї ва 
иљтимоиро интихоб намуд.  

Дар Консепсияи ислоҳоти музди меҳнат, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи 
марти соли 2008 тасдиқ намудааст, пурзӯр гардонидани вазифаи ҳавасмандгардонии 
музди меҳнат пешбинӣ карда шудааст. Вале ҳанӯз ҳам ба зарурати воқеии 
ҳавасмандгардонии меҳнат нигоҳ накарда, дар ин самт чорабиниҳои гуногун 
гузаронида мешавад. Таҷрибаи пайдоиши иқтисоди бозорӣ дар асоси гуногуншаклии 
моликият ба заминаҳо барои бунѐди системаи муосири ҳавасмандгардонии музди 
меҳнат барои натиҷаҳои меҳнати инфиродӣ ва коллективї ишора мекунад. Таҳлилҳо 
нишон медиҳад, ки аз як тараф, танҳо соҳибмулки фаъол барои бунѐди чунин системаи 
ҳавасмандгардонӣ аниқ манфиатнок аст, аз тарафи дигар бошад дар шароити ҳозираи 
рушди иқтисодиѐт талабот ба музди меҳнати баланд зиѐд мегардад, зеро имконияти 
ҳақиқии аз бозор харидориї намудани номаҳдуди молҳои нав ва хизматрасониҳо пайдо 
гардидааст [1, 18]. Шарти асосие, ки зарурати афзояндаи алоқаманд кардани музди 
меҳнат ва натиљаҳои меҳнатро муайян мекунад ин тағйирѐбии прогресси илмӣ-техникӣ 
вобаста мебошад. 

Дар корхонаву ташкилотњои гуногун музди мењнати асосии коргарон бо њар гуна 
пардохтњои мукофотпулї илова мешавад, ки мувофиќи системаи мукофотпулї пешбинї 
карда шудааст. Мукофотпулии коргарон аз тарафи роњбари корхона тасдиќ карда ме-
шавад. 
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Наќшаи 1. 
Асосњои ташкили ҳавасмандгардонии музди мењнат дар корхона. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дар корхонаву ташкилотњои гуногун музди мењнати асосии коргарон бо њар гуна 

пардохтњои мукофотпулї илова мешавад, ки мувофиќи системаи мукофотпулї пешбинї 
карда шудааст. Мукофотпулии коргарон аз тарафи роњбари корхона тасдиќ карда 
мешавад [2, 76]. 

Барќарор сохтани фаъолияти пурраи корхонањои соњањои саноатї, сохтмон, 
наќлиѐт, муассисањои алоќа дар шањрњо ва инкишофи секторњои ѓайридавлатию шахсї, 
хољагињои дењќонї ба барќарор намудани соњањои анъанавї ва бунѐди нави 
истењсолоти кишоварзї дар дењот, њамчунон њавасмандсозї ва дастгирии ташабусњо 
мусоидат карда ва њамзамон ба паст кардани сатњи бекорї ва кумак ба баланд шудани 
музди мењнати одамон мусоидат менамояд. 

Яке аз вазифањои муњими илми иќтисод ин такмили системаи роњњои 
њавасмандгардонии музди мењнат ва омўзиши элементњои он мебошад. Њолати имрўзаи 
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки муноcибат ба мењнат ва натиљањои он ба 
ташкили мењнат ва њавасмандгардонии музди мењнат барои рушди корхонаю ташкилот 
ањамияти калон дорад.  

Ташаккулѐбии сарчашмањои роњњои муосири њавасмандгардонии музди мењнат 
дар корхона ба меъѐрњои муайяншуда ва тавассути андозњо танзим карда мешавад. Дар 
муносибати бозорї гузаронидани тадќиќотњои инфлятсионї ва таѓйирѐбии сохтори 
истеъмолии ањолиро муайян мекунанд, ки дар асоси онњо индекси сатњи нархњо муайян 
карда мешавад. Њуќуќњои коргарон дар њама соњањо ва танзими музди мењнати онњо 
бояд аз тарафи иттифоќњои касаба ва дигар ташкилотњои љамъиятї њимоя карда 
мешаванд. Ин ба њама маълум аст, ки тавассути системањои тарифї музди мењнати њар 
як коргар муайян карда мешавад, беистифодаи системањои тарифї њисоби музди мењнат 
ѓайриимкон аст [3, 44]. 

Ташкили њавасмандгардонии музди мењнати коргарон дар шароити иќтисоди 
бозорӣ, аз њар як корхонаву ташкилот њалли омилњои мураккабу гуногунро талаб 
мекунад. Воридсозии механизмњои нави хољагидорї ва чорабинињои роњњои муосири 
хавсмандгардонии музди мењнати коргарони дар соњањои гуногун машѓул буда, 
норасогињое, ки дар ташкили пардохти мењнат љамъ гаштаанд, ба таври пурра 

Асосњои ташкили музди мењнат дар 

корхона 

Такмилдињии бамеъѐргирии 

мењнат 

Таъмини болоравии музди 

мењнат дар натиљаи пастшавии 

харољот ба воњиди мањсулот 

Танзими муносибатњои мењнатї. 

Њуќуќњои баробар ба 

кордињанда ва коргар 

Интихоби форма ва системаи 

музди мењнат 

Танзими њаљм ва нархи мањсулот 

бо ѐрии нархњои озод 
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бартараф карда намешавад ва ин пеш аз њама ба системаи тарифї тааллуќ дорад. 
Њамчунин  бо гузориши корхона бо ин модел дар ташкили музди мењнат бояд ба 
механизмњои иќтисоди бозорї мувофиќ кунонида шавад. Дар ин њолат фонди алоњидаи 
музди мењнат ба мукофоти материалї пайдо шуда, фонди музди мењнат њамчун фонди 
баќиявї аз фаъолияти хољагидории корхона ташкил карда мешавад.  

Дар нињояти анљоми натиљањои тадќиќот маълум гардид, ки андешањои илмию 
амалии овардашуда ба муњимтарин масоили алоќаманд ба ташкили музди мењнати 
кормандон дар шароити кунунии корхонањои ватанї бахшида шудаанд [4, 298]. 

Љињати бартараф намудани камбудињои љойдоштаи ташкили музди мењнат ва 
роњњои муосири њавасмангардонї дар ниҳояти анҷоми натиҷаҳои тадқиқот маълум 
гардид, ки андешаҳои илмию амалии овардашуда ба муҳимтарин масоили алоқаманд 
ба музди меҳнат ва њавасмандгардонии кормандон дар шароити кунунии корхонаҳои 
ватанӣ бахшида шудаанд.  

Вобаста ба ин масъала натиҷаи тадқиқот нишон дод, ки якчанд пешниҳоду 
хулосањои хешро иброз дорем:  

- Муайянсозї ва батартибдарории системаи њавасмангардонии ташкили музди 
мењнати њар як коргар, мувофиќи натиљаи кори коргар, нишондињандањои кори 
коллектив, категорияњои тахассусї, иловапулињо ва системаи мукофотпулї; 

- Бартарияти роњњои муосири њавасмандгардонии музди мењнат ба кормандоне, ки 
мењнати онњо то андозае суръати рушди илмию техникиро муайян менамояд ва барои 
иќтисодиѐт ањамияти муњим дорад;  

- Дар муњити тадқиқотҳои илмӣ ҷалб намудани масъалаҳои алоқаманд ба 
муҳимияти мативатсионӣ, асоси иқтисодӣ, асоси иҷтимоии музди меҳнат; 

-Гузаронидани чорабинињо оид ба роњњои муосири њавасмандгардонии ташкили 
музди мењнатї кормандон дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистон;  

- Дарѐфти роҳу усулҳои баландбардории њавасмандгардонии музди меҳнати 
кормандон дар ширкатҳои ватанӣ аз ҳисоби кам кардани дигар хароҷотҳои мавҷуда. 
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ИСТЕҲЛОКИ ВОСИТАҲОИ АСОСӢ ВА НАМУДҲОИ ХӮРДАШАВИИ ОН  
 
Калидвожаҳо: воситаҳои асосӣ, хӯрдашавӣ, истеҳлок, фазои сармоягузорӣ, 

инкишофи бахши хусусӣ. 
Фишурда. Дар мақола тадқиқоти муаммоҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботи истеҳлоки 

васитаҳои асосӣ, муайянкунии усули мувофиқи ҳисоби истеҳлок шарҳ дода шудааст. 
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Хусусиятҳои таҳқиқи раванди ташкил ва пешбари баҳисобгирии хароҷотӣ ва ҳисоби 
самаранокии он дар ташкилот дида баромада шудааст. 

 
Корхонаҳои истеҳсолӣ дар раванди амалисозии фаъолияти худ аз миқдори зиѐди 

воситаҳои техникӣ, воситаҳои нақлиѐтӣ, мошину механизмҳо, дастгоҳу лавозимотҳои 
коркард ва истеҳсоли маҳсулот бо таври васеъ истифода менамоянд, ки дар ин раванд 
ба хӯрдашавии ҷисмонию маънавӣ онҳо гирифтор мешаванд. Ин ҳолат, аз даст додани 
қобилияти кории воситаҳо ва ѐ пастшавии сифатии онҳоро ифода менамояд, ки дар 
натиҷаи соиши ҷисмҳо ва ѐ пешрафти илму техника ба миѐн меояд.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба 
ҳадафҳои дар стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти 
устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи 
имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи 
бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии худ эълон намудааст. 

Барои босифат иҷро шудани ин вазифаҳо Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки 
паѐмадҳои иқтисодиву иҷтимоии раванди тағйир ѐфтани муносибатҳои иқтисодии 
байналмиллалӣ, вазъи бозорҳои молиявӣ, низоъҳои тиҷоратӣ ва таҳримҳоро мунтазам 
таҳлил карда, ҷиҳати пешгирӣ кардани таъсири манфии чунин омилҳо ба иқтисоди 
миллии мо тадбирҳои заруриро амалӣ гардонанд.  

Ҳамчунин, дар самти мӯътадил нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои асосии 
макроиқтисодӣ, таъмин намудани фаъолияти босуботи низоми бонкӣ, корхонаҳо ва боз 
ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ чораҳои қатъї андешад. 

Вазорати молия вазифадор карда мешавад, ки стратегияи идоракунии молияи 
давлатро бо дарназардошти афзалиятҳои кишвар, иҷрои сифатноки қисми даромад ва 
хароҷоти буҷет, шаффофияти хароҷоти он, инчунин, пешниҳоди нақшаҳои дурнамои 
ислоҳот дар ин самтҳо тадбиқ намояд.  

Воситаҳои асосӣ - ин дороиҳои моддие мебошанд, ки барои истеҳсоли маҳсулот, 
таҳвили мол ва хизматрасонӣ, иҷорадиҳӣ ва инчунин, барои мақсадҳои маъмурӣ, барои 
истифодабарӣ дар фаъолияти корхона ба муддати зиѐда аз як сол пешбинӣ гардидаанд. 

Аз нуқтаи назари иқтисодиѐт зери мафҳуми воситаҳои асосӣ воситаҳоеро 
мефаҳманд, ки дар ҷараѐни фаъолияти асоси (амалиѐти)-и корхона дуру дароз иштирок 
карда, арзиши худро ба маҳсулоти тайѐр мунтазам дар муддати хизмати худ 
мегузаронанд. 

Ба воситаҳои асосӣ: замин, бино, иншоот, мошинаҳо, таҷҳизотҳо, воситаҳои 
нақлиѐт, техникаҳои ҳисобборор, асбобҳои ченкунанда, ҳайвоноти калони корӣ ва 
маҳсулдиҳанда, дарахтони бисѐрсола, хароҷоти обобкунии замин, боигариҳои табиӣ ва 
ѓайра дохил мешаванд. 

Воситаҳои асосӣ дар раванди фаъолияти истеҳсолӣ ва иҷрои кору хизматрасонӣ 
бевосита иштирок намуда, хосиятҳои сифатии ибтидоии худро дар натиҷаи истифодаи 
физикии он ва ѐ хӯрдашавии табиӣ аз даст дода, вобаста аз андозаи истеҳлоки онҳо 
барои иваз намудан ва ѐ барқарор намудан ниѐз пайдо менамоянд. Аз ин лиҳоз, 
хӯрдашавӣ, чун омили муайянсозии дараҷаи истифода ва ивази воситаҳо истифода 
мегардад, ки ошкорсозӣ ва тавсифи моҳияти илмии он, хеле муҳим мебошад. 

Воситаҳои асосӣ дар раванди амалигардонии фаъоляити молиявию хоҷагидории 
корхона ва ташкилотҳо нақши асосӣ ѐ худ появиро барои истеҳсоли маҳсулот, иҷрои 
кор ва хизмат бозида, раванди гардиши онҳо аз лаҳзаи воридот ва бунѐди онҳо то ба 
фурӯш ва барҳамдиҳӣ ҳаракат намуданро дарбар мегирад, ки онро давраи ҳаѐтии 
воситаҳои асосӣ меноманд. Њамин тавр, хӯрдашавии воситаҳои асосиро дар адабиѐтҳо 
ва сарчашмаҳои илмии иқтисодию ҳисобдорӣ, асосан ба намуди хӯрдашавии маънавӣ 
ва хӯрдашавии ҷисмонӣ (физикӣ) ҷудо менамоянд (нигаред ба расми 1). 
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Расми 1. Таснифи хӯрдашавӣ ва омилҳои пайдоиши он 
 
Барои фаҳмидани мазмун ва моҳияти хӯрдашавии маънавӣ ѐ ҷисмонӣ, дарки 

мафҳум, моҳияти иқтисодӣ ва фарқиятҳои асосии ин вожаҳои бо ҳам асосѐфтаву аз ҳам 
фарқунанда лозим мебошад.  

Дар назария ва амалияи баҳисобгирии бухгалтерӣ ду мафҳуми ба ҳам пайвастро 
истифода менамоянд, ки аз якдигар фарқ мекунанд, яъне хӯрдашавӣ (deprication) ва 
истеҳлок (amortization), ки таърифи ин ду мафҳум чунин омадааст:   

а) «deprication» хӯрдашавӣ ‟ тақсими мунтазами арзиши дороиҳои моддии 
дарозмуддат дар мӯҳлати истифодабарии судманди он мебошад;  

б) «amortisation» истеҳлок ‟ мафҳумест, ки истеҳлоки дороиҳои ѓайримоддиро 
ифода мекунад. Ба маънои васеъ ҷараѐни тақсимоти мунтазами андозаи маҷмӯи арзиши 
воситаҳо мебошад.  

Хӯрдашавӣ (deprication) - ҷараѐни аздастдиҳии хосияти сифатӣ ва физикии объекти 
воситаҳои асосӣ, ки ба пастшавии арзиши онҳо боис мегардад, фаҳмида мешавад. 
Хӯрдашавӣ метавонад, ба маънавӣ (дар натиҷаи пайдоиши техника ва технологияҳои 
муосир) ва физикӣ (дар натиҷаи соиши ҷисмҳо ба миѐн омада, ивазнамоии узвҳои 
алоҳида ва ѐ дар маҷмӯъ объектро талаб менамояд), ҷудо шавад. 

Истеҳлок (amortisation) бошад - раванди тадриҷан баамалоии гузаронидани 
арзиши объекти воситаҳои асосӣ ба арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшаванда (кору 
хизмат)-ро ифода менамояд. Ба воситаи истифодаи меъѐрҳои ҳиссаҷудокунии 
истеҳлокӣ, иқтисодчиѐн ба арзиши аслии маҳсулот моддаи «истеҳлок»-ро, ки барои дар 
оянда барқарорсозӣ ѐ ивазнамоии воситаҳои асосии корхона хизмат мекунад, 
мегузаронанд. 

Дар аксар сарчашмаҳои илмӣ-иқтисодӣ мафҳумҳои хӯрдашавӣ ва истеҳлокро 
мафҳумҳои гуногун ва ҳамбаста шарҳ медиҳанд. Зеро, фаҳмиши яке аз онҳо натиҷаи 
амалиѐти дигаре мебошад. Яъне дар марҳилаи аввал хӯрдашавии воситаҳои асосӣ ба 
амал омада, сипас истеҳлок бо мақсади барқарорсозӣ ва ѐ ивази онҳо ҳисоб карда 
мешавад. Аммо аз тарафи дигар фаҳмиши ин мафҳумҳо мустақиман, яке аз дигаре 
вобаста намебошад, зеро ба объекти воситаи асосӣ пурра истеҳлок ҳисоб намудан 
мумкин аст, ки ин маънои дар оянда истифода бурда нашудани онро ифода 
наменамояд, балки дар оянда истифодаи восита пас аз истеҳлоки пурра имконпазир 
буда метавонад.  

Намудњои хўрдашавї 

Хўрдашавии љисмонї Хўрдашавии маънавї 

Дараљаи борнокии воситаи асосї 

Сифати воситаи мењнат 

Сохти таркибї ва нигоњубини восита 

Сатњи касбияти коргарон Шароити амалисозии равандњои 

истењсолї 

Пастшавии арзиши аслии 

такрористењсолии восита 

Истифодаи воситаи асосии 

мањсулнокиаш баландтар 
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Инчунин аз дигар нуқтаи назар, дида метавон ҳолатеро, ки воситаҳои гаронарзиш 
дар натиҷаи хӯрдашавии онҳо ба ҳолати пурра корношоямї табдилѐфта, арзиши онҳо 
бапуррагӣ истеҳлок карда нашудааст. Дар санадҳои меъѐрию ҳуқуқии амалкунанда 
мафҳуми истеҳлоки воситаҳои асосӣ дарҷ гардидааст, на мафҳуми хӯрдашавии 
воситаҳои асосӣ. Бинобар он, мафҳуми хӯрдашавӣ бештар хусусияти иқтисодӣ дошта, 
истеҳлок бошад, хоси баҳисобгирии бухгалтерист.  

Аз муқоисакунии ин ду мафҳум бармеояд, ки истеҳлок ҳамчун вожа дар 
баҳисобгирӣ чун моддаи хароҷотӣ бештар истифода гашта, хӯрдашавӣ барои баҳодиҳӣ 
ба ҳолат ва арзиши дороиҳои ѓайригардон дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ истифода 
мегардад.  

Дар натиҷаи хӯрдашвӣ, аз нав барқароркунии воситаҳои асосӣ лозим буда, 
вобаста аз хислати физикии хӯрдашавӣ давраи тӯлониро дарбар мегиранд, ки ба 
гурӯҳҳои зерин ҷудо менамоянд: 

- иншоотҳои мустаҳкамиашон баланд ‟ сарбандҳо, нақбҳо ва ѓайраҳо. 
Хусусиятҳои онҳо ин хӯрдашавии хеле суст мебошад. Аз ин рӯ, онҳо ба таъмирҳои 
қисматӣ дар фоилаи хеле вақти зиѐд амалӣ карда мешаванд; 

- бино, иншоот, мошинаҳо, ки қисмҳои алоҳидаи онҳо хӯрда мегарданд ва давра 
ба давра бо роҳи таъмири капиталӣ барқарор карда мешавад; 

- баъзе намудҳои иншоот ва дастгоҳҳои интиқолӣ (роҳи оҳан барои қатора ва 
трамвайҳо, шабакаҳои барқӣ ва ѓайра), ки унсур ва қисмҳои он вобаста аз андозаи 
хӯрдашавӣ ба таъмири системавӣ ва ѐ барқароркунӣ кашида мешаванд; 

- баъзе аз намудҳои иншоот ва дастгоҳҳои интиқолӣ, ки барқарорсозии онҳо 
тадриҷан бо роҳи ивази ҳамаи унсурҳо ва қисмҳои он амалӣ карда мешавад; 

- олот ва дастгоҳњои барои пурра ивазкунӣ муносиб, ки дар натиҷаи ба итмом 
расидани муҳлати хизматашон амалӣ мегарданд. 

Сатҳи хӯрдашавӣ ҷисмонии воситаҳои асосӣ аз таъсири чунин омилҳо вобаста 
мебошад: 

- сифати ибтидоии воситаҳои асосӣ; 
- дараҷаи истифодабарӣ (миқдори рӯзи корӣ дар сол, баст дар рӯзҳо); 
- хусусиятҳои раванди технологӣ; 
- сатҳи касбияти кормандон; 
- саривақт гузаронидани таъмири нақшавӣ - огаҳонӣ ва ѓайра.  
Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки омӯзиш ва таҳқиқи илмии асосҳои назариявӣ ва 

амалии муаммоҳои мубрами баҳисобгирии ҳисобкунии истеҳлоки воситаҳои асосӣ дар 
объекти тадқиқотии маколаи магистрӣ, чунин хулосабарорӣ карда шудааст: 

- дар натиҷаи омӯзиш муайян  карда шуд, ки истеҳлок чун ифодаи пулии 
хӯрдашавии воситаҳои асосӣ буда, нисбат ба хӯрдашавӣ бо хусусиятҳои гуногуни худ 
фарқ менамояд; 

- дар натиҷаи таҳқиқи хурдашавӣ муайян карда шуд, ки омилҳои он гуногун ба 
сатҳи он таъсир мерасонанд, ки онро ба гурӯҳҳои гуногун тасниф менамоянд; 

- барои ҳисоби истеҳлок ва асоси ҳуқуқии барасмиятдарории он меъѐрҳои Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиѐсати баҳисобгирии корхона ба ҳисоб мераванд, ки 
дар корхона сиѐсати баҳисобгирӣ ва ѐ истеҳлокӣ дар алоҳидагӣ таҳия карда нашудааст;  

- дар корхона аз усулҳои ҳисоби истеҳлоки воситаҳои асосӣ, муайян гардид, ки 
усули ҳисоби истеҳлокии росхатта истифода мегардад. Истифодаи усул дар натиҷаи 
муқоиса бо дигар усулҳо муайян гардид, ки бо фаъолияти корхона ва шароити муосир 
мутобиқ ва самаранок мебошад;  

- дар натиҷаи таҳқиқи масъалаҳои ба роҳ гузоштани сиѐсати истеҳлокии корхона 
муайян карда шуд, ки муаммои коркарди сиѐсати истеҳлокии аз лиҳози самара мутобиқ 
бо шароити кунунии корхона зурур дониста мешавад. Зеро, манбаи сармоягузорӣ ва 
барқароркунии воситаҳои асосӣ дар корхона ҷой надорад.  
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МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ҲИСОБДОРӢ ДАР КОРХОНА 

 
Калидвожаҳо: ҳисобгирӣ, активҳо, ҳисоббаробаркуниҳо, сармоя, фоида, захира, 

истеҳсолот, фурӯш. 
Фишурда. Сиѐсати ҳисобдории корхона таъминоти методологӣ, таъминоти 

ташкилӣ ва таъминоти техникиро дарбар мегирад. Дар мақола ташкили баҳисобгирии 
бухгалтерӣ дар корхона принсипҳо, танзим, шаклҳо ва тарзҳои коркарди ахборот шарҳ дода 
шуда, инчунин таъминоти методологии ҷараѐни ҳисобгирӣ дар асоси низоми чорсатҳаи 
идоракунӣ, ки ба низоми идоракунӣ бо иқтисоди бозории инкишофѐфта мувофиқ аст, дида 
баромада шудааст. 

 
Ҳисобдорӣ ҳазорҳо сол муқаддам дар баробари инкишофи тамаддун ва хоҷагии 

инсонӣ пайдо шудааст. Қадамҳои нахустини он барои таърих гавҳари гаронбаҳое 
мебошад. 

Такомулдиҳии идоракунии иқтисодиѐт, барқароршавии муносибатҳои бозорӣ, 
истифодабарии шаклҳои гуногуни моликият, таъсисдиҳии корхонаҳо бо иштироки 
ҳамкорони хориҷӣ, рӯоварӣ ба стандартҳои байналхалқии ҳисобдорӣ, баланд 
бардоштани нақш ва аҳамияти ҳисобгирӣ ва аудитро дар оянда дар назар дорад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи ҳисобгирии хоҷагӣ амал мекунад, ки аз се 
намуди ба ҳам алоқаманди хисобгирӣ иборат аст: фаврӣ, статистикӣ, бухгалтерӣ.  

Ҳисобгирии фаврӣ (ѐ фаврӣ - техникӣ) барои роҳбарию идоракунии ҳаррӯза ва 
ҷорӣ аз болои корхонаҳо, участкаҳо, истеҳсолот, сехҳо ва ба монанди инҳо ба амал 
оварда мешавад. Бо ѐрии ҳисобгирии фаврӣ ба кормандони идоравӣ оид ба ҳаракати 
захираҳои моддӣ дар корхона, оид ба ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда, ҳамлу нақл, 
фурӯши он оид ба ҳолати захираҳои истеҳсолӣ ва ғайра ахборот дохил мешавад. 

Сарчашмаи ахборот барои ба даст овардани чунин маълумотҳо метавонанд, чї 
ҳуҷҷатҳо бошанд ва чӣ маълумотҳое, ки бо воситаи телефон, телетайп, факс, дар шакли 
даҳонӣ дастрас мегарданд. 

Ба вазифаи асосии ҳисобгирии фаврӣ мушоҳидакунӣ ва ҳуҷҷатноккунии ҷараѐнҳо 
ва ҳодисаҳои (зуҳуротҳои) ҳаѐти хоҷагии корхонаҳо, коркарди аввалаи онҳо, 
ҷамъбасткунӣ ва пешниҳод намудани маълумотҳо барои идоракунӣ дохил мешаванд. 
Ифода намудан ва назорат бурдан аз рӯи равандҳову ҳодисаҳои алоҳидаи хоҷагӣ дар 
рафти иҷроиш ва дар ҷои бавуҷудоии онҳо мазмуни асосии ҳисобгирии фавриро 
ташкил менамояд. 
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Ҳисобгирии статистикӣ зуҳуротҳоеро меомӯзад, ки хусусияти ҷамъбастӣ ва 
оммавӣ дошта,  дар соҳаҳои мухталифи хоҷагӣ, иқтисодиѐт, илм, маориф ва ғайра ба 
амал меояд. Статистика ахборотро оид ба ҳолати иқтисодиѐт, тамоюлҳои тарраққиѐти 
он, ҳаракати қувваи корӣ, молҳо, қоғазҳои қимматнок, захираҳои моддӣ, шумора ва 
таркиби аҳолӣ аз рӯи синну сол, ҷинсият, касб ва монанди инҳо ҷамъоварӣ намуда, 
ҷамъбаст менамояд.  

Ҳисобгирии бухгалтерӣ тарафи миқдории зуҳуротҳои хоҷагиро дар алоқаи 
мустаҳкам бо тарафи миқдории онҳо бо роҳи қайди яклухт, бетанаффус, бо ҳуҷҷат 
асосноккардашудаи далелҳои хоҷагӣ чї дар ифодаи пулӣ ва чӣ дар нишондиҳандаҳои 
аслӣ меомӯзад. 

Аз таъриф бармеояд, ки дар ҳисобгирии бухгалтерӣ, аз љумла инъикоси яклухт 
фаъолияти молиявӣ ва хоҷагии корхона, тамоми амволи он ва манбаъҳои 
ташаккулѐбии он, ҳамаи намудҳои захираҳои истеҳсолӣ, фондҳои асосӣ, хароҷотҳо 
барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, воситаҳои пулӣ, ӯҳдадориҳо ва ба монанди ин ҷой 
дорад. Њамчунин, бефосилагӣ дар лаҳзаи инъикоси далелҳои хоҷагии ба амал меомада 
иҷро мегардад. Дар назар дошта мешавад, ки мушоҳида ва инъикоси доимии 
амалиѐтҳои хоҷагии бо ҳаракати фондҳои асосӣ, захираҳои истеҳсолӣ, воситаҳои пулӣ, 
қоғазҳои қиматнок, ҳисоббаробаркуниҳо, фондҳо, қарзҳо ва ба монанди вобаста ба 
амал меояд.  Њар як факти хоҷагӣ бо ҳуҷҷат ба расмият дароварда мешавад, ки асоси 
ҳуқуқиро дорад, яъне мувофиқи он масъулиятнокӣ оид ба амалиѐтҳои хоҷагии 
иҷрошаванда муайян мегардад. Пас ҳуҷҷат соҳиби қувваи юридикӣ мегардад. 

Хусусиятҳои номбаркардашудаи ҳисобгирии бухгалтерӣ ӯро аз намудҳои фаврӣ ‟ 
техникӣ ва статистикии ҳисобгирӣ ҷудо менамояд. Вале, танҳо истифодабарии 
ахбороти ҳамаи се намуди ҳисобгирӣ, яъне ҳисобгирии хоҷагӣ ҳамчун системаи ягона 
ба корхонаҳо имкон медиҳад, ки фаъолияти хоҷагиро нисбатан самаранок идора 
намояд, дархостҳои истеъмолгарони маҳсулотро қонеъ гардонида оид ба ҳолати 
корхона дар бозор баҳо диҳад. 

Мақсади асосии ҳисобгирии хоҷагӣ ташкил намудани ахбороти сифатнок (пурра, 
боэътимод) ва саривақтӣ оид ба фаъолияти молиявӣ ва хоҷагии корхонаҳо, ки барои 
идоракунӣ ва барқароршавии иқтисоди бозорӣ, барои тайѐркунӣ, асоснокнамоӣ ва 
қабули қарорҳои идоравӣ дар сатҳҳои гуногун, барои муайянкунии рафтори корхона 
дар бозор, муқарраркунии ҳолати корхонаҳо ‟ рақибон ва ғайра зарур аст, ба ҳисоб 
меравад. 

Предмети ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун илм фаъолияти хоҷагӣ (соҳибкорӣ) -и 
ташкилот, ки аз объектҳои сершумор ва гуногун иборат аст, баромад мекунад. 
Мувофиқи мазмуни иқтисодӣ ва таъинот онро ба объектҳое, ки фаъолияти хоҷагиро 
тамин менамоянд ва объектҳое, ки фаъолияти хоҷагиро ташкил мекунанд, тақсим 
менамояд. 

Ҳангоми ташкилѐбии мустақилонаи объектҳои гурӯҳи якум бояд ва масъалаҳои 
кифоягӣ ва пуррагии онҳо барои амалӣ намудани фаъолияти уставии ташкилот иҷро  
гардад, зеро ҳангоми мавҷудият нишондиҳандаҳои зерин ноил мегардад. 

Воситаҳои асосӣ  ‟ биноҳо, таҷњизотҳо, воситаҳои нақлиѐтӣ, инвентар ва дигар; 
онҳо дар фаъолияти хоҷагӣ намуди берунаи худро таъғир надода мӯҳлати тӯлони (аз як 
сол зиѐд) истифода бурда мешавад ва ин имкон медиҳад, ки арзиши онҳо ба арзиши 
аслии маҳсулот, корҳо, хизматрасонӣ дар мудати меъѐрии истифодабарии муфиди онҳо 
бо ѐрии ҳисобкунии фарсудашавӣ (амортизасия) аз рӯи меъѐрҳои муқарраргардида 
дохил карда шавад. Арзиши воситаҳои асосӣ дар ҳаҷми зиѐд аз 150 каратаи музди 
меҳнати ақал, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст, муайян 
гардидааст. 

Активҳои ғайримоддӣ ‟ объектҳои маблағгузории дарозмӯҳлатанд (аз як сол зиѐд), 
ки дорои баҳои арзишӣ буда, лекин арзишҳои моддӣ ба ҳисоб намераванд (ҳуқуқи 
истифодаи замин, об ва дигар захираҳои табиӣ, патентҳо, ихтироъҳо, инчунин дигар 
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ҳуқуқҳои молу мулкӣ, аз он ҷумла барои моликияти шуғлӣ ва зеҳнӣ). Активҳои 
ғайримоддӣ арзиши аввалаи худро ба хароҷотҳои истеҳсолот дар муддати 
истифодабарии муфиднок бо роҳи ҳисобкунии ҳиссаљудокуниҳои амортизатсионӣ аз 
рӯи меъѐрҳои мустақилона муқаррар намудаи ташкилот мегузаронанд. 

Захираҳои моддӣ – истеҳсолӣ ‟ ашѐ, маводҳо, зарф, сузишворӣ, ки дар як сикли 
истеҳсолот истифода бурда мешаванд, барои ҳамин ҳам тамоми арзиши худро якбора 
ба маҳсулоти аз онҳо истеҳсолшуда мегузаронанд. Ин хусусият аз тарафи ташкилот 
таҷдид ва дастраснамоии доимии арзишҳои моддиро талаб менамоянд. 

Ба гурӯҳи зерин инчунин бақияи истеҳсолоти нотамом дар сехҳо, арзиши 
маҳсулоти тайѐр, молҳо ва ашѐҳои камарзишу тезфарсудашаванда дохил мегарданд. 

Воситаҳои пулӣ ‟ маблағи воситаҳои пулї нақд дар хазинаи ташкилот, воситаҳои 
пулии озоде, ки дар суратҳисоб, счѐти арзӣ ва дигар счѐтҳо дар бонк нигоҳ дошта 
мешаванд, аккредитивҳо, чекҳо, инчунин қоғазҳои қимматнок (саҳмияҳо, облигатсияҳо, 
сертификатҳои аммонатӣ, векселҳо) ва дигар воситаҳои пулӣ дохил мешаванд. 

Воситаҳо дар ҳисоббаробаркуниҳо (ба мо қарздоранд) ‟ ӯҳдадории дебиторӣ оид ба 
молҳо ва хизматрасонӣ, маҳсулот, аз рӯи авансҳои додашуда, векселҳои гирифташуда, 
маблағҳои шахсони ҳисобдеҳ ва ғайра. 

Воситаҳои мафҳум (ба тарафи дигар кашидашуда) ‟ мавҷудияти онҳо дар ҳолати 
ба даст овардани фоида аз тарафи ташкилот ҳамчун натиҷаи молиявӣ имконпазир аст. 
Инҳо андозҳои ҳисобкардашуда ва дигар пардохтҳо аз фоида ба буҷет ѐ фондҳои 
ғайрибуҷавӣ мебошанд. 

Ҳамаи намудҳои номбаркардашудаи воситаҳои хоҷагии ташкилот қисми активии 
балансро ташкил медиҳанд. Таркиби тахминии воситаҳои хоҷагии ташкилотро дида 
бароем, ки аз ҳисоби кадом манбаъҳо онҳо метавонанд ташкил ѐбанд ѐ ба даст оварда 
шаванд. 

Аввал манбаъҳои воситаҳои аз они худиро дида бароем. 
Сармояи уставӣ  ‟ маҷмӯи саҳмҳои муассисон (соҳибмулкон), саҳҳомон ба амвол 

(арзиши воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, ЗМИ ва воситаҳои пулӣ) дар ифодаи 
пулӣ, ки ҳангоми таъсисѐбии ташкилот барои таъмини фаъолияти уставии он ба даст 
оварда шудааст. 

Фоида ‟ маблағи зиѐдатии даромадҳо нисбати хароҷотҳои ташкилот, ки аз аввали 
сол то давраи ҳисоботӣ, аз фурӯши маҳсулот, корҳо, хизматрасонӣ, арзишҳои моддӣ ба 
даст оварда шудааст. Сармояи иловагӣ ҳамчун манбаи воситаҳои аз они худӣ аз нав 
нархгузории воситаҳои асосӣ ва тарафи зиѐдшавии арзиши онҳо, ѐ дар натиҷаи 
хусусигардонӣ, инчунин аз ҳисоби фарқият аз фурӯши саҳмияҳои хусусӣ ба вуҷуд меояд. 

Самояи захиравӣ аз ҳисоби фоидаи ташкилот ташкил меѐбад ва барои 
рӯйпушкунии талафотҳои ғайричашмдошт ва зарарҳо ѐ пардохти дивидентҳо ба 
муаасисоне, ки сањмияҳои имтиѐзнок доранд, ҳангоми нокифоя будани фоида барои  ин 
максадҳо таъин гардидаст. 

Фоидаҳои тақсимношуда ‟ фоидаи солҳои гузашта пас аз пардохти андозҳо аз 
тарафи соҳибмулкон барои тараққиѐти ташкилот боқӣ гузошта шуда, манбаи 
дивидентҳо, воситаҳои маблағгузории асосӣ ва молиявии ташкилот ба ҳисоб меравад. 

Фондҳои махсус барои ташкилѐбии манбаҳое, ки васеъкунии масоҳатҳои 
истеҳсолӣ, таҷдидшавии воситаҳои асосӣ (фонди андухт) таъин гардидаанд ѐ базаро 
барои ҳавасмандгардонии моддии кормандон, истироҳати онҳо (фонди соҳаи иҷтимоӣ 
ва фонди истеъмолӣ) таъсис медиҳанд. Онҳо аз ҳисоби фоидае, ки дар натиҷаи 
фаъолияти хоҷагӣ ба даст овардашуда дар ихтиѐри ташкилот боқӣ мондааст, ташкил 
меѐбанд. 

Захираҳо воситаҳое, ки ба ташкилот барои рӯйпушкунии хароҷотҳо ва пардохтҳо 
(захираҳо барои хароҷотҳо ва пардохтҳои дар пеш истода, захираҳо оид ба қарзҳои 
шубҳанок) заруранд. Онҳо аз ҳисоби арзиши аслӣ ѐ фоида ташкил меѐбанд. 
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Молиякунонӣ - ин воситаҳое, ки аз дигар шахсони хуқуқӣ барои иҷроиши намуди 
муайяни корҳо ба даст оварда шуда, ба баргардонидан таалуқ надоранд. Акнун манбаи 
воситаҳои заѐмиро дида мебароем. 

Қарзҳои банк ‟ маблағҳои ба даст овардашудаи қарзҳои кӯтоҳмуддат ва 
дарозмуддати бонк барои мақсадҳои гуногун (дастраснамоии таҷҳизот, маводҳо, 
пардохтани музди меҳнат) бо баргардонидани ҳатмӣ ва бо фоизи муайян. 

Воситаҳои заѐмӣ ‟ маблағҳое, ки аз шахсони ҳуқуқӣ ва ҷисмонӣ барои мақсадҳои 
гуногун бо ставкаи фоизии нисбатан қулай ба қарз гирифта шудааст. 

Хисоббаробаркуниҳо ва дигар ӯҳдадории кредиторӣ (мо қарздор) ‟ маблағҳои 
ӯҳдадорӣ ба таъминотчиѐн оид ба молҳо ва хизматрасонӣ, аз рӯи векселҳои додашуда, 
аз рӯи авансҳои гирифташуда, оид ба музди меҳнат, оид ба ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет, 
фондҳои ғайрибуҷетӣ ва дигар он. 

Ҳамаи манъбаҳои қайдгардидаи воситаҳои хоҷагӣ қисми пассивии балансро 
ташкил медиҳанд. 

Пас аз дида баромадани он, ки фаъолияти уставӣ (хоҷагӣ) ташкилот аз кадом 
ҳисоб таъмин мегардад, қайд менамоем, ки вай ба се ҷараѐн тақсим мегардад 
(объектҳои гурӯҳи дуюм): 

Таъминот ‟ арзишҳои моддӣ ‟ молии намудҳои гуногун, ки барои амали намудани 
эхтиѐчҳои истеҳсолӣ ва хоҷагӣ заруранд, инчунин молҳои барои фурӯхтан дастрас 
мегардад; 

Истеҳсолот ‟ вазифаи асосии ташкилот иҷро мегардад: маҳсулот истеҳсол 
мешавад, хизмат расонида мешавад, корҳо  иҷро мегарданд; 

Фурӯш - ӯҳдадориҳои шартномавӣ дар назди фармоишгарон ва харидорон иҷро 
мегардад, маблағи фурӯш оид ба молҳои боркардашуда дар хаҷми нархи шартномавӣ 
ҳисоб карда мешавад, ки дар натиҷаи он ӯҳдадории дебитории харидорон ба амал 
меояд. Мувофиқи дохилшавии пардохт оиди онҳо, воситаҳо аз харидорон ба сурат 
ҳисоб гузаронида мешавад.  

Ҳамин тариқ, предмети ҳисобгирии бухгалтерӣ амволи ташкилот, манбаъҳои 
воситаҳои хоҷагӣ ва ҷараѐнҳои хоҷагӣ, ки тағйироти амвол ва манбаъҳои ташаккулѐбии 
онҳоро ба амал меорад, ба ҳисоб меравад. 

Дар натиҷаи ҳисобгирии ҷараѐни таъминот ва истеҳсолот бо роҳи муқоисанамоии 
нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва ҳисоботи сарфакорӣ ѐ сарфи барзиѐд муаяйн карда 
мешавад, ҳангоми ҳисобгирии ҷараѐни фурӯшӣ бошад ‟ фоида ѐ зарар. Аз ин ҷо 
бармеояд, ки вазифаҳои асосии ҳисобгирии бухгалтерӣ инҳоянд: 

- ташкили ахбороти пурра оид ба ҳолати молу мулкии он, ки ба роҳбарон, 
муассисон, иштирокчиѐн ва соҳибмулкони корхона, инчунин ба истифодабарандагони 
беруна ‟ инвесторҳо, қарздеҳон ва дигар истифодабарандагони њисоботи бухгалтерӣ 
зарур аст; 

- таъмин намудани ахборот, ки ба истифодабарандагони дохилӣ ва берунаи 
ҳисоботи бухгалтерӣ барои назорат аз болои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳангоми ба амал овардани амалиѐтҳои хоҷагӣ ва мақсаднокии онҳо оид ба ҳолат ва 
ҳаракати амвол ва ӯҳдадориҳо, истифодабарии захираҳои моддӣ - меҳнатӣ ва молиявӣ 
мувофиқи меъѐрҳо ва сметаҳои тасдиқгардида зарур аст; 

- пешгирӣ намудани натиҷаҳои манфии фаъолияти корхона ва муайянсозии 
захираҳои дохилихоҷагӣ барои таъмини устувории молиявӣ. 

Вазифаҳои қайдгардида ҳангоми пеш бурдани ҳисобгирии бухгалтерӣ тавассути 
истифодабарии тарзҳо ва усулҳои гуногун, ки маҷмӯи онҳо методи ҳисобгирии 
бухгалтериро ташкил медиҳанд, ҳал мегарданд. Вай элементҳои алоҳидаро дарбар 
мегирад, ки асоситарини онњо ҳуҷҷаткунонӣ, барӯйхатгирии счѐтҳо ва навишти 
дутарафа, баҳодиҳӣ ва калкулятсия, баланс ва ҳисобот ба шумор мераванд. 
Истифодабарии ҳар яке аз ин методҳои номбаршуда дар низомномаҳо ва дастурамалҳо 
оварда шудааст. 
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МАЗМУН ВА МОЊИЯТИ ЊУЌУЌ БА КАФОЛАТИ ЊИФЗИ СУДЇ 

 
Вожањои калидї: њифзи судї, кафолати њифзи судї, њокимияти судї, риояи њуќуќу 

озодињои инсон ва шањрванд, њуќуќ ба њимояи суди одил, кафолатњои мурофиавии судї, 
адолати судї. 

Фишурда. Дар маќолаи мазкур мазмун ва мўњтавои њуќуќ ба кафолати њифзи судї 
тадќиќ шудааст. Муаллиф дар асоси ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
ва санадњои меъѐрии њуќуќии байналмиллалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 
барои муайян кардани мазмун ва моњияти њуќуќ ба њифзи судї тањлилњои илмї кардааст. 
Санадњои меъѐрии њуќуќии дохилидавлатї ва байналмиллалиро тањлил намуда, муаллиф 
нишон медињад, ки дар љамъияти њозиразамон амалияи њуќуќї ва ќонунгузории миллї аз 
њамдигар фарќ мекунанд ва мувофиќан, дар амалия бисѐр њолатњое вомехўранд, ки њуќуќу 
манфиатњои инсон поймол мешаванд. 

Њамчунин муаллиф якчанд роњњои риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсонро пешбинї 
мекунад.  

          
Њуќуќ ба кафолати њифзи судї яке аз мавзўъњои муњимтарини замонавї ба њисоб 

рафта, диќќати олимони соњаи њуќуќшиносиро љалб мекунад. Њуќуќ ба кафолати њифзи 
судї яке аз њуќуќњои људонашавандаи инсон буда, ањамияти бенињоят калон дорад. 
Кафолати њифзи судї имконият медињад, ки дар њолати поймол кардан ва ѐ монеа 
шудан ба амалигардонии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд шахс ба маќомоти судї 
мурољиат намуда, њуќуќњои поймолшударо барќарор намояд.              

Њар кас кафолати њифзи судї дорад. Њар шахс њуќуќ дорад талаб намояд, ки 
парвандаи ўро суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ѐфтааст, 

баррасї намояд [1, 13]. 
Њифзи судї ѐ ба ибораи дигар њимояи судиро Конститутсия њамчун њуќуќи кас 

(шахс) муќаррар намудааст.  
Аз ин рў, мазмуни ин меъѐр тавассути иборањои њаммаънои маъмул, ба мисли 

«кафолати њифзи судї», «њуќуќ ба њимояи судї», «њимояи судии њуќуќи инсон», «њуќуќ 
ба њимояи суди одил», «њимояи судї», ки аз он њамаи шахсоне, ки дар Тољикистон 
сукунат доранд, истифода мекунанд, ифода карда мешавад, ки аз рўи табиати 
њуќуќиашон яксон мебошанд [2, 193].  
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Њуќуќ ба њимояи судї дар асоси санадњои њуќуќии байналмилалї, аз он љумла дар 
Эъломияи умумии њуќуќи башар (1948) ва Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи 
шањрвандї ва сиѐсї (1966), ки дар Љумњурии Тољикистон аз 4 апрели соли 1999 амал 
менамояд, низ пойдор карда шудааст.   

Дар моддаи 8 Эъломияи умумии њуќуќи башар зикр карда мешавад, ки «Њар як 
инсон дар сурати поймол гардидани њуќуќњои асосии ў, ки бо Конститутсия ѐ ќонун 
пешбинї шудаанд, барои барќарорсозии пурраи онњо аз тарафи судњои босалоњияти 
миллї њаќ дорад» [3, 1]. Дар ин меъѐр сухан мањз дар бораи њуќуќи инсон ба њимояи 
судї меравад, ки ў њаќ дорад дар мавриди поймол гардидани њуќуќњояш, ки 
Конститутсия ва ќонунњо муайян намудааст, онро истифода намояд. Дар моддаи 10 
њамин Эъломия бошад, бо матни зерин «Њар як инсон барои муайян намудани њуќуќу 
ўњдадорињояш ва муќаррар кардани асоснокии айбномаи љиноятие, ки ба дўши ў 
гузошта шудааст, ба таври баробарии комил њуќуќ дорад, ки парвандаи ўро суди 
мустаќилу бетараф, ошкоро ва бо риояи талаботи адолат баррасї намояд»  њуќуќ ба 
муњокимаи суди одил (адолатнок) муайян карда шудааст. 

Санади дигари њуќуќї Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи шањрвандї ва сиѐсї 
(1966) оид ба ин мавзўъ чунин муќаррар намудааст: «Њамаи шахсон дар назди судњо ва 
трибуналњо баробаранд, њар кас њангоми баррасии њар навъ айбдории љиноятие, ки ба ў 
эълон карда мешавад ѐ њангоми муайян кардани њуќуќ ва ўњдадорињои ў дар ягон 
мурофиаи шањрвандї, ба мурофиаи одилона ва ошкорои парванда аз тарафи суди 
босалоњият, мустаќил ва беѓаразе, ки дар асоси ќонун таъсис дода шудааст, њаќ дорад» 
[4, 36]. 

Муќаррароти моддаи 19 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пурра ба мазмуни 
ин ду моддаи санади њуќуќии байналмилалї љавобгў мебошад. Ќисми аввали моддаи 19 
ба њамагон имконият медињад, ки дар мавриди поймол намудани њуќуќњои асосиашон, 
ки дар Конститутсия ва ќонунњо муайян шудаанд, ба суд бањри њимоя мурољиат 
намоянд.   

Моњияти њуќуќ ба њимояи судї аз њуќуќ ба дастрас будани адолати судї, талабот 
нисбат ба ташкил ва њайати судї, кафолатњои мурофиавии суди одил иборат мебошад.  

Њуќуќ ба њимояи судї аз љумлаи њуќуќњои шахсї мебошад, ки ба њама тааллуќ 
дорад. Масалан, шањрванди Љумњурии Тољикистон, шањрванди хориљї, новобаста аз 
фарќиятњои миллию нажодї, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, мањал, тањсил, 
молу мулк ва новобаста аз дараљаи ќобилияти амалкунї ва вазъи иљтимоиашон 
(ќобилияти амалкуниашон мањдуд, нафаќахўр, ноболиѓ) мустаќим ва ѐ ба воситаи 
намояндагонашон бањраманд буда метавонанд. Њатто шањрвандони Тољикистон, ки 
берун аз кишвар ќарор доранд, метавонанд аз ин њуќуќ бо роњи мурољиат намудан ба 
маќомоти судии Тољикистон истифода намоянд.  

Њуќуќ ба њимояи судї аз љониби субъектони муносибатњои њуќуќи гражданї 
(хусусї) ва омма низ васеъ истифода карда мешавад. 

Њимояи судї ба ќатори њуќуќњои асосие мансуб аст, ки мавриди мањдуд намудан 
ќарор дода намешавад, зеро мањдуд намудани онро таъмини њуќуќ ва озодии 
шањрвандон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохтори конститутсионї ва тамомияти арзии 
љумњурї таќозо наменамояд. 

Њамин тариќ, њуќуќ ба њимояи судї њамчун меъѐри конститутсионї ќувваи олии 
юридикї дошта, новобаста аз мављудияти расмиѐти соњавї бевосита дар њаѐт татбиќ 
карда мешавад. Яъне амали меъѐри аниќ ва равшани конститутсионї ниѐз ба 
танзимгарии соњавї надорад (њарчанд дар амалияи ќонунгузорї чунин њолат васеъ 
истифода карда мешавад). Аз ин рў, мављуд набудани нишондоди бевосита дар 
ќонунњои соњавї њамчун асоси рад намудани њуќуќ ба њимояи судї аз болои њама гуна 
амал ва ќарорњои ѓайриќонунї, аз он љумла амал ва ќарорњои маќомоти тафтишот ва 
прокурор баромад карда наметавонад.  

Тарафи дигари моњияти њуќуќ ба њимояи судиро талаботи масоили ташкил ва 
њайати судї ташкил медињад ва њамин чиз дар меъѐри моддаи 19 Конститутсия бо 
ибораи «суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ѐфтааст» ифода 
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карда шудааст. Тафсири принсипњои зикршудаи мурофиаи суди адолатнок барои риояи 
дурусти њуќуќ ба њимояи судї ањамияти калон дорад.              

Дар Тољикистон барои ташкил намудани суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки 
бо адолати судї тамоми ќишрњои љомеа ва соњањои њаѐтро фаро гирифта бошад, 
тадбирњои зурурї андешида шудааст. Тавассути боби алоњидаи Конститутсия таъиноти 
судњо, принсипњои ташкил ва фаъолияти онњо, тарзи таъин ва интихоби онњо, мўњлати 
ваколати судяњо, низоми судї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. Дар 
Конститутсия зикр карда мешавад, ки дар Љумњурии Тољикистон таъсис намудани 
судњои фавќулодда манъ аст (моддаи 84). Њамаи муќаррароти Конститутсия доир ба 
ташкил ва фаъолияти суд шароит муњайѐ намудааст, ки њуќуќ ба њимояи судї ба таври 
комил таъмин карда шавад. 

Мутобиќи Конститутсия (ќ. 1, м. 19) њар шахс њуќуќ дорад талаб намояд, ки 
парвандаи ўро суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ѐфтааст, 
баррасї намояд.  

 Мо тарафдори аќидаи Искандаров З. Х. доир ба судњои босалоњият, мустаќил ва 
беѓараз мебошем, ки тибќи он суди босалоњият гуфта судеро меноманд, ки вай аз рўи 
ќонун барои баррасї намудани парвандаи мушаххас хуќуќ дорад. Ќонун ќоидаи 
мансубияти судии парвандањо ва њайати ќонунии судро муайян намудааст, ки аз рўи 
онњо босалоњиятии суд аниќ карда мешавад. Мансубияти судии парвандањо вобаста аз 
намуди онњо (шањрвандї, љиноятї, маъмурї ва ѓайра) аз рўи аломати матлабї, афродї, 
њудудї, алоќа бо кор ва ѓайра муайян карда мешавад [ 5, 32]. Искандаров З. Х. доир ба 
мафњуми суди мустаќил чунин аќида дорад: «Њар кас хаќ дорад, ки аз хизмати суди 
мустаќил истифода намояд. Агар оид ба мустаќилияти суд шубњае ба миѐн ояд, шахс 
хаќ дорад, ки аз чунин суд рўй тофта, талаб намояд, ки ба ў њайати суди нав пешнињод 
карда шавад. Чунки мустаќилияти суд шарти муњимтарини муњокимаи судии адолатнок 
мебошад. Агар суд мустаќил набошад, ў аз рўи адолат амал карда наметавонад ва њељ 
кас намехоњад кори худро ба вай бовар намояд [6, 33].   

Мафњуми суди беѓаразро Искандаров З. Њ. чунин шарњ медињад: «Суд бояд 
беѓараз бошад - ин талаботи хуќуќи инсон ва ѓояи адолат мебошад. Танњо дар шароити 
беѓаразї суд босалоњият аст, ки парвандаро баррасї намуда, адолатро пеша намояд. 
Агар судя ва машваратчии халќї нисбат ба тарафњо ва ѐ ба оќибати кор ѓараз дошта 
бошанд, њаќиќатро барќарор намудани ў амри мањол. Он љое, ки њаќиќат нест, адолат 
низ нест» [7, 34]. 

Њар як шахсе, ки њуќуќњои ў поймол шудааст, ба њифзи судї эњтиѐљ дорад. Њуќуќи 
љабрдидаро ќонун њифз мекунад. Давлат њифзи судї ва љуброни зарарро барои 
љабрдида кафолат медињад. Њифзи њуќуќњои шањрвандон ќисми људонопазири сиѐсати 
давлати њуќуќбунѐд мебошад, ки бањри барпо кардани он Љумњурии Точикистон саъю 
кўшиш менамояд. Љумњурии Точикистон чун иштирокчии Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќи шањрвандї ва сиѐсї ўњдадор аст, ки њуќуќи њамаи шахсони дар њудуди 
ќаламрави он сукунат доштаро ќатъи назар аз нажод, ранги пўст, љинс, забон, дин, 
эътиќоди сиѐсї ѐ аќидаи дигар, асли миллї ѐ иљтимої, вазъи молу мулкї, таваллуд ѐ 
њолати дигар эњтиром ва таъмин кунад; ба њар шахс воситаи пурсамари њифзи  њуќуќ ва 
озодињоро таъмин намояд; таъмини њаќќи њифзи њуќуќ барои њар шахс, ки ба он эњтиѐљ 
дорад, тавассути њокимияти салоњиятдори судї, иљроия ѐ ќонунбарор ѐ тавассути дигар 
маќомоти салоњиятдоре, ки дар низоми њуќуќии давлат пешбинї шудааст, сурат гирад 
ва он бояд имконияти њимояи судиро инкишоф дињад; ваќте, ки воситањои њифзи њуќуќ 
пешнињод карда мешаванд, аз тарафи маќомоти салоњиятдор истифода гардидани 
онњоро таъмин намояд. 

Принсипњои муњими њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд аз инњо иборат 
аст: 
1. Њуќуќи љабрдидаро ќонун њифз мекунад;  
2. Ба љабрдида њифзи судї кафолат дода мешавад; 
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3. Љуброни расонидани зарар. Яъне, принсипи мазкур дарбаргирандаи се ќисмати 
њаѐтан муњими њифзи њуќуќ мебошад, ки тибќи он барои љабрдида барќарор кардани 
њолати моддї ва эњсосотиро таъмин менамояд.  

Давлат њифзи њуќуќи шахсї, ќадру ќимат ва озодии он, тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи ќонун пешгирї намудан ва роњ надодан ба њама гуна сўиќасдеро, ки 
ба инсон зарар ва азоби рўњї мерасонад, кафолат медињад. Ба љабрдида њуќуќ дода 
шудааст, ки барои њифзи њуќуќњои хеш тадбирњо андешад. 

Њифзи судии њуќуќ ва озодињои љабрдида ба муќаррароти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон дар хусуси он, ки инсон ва њуќуќу озодињои он арзиши олї 
дошта, аз тарафи давлат эътироф, риоя ва њифз карда мешаванд, асос меѐбад. Доираи 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд гуногунљабња буда, бевосита амалї мешаванд. Он 
маљмўи њуќуќу озодињоро, ки дар Конститутсия ва дигар санадњои ќонунгузорї сабт 
шудааст, дар бар мегирад. 

Њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд маќсад ва мазмуни фаъолияти њокимияти 
ќонунгузор, иљроия ва мањаллиро муайян мекунанд ва ба воситаи њокимияти судї 
таъмин мегарданд (моддаи 14 Конститутсия). Аз ин муќаррарот бармеояд, ки кафолати 
муњими давлатие, ки тавассути он татбиќи њуќуќ ва озодињои инсон таъмин мегарданд, 
ин њифзи судї мебошад.  

Бори дигар зикр мекунем, ки њуќуќ ба њимоя мазмуни онро дорад, ки дар сурати 
поймол гаштани њуќуќњои хеш њар шахс сарфи назар аз шањрвандї метавонад аз он 
бархурдор гардад. Њуќуќи њифзи судї њуќуќи шахсї ва људонопазири њар як инсон 
мебошад. Хар кас метавонад ба суд бо аризаи дахлдор мурољиат намояд, суд дар 
навбати худ ўњдадор аст, ки ин аризаро баррасї намуда, аз рўи он ќарори асоснок 
ќабул намояд. 

Дар замони њозира дар кишвари мо як камбудие њаст, ки мо бояд онро њал намоем. 
Аз сабаби он, ки маърифати њуќуќии одамон дар зинаи на он ќадар баланд аст, 
њолатњое вомехўранд, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ошкоро поймол мешаванд 
ва ѐ мунтазам поймол шуда истодаанд. Вале шахсе, ки њуќуќњояш поймол шуда 
истодааст, ягон чорае намеандешад. Гўѐ њуќуќи њифзи судї надорад. Њар шахс бояд 
барои њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии худ ба маќомоти судї мурољиат 
намуда, њуќуќњои поймолшударо барќарор намояд. Барои насли наврасро дар баланд 
бардоштани сафияи дониши њуќуќї аз давраи мактабї бояд оѓоз кард. Яъне, дар 
љадвали дарсии талабагон фанњои њуќуќи инсон ва асосњои давлат ва њуќуќ дар мадди 
аввал гузошта, дар як њафта 4-6 соат омўзонда шаванд. Дар донишгоњњо конференсияњо 
зуд-зуд баргузор гарданд, ки дар онњо љалби васеи донишљўѐни фаъол ба роњ монда 
шавад, ки ин њам яке аз воситањои баланд бардоштани маърифати њуќуќии ањолї 
мебошад. Чї ќадаре, ки халќ дар њаѐти сиѐсиву њуќуќии кишварамон фаъол бошанд, 
њамон ќадар равандњои демократї рушд меѐбанд. Зеро, њамаи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд дар сатњи конститутсионї кафолат дода шудаанд. Ба мо танњо 
амалигардонии њуќуќњоямон, яъне истифодабарї мемонад. Мо бояд њуќуќњоямонро 
амали гардонем, истифода барем.  

Мо аз тањлилњои илмї дар маќолаи мазкур чунин пешнињод дорем. Дар ќисми       
1 - и моддаи 19 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон љумлаи зерин «Њар шахс њуќуќ 
дорад барои њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии худ бо аризаи даъвогї ба суд 
мурољиат намояд» илова карда шавад. Яъне «Њар кас кафолати њифзи судї дорад. Њар 
шахс њуќуќ дорад барои њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии худ бо аризаи 
даъвогї ба суд мурољиат намояд. Њар шахс њуќуќ дорад талаб намояд, ки парвандаи 
ўро суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис ѐфтааст, баррасї 
намояд.»            

Њадафи асосии интихоби мавзўи мазкур бинобар мубрамияти он дар шароити 
имрўза буда, зарурияти чуќур омўхтан ва тањлили њама пањлўњои ин масъала мебошад. 
Умедворем, ки тањќиќи мавзўи мазкур барои баланд бардоштани маърифати њуќуќии 
ањолї мусоидат менамояд.  
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ТАКМИЛДИҲИИ ИДОРАКУНИИ АРЗИШИ АСЛИИ МАҲСУЛОТ  

ҲАМЧУН ОМИЛИ КАМ КАРДАНИ БУЗУРГИИ ОН 
 

Калидвожаҳо: хароҷотҳои истеҳсолот, хароҷоти ғайриистеҳсолӣ. арзиши аслӣ, 

идоракунии хароҷот, такмилдиҳии идоракунӣ, такмилдиҳӣ, хароҷоти умумиистеҳсолӣ, 

системаи идоракунӣ, элементҳо, ҳаҷми хароҷот. 
Фишурда. Дар мақола такмилдиҳии идоракунии арзиши аслии маҳсулот дида 

баромада шудааст. Қайд карда шудааст, мақсади идоракунии арзиши аслӣ, муайян 
намудани имконият ва захираҳои сарфакории ҳамаи намуди хароҷотҳо ва муайян 
намудани самаранокии истифодаи онҳо мебошад. Дар мақола аз ҷониби муаллиф роҳҳои 
баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ бо назардошти беҳтар гардонидани идоракунии 
арзиши аслии маҳсулот пешниҳод гардидааст.  

 
Идоракунии арзиши аслии маҳсулот раванди ташаккулѐбии хароҷотҳои истеҳсолот 

ва арзиши аслии на танҳо тамоми ҳаҷми маҳсулот, балки воҳиди маҳсулот, инчунин 
раванди муайян намудани нархи фурӯш ва фоиданокии маҳсулот мебошад. 

Мақсади идоракунии арзиши аслӣ ‟ ин муайян намудани имконият ва захираҳои 
сарфакории ҳамаи намуди хароҷотҳо ва муайян намудани захираҳои кам кардани 
арзиши аслии маҳсулоти конкретӣ барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсол ва 
сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти мазкур дар бозори фурӯш мебошад. 

Яке аз омилҳои асосии фаъолияти корхона ‟ ин бузургии истеҳсоли маҳсулот ва 
воситаҳое, ки барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулотҳои мазкур сарф шудааст, ба ҳисоб 
меравад [1, 136]. Барои ҳалли масъалаҳои кам кардани арзиши аслии маҳсулот бояд 
системаи умумӣ коркард карда шавад, ки дар асоси тағйирѐбиҳои муҳити беруна ва 
дохилаи корхона ислоҳоти он гузаронида шавад. Системаи мазкури идоракунии 
арзиши аслии маҳсулот бояд тавсифи комплескӣ дошта бошад, яъне ҳамаи омилҳое, ки 
ба кам кардани бузургии арзиши аслии маҳсулот таъсир мерасонанд, бояд ба инобат 
гирифта шавад. 

Таркиб ва моҳияти системаи идоракунии арзиши аслии маҳсулот аз хусусиятҳои 
хоси корхона, ҳолати ҷорӣ ва инкишофи ояндаи он вобастагӣ дорад. 

Бо мақсади такмилдиҳии идоракунии хароҷотҳои ҷории корхона чунин 
чорабиниҳо пешниҳод карда мешаванд [2, 98]. 

Байни усулҳои анъанавии оптималӣ гардонидани хароҷотҳо ва дар натиҷа арзиши 
аслии маҳсулот асосан ду усули асосиро ҷудо намудан мумкин аст:  

1. Чорабиниҳои стратегӣ доир ба кам кардани хароҷотҳо;  
2. Олотҳои идоракунии мунтазами арзиши аслӣ. 

http://www.mmk.tj/
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Ба гуруҳи якум асосан дохил мешаванд: аз нав сохторикунонии корхона ва 
ихтисори иқтидорҳои бекора, ихтисори кормандони ѐрирасон ва хизматрасон, 
шартнома бастан бо харидорони стратегӣ ва таъминкунандагони стратегӣ, омӯзиши 
фаъолияти рақибон ва ғайраҳо. 

Чорабиниҳои мазкур одатан ба камшавии хароҷотҳои истеҳсол ва фурӯши 
маҳсулот меорад, вале барои таъмин намудани истифодабарии сарфакоронаи 
захираҳои корхона таъсир расонида наметавонад. Бинобарин, олотҳои идоракунии 
мунтазами арзиши аслӣ лозим мебошад, ки муҳимтарини онҳо ‟ ин банақшагирӣ ва 
назорати арзиши аслии маҳсулот ва барномаҳои чорабиниҳо доир ба кам кардани 
арзиши аслии маҳсулот ба ҳисоб мераванд. 

Барои такмилдиҳии идоракунии арзиши аслӣ ва оптималӣ гардонидани бузургии 
онҳо гузаронидани чорабиниҳои мазкур ба мақсад мувофиқ мебошад, аз љумла коркард 
намудани таснифгари чорабиниҳои банақшагирӣ ва муайян намудани тартиби 
ташаккулѐбии арзиши онҳо, такмилдиҳии системаи бамеъѐргирӣ, коркарди шаклҳои 
муфассали нақшаҳои хароҷотҳо ва методикаи ташаккулѐбии онҳо, такмилдиҳии низомӣ 
баҳисобгирии хароҷотҳо ва ташаккулѐбии ҳисоботҳо доир ба иҷроиши нақшаҳо. 

Бо мақсади такмилдиҳии системаи идоракунии арзиши аслии маҳсулот ва 
гирифтани натиҷаҳои ниҳоии мусбӣ пешниҳод карда мешавад, ки корхона дар таҷрибаи 
идоракунӣ маркази масъулияти молиявиро ҷорӣ намояд. Маркази масъулиятнокӣ 
ҳамчун қисми оқилона идоракунандаи системаи мазкур ҳисобида мешавад [3, 102]. 

Роҳҳои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ бо назардошти беҳтар 
гардонидани идоракунии арзиши аслии маҳсулот: 

-аз ҳисоби кам кардани баъзе намуди хароҷотҳо барои баланд бардоштани сифати 
маҳсулот, намуди берунаи он ва борпечонӣ хароҷотҳои иловагӣ сарф кардан мумкин 
аст; 

-кам кардани арзиши аслии маҳсулот имконият медиҳад, ки корхона ба сатҳи 
муайян бузургии нархро паст намояд ва чунин тавр фурӯши молро тезонад ва инчунин 
хароҷотҳое, ки барои нигоҳдоштани мол дар анбор сарф мешаванд, кам кунад; 

-муайян намудани тахфифҳо барои категорияи муайяни харидорон: мавсимӣ, 
идона, ҳангоми харидорӣ намудан бо ҳаҷми калон.  

Элементҳои асосии системаи идоракунии арзиши аслии маҳсулот дар корхона 
инҳоянд: 

1. Ояндабинӣ. Ҳисоби бузургии хароҷотҳои ноилшуда бо назардошти муайян 
намудани роҳҳои инкишофи истеҳсолот ва баланд бардоштани самаранокии он; 

2. Банақшагирӣ. Ҳисоби бузургии хароҷотҳо барои давраи кӯтоҳтарин бо 
назардошти сатҳи ташклӣ ва техникии истеҳсолот; 

3. Бамеъѐргирии хароҷотҳо. Муайян намудани ҳаҷми оптималии хароҷотҳое, ки 
барои истеҳсоли маҳсулоти банақшагирифташуда зарур аст; 

4. Баҳисобгирии хароҷотҳои воқеи ва калкулиронии арзиши аслии маҳсулот; 
5. Таҳлил: 

 Тадқиқи тағйирѐбии хароҷотҳо, асосан он намуди хароҷотҳое, ки аз раванди 
истеҳсолии муқаррарӣ фарқ кардааст; 

 Муқоиса намудани хароҷотҳои воқеи ва нақшавӣ барои муайян намудани 
захираҳои камкушии хароҷотҳо; 

6. Батанзимдарорӣ [4, 69]. 
Дар амалия бо мақсади идоракунӣ, таҳлил, ҳисоб ва ба нақшагирии тамоми 

намудҳои хароҷоте, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулот дохил мешаванд ду намуди 
таснифоте, ки якдигарро пурра мекунанд, истифода бурда мешаванд: 

1. Таснифот аз рӯи унсурҳои иқтисодӣ; 
2. Таснифот аз рӯи моддаҳои ҳисоббарорӣ. 
Дар мавриди аввал, тақсими хароҷот аз рӯи таркиби иқтисодӣ новобаста ба он, ки 

дар куҷо ва бо  кадом мақсад сарф мешавад, анҷом мегирад. Ин тариқи гурӯҳбандии 
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хароҷот барои тартиб додани харҷнома (смета) истифода мегардад. Барои корхонаҳои 
тамоми соҳаҳои саноат номгӯи зерини хароҷоти истеҳсолӣ муқаррар карда шудааст:  

1. Хароҷотҳои моддӣ (бо тарҳ кардани арзиши партовҳои қобили истифода); 
2. Хароҷоти музди меҳнат; 
3. Бардоштҳо барои эҳтиѐҷоти ичтимоӣ; 
4. Бардошти истеҳлокии фондҳои асосӣ; 
5. Дигар хароҷот. 
Ба хароҷоти моддӣ дохил мешаванд: ашѐи хом, масолеҳи асоси, масолеҳи 

нимтайѐри харидашуда, масолеҳи комплексї; масолеҳи ѐридиҳанда, сӯзишворї, энергия 
(аз он ҷумла қувваи барқ), асбобҳои камарзиш ва тезхӯрдашаванда [5, 189]. 

Ба бардоштҳо барои эҳтиѐҷоти иҷтимоӣ, пардохтҳо ба фонди нафақа, фонди 
бимаи иљтимоӣ ва бимаи тиббӣ дохил мешавад. 

Ба бардошти истеҳлоки фондҳои асосӣ тамоми ҳисоббарориҳои истеҳлокӣ аз рӯи 
воситаҳои асосӣ дар марҳалаи ҳисоботӣ хароҷот барои рухсатӣ, хароҷоти интихобӣ, 
хароҷот барои реклама, хароҷот барои тайѐркунии кадрҳо ва ғайра мебошад. 

Хароҷот аз рӯи ҷузъҳои иқтисодӣ, барои муайян кардани масъалаи паст кардани 
арзиши аслии маҳсулот, миқдори талабот ба воситаҳои гардон, ҳисоб кардани сметаи 
хароҷот, инчунин асосноккунии иқтисодии сармоягузориҳо тасниф мешаванд. 

Барои ба нақшагирии дохилии истеҳсолӣ ва ошкор намудани манбаъҳои паст 
кардани арзиши аслии маҳсулот бояд натанҳо маблағи умумии хароҷотро донист, 
инчунин андозаи хароҷотро вобаста ба мавқеи пайдоиши он муайян кардан зарур аст 
[6, 314]. 

Гурӯҳбандии хароҷот аз рӯи моддаҳои ҳисоббарорӣ таркиби онҳоро вобаста ба 
таъйинот ва ҷои зуҳурашон инъикос менамояд. Дар ин маврид, хароҷоти корхона барои 
истеҳсол ва фурӯши воҳиди навъи мушаххаси маҳсул дар шакли арзишӣ ифода меѐбад, 
ки аз моддаҳои зерин иборат мебошад: 

1.   Ашѐи хом ва масолеҳ; 
2.   Маҳсулоти нимтайѐри харида; 
3.   Партовҳои қобили истифода (тарҳ карда мешавад); 
4.   Маводи сӯхт ва нерӯ барои мақсадҳои технологӣ; 
5.   Музди кори асосии коргарони истеҳсолӣ; 
6.   Музди кори иловагии коргарони истеҳсолӣ; 
7.   Бардоштҳо барои бимаи иҷтимоӣ; 
8.   Хароҷот барои тайѐрӣ ва аз худ кардани истеҳсолот; 
9.   Фарсудашавии асбобҳо ва олотҳои таъиноти махсус ва хароҷоти дигри иҷтимоӣ; 
10.  Хароҷоти нигоҳдорӣ ва истифодабарии таҷҳизот; 
11.  Хароҷоти сехӣ; 
13.  Талафот аз маҳсулоти нуқсондор; 
14. Хароҷоти дигари истеҳсолӣ; 
15. Хароҷоти ғайриистеҳсолӣ. 
 
Дар таркиби хароҷоти ғайриистеҳсолӣ (тиҷоратӣ) дохил мешаванд:  
1. Хароҷот барои ба даст овардани зарф ва борҷома; 
2. Хароҷот барои баркашии маҳсулот; 
3. Ҷамъ ва ҳисоббарориҳои комиссионӣ;  
4. Хароҷот барои реклама; 
5. Дигар хароҷоти марбут ба фурӯш. 

Дар корхона хароҷоти умумиистеҳсолӣ ва умумихоҷагиро низ муайян мекунанд. 
Хароҷоти умумиистеҳсолӣ ин хароҷоте мебошад, ки бо идоракунӣ ва 

хизматрасонииистеҳсолот вобаста аст.  
Таркиби хароҷоти умумиистеҳсолиро чунин харҷҳо ташкил медиҳад: 
1. Хароҷот барои ба даст овардан ва истифодаи тачҳизот; 
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2. Хароҷоти сехӣ барои идоракунӣ. 
Ҳамин тавр, паст кардани ҳаҷми хароҷот дар корхона идоракунии худи арзиши 

аслӣ ва омилҳои ба арзиши аслии маҳсулот таъсиррасонандаро тақозо менамояд. Аз ин 
лиҳоз, зарурати ба шакли васеъ ва мукаммал омӯхтани таснифоти хароҷоти истеҳсолӣ 
ба миѐн меояд. 
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ДДЊБСТ 

 

PAВAНДИ МУТOБИҚГAPДOНИИ ҲИСOБOТҲOИ МOЛИЯВИИ  

ҶУМҲУPИИ ТOҶИКИСТOН БA СБҲМ 

 

Калидважаҳо: сармоягузорӣ, иқтисодӣ, ҳисобот, молия, активҳо, ҳуҷҷатҳо.  

Фишурда. Муносибатҳои иқтисодие, ки тамоми соҳаҳои халқро фаро гирифтааст, бе 

истилоҳи низоми баҳисобгирӣ ва ҳисобот инкишоф ѐфта наметавонад, яке аз самтҳои 

ояндадори ин соҳа гузариш ба СБҲМ мебошад. Дар мақола моҳияти стандартҳои 

байналмиллалӣ ва ҳисоботдиҳии давраи фаъолияти онҳо дида баромада шудааст. 

Хусусиятҳо, намудҳо ва сабабҳои пайдоиши он шарҳ дода шудааст.  

 

Paвaнди ислoҳoти иқтисoдиpo дap pушди иқтисoдиѐти миллӣ бo сapмoягузopии 

мустaқим вa ғaйpимустaқим метaвoн тaъмин нaмуд, ки яке aз oмилҳoи aсoсии oн 

бoэътимoдии ҳисoбoтҳoи мoлиявӣ мебoшaнд. Дигap мaсъaлaи муҳими иқтисoдӣ ин 

мaсъулияти мoлиявӣ дap нaзди муaссисoн, сapмoягузopoн вa дигap ҳaвaсмaндoни нaтиҷaҳoи 

мoлиявї мебoшaнд, ки ҷaвoбгapии қaтъиpo тaқoзo дopaнд. Aз ин pӯ, aмaлӣ нaмудaни pушди 

мунoсибaтҳoи бoзopӣ бa муҳoсибoни кaсбӣ вa pиoяи тaлaбoтҳoи стaндapтҳoи 

бaйнaлмиллaлии ҳисoбoтҳo вoбaстaгии қaвӣ дopaнд. 

Ҳap як низoми иқтисoдӣ бa худ хусусиятҳoи хoсpo дopaнд, чунoнчӣ дap мaмлaкaтҳoи 

тapaққикapдaи дунѐ бo нaзapдoшти суpъaти тези paқoбaт вa бaвуҷдoии тaбaдулoтҳoи 

иқтисoдӣ, aз oн ҷумлa сиѐсaти сapмoягузopӣ, беқуpбшaвии aсъop, дигapгуншaвии вaзъи 

сиѐсӣ, ки бa иқтисoдиѐти мaмлaкaтҳo тaъсиp меpaсoнaнд, тaъғйиpѐбии тaлaбoту тaклифoт вa 

aмсoли инҳo шудa метaвoнaнд, ки oмили aсoсии oн тaғйиpѐбии вaзъи мoлиявии кopхoнaҳo 

мегapдaнд. Чунин низoми мунoсибaтҳoи иқтисoдӣ дap кишвapҳoе, ки бa иқтисoдиѐти бoзopӣ 

қaдaм мениҳaнд мунoсибaтҳoи ҷиддиpo дap тaҳияи ҳисoбoтҳoи мoлиявї тaқoзo дopaнд, ки 

oнpo метaвoн бo чунин дaлелҳo aсoснoк нaмуд: 
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-тaшaккул нaѐфтaни мехaнизми мунoсибaтҳoи мoлиявӣ дap сaмтҳoи мaблaғгузopии 

сoҳaҳoи хoҷaгии хaлқ; 

-тo ҳoл мaвҷуд будaни мaҳдудиятҳo дap тaнзими иқтисoдии дaвлaт бo фишaнгҳoи 

идopaкунӣ; 

-мaвҷуд нaбудaни бoзopи мoлиявӣ дap сoхтopи иқтисoдӣ; 

-нoмукaммaлии қoнунҳoи қaбулшудa дap тaъмини шaффoфияти ҳисoбoти мoлиявӣ. 

Дapки мaсъaлaҳoи зикpѐфтa дaлели oн aст, ки pушди вoқеии иқтисoди нoустувop будa, 

вoбaстaгии вaзъи мoлиявии кишвappo aз дaвлaтҳoи сapмoягузop инчунин мaблaғи 

вopидшaвaндa aз муҳoҷиpoнpo нишoн медиҳaд. 

Вoбaстa бa мaсъaлaҳoи зикpѐфтa aндешaҳoи гунoгун бa миѐн меoянд, ки чунин 

мaсъaлaҳopo дapбap мегиpaнд: 

1. Пpинсипҳoи тapтибдиҳии ҳисoбoтҳoи мoлиявӣ дap ҳap як мaмлaкaт вa шиpкaтҳo 

мухтaлиф будa, aз ҳaмдигap фapқ мекунaнд, ки инpo дap кopкapди стaндapтҳoи ҳисoбoтҳoи 

мoлиявӣ aз тapaфи иттиҳoди муҳoсибoни кaсбӣ метaвoн дapѐфт кapд. 

2. Унсуpҳoи ҳисoбoти мoлиявӣ вa тaҳия нaмудaни oн куллaн aз бaҳисoбгиpии 

муҳoсибии қaблӣ фapқият дopaнд, aз ҷумлa бaҳoгузopии вaзъи мoлиявӣ aз pӯи меъѐpҳoи 

бoзop вa ҳисoбкунии хapoҷoтҳo тибқи усулҳoи хoс бa ҳap як сoҳa. 

3.  Муaйян нaмудaни нaтиҷaҳoи мoлиявӣ бo нaзapдoшти пешбиникунӣ вa тaҳлили 

ҷиддӣ, ки мaҳopaти бaлaнди кaсбии муҳoсибoнpo тaқoзo мекунaд. 

4. Истифoдaи мaблaғҳo дap ҷapaѐни бaҳисoбгиpӣ, ки мутoбиқкунии қoнунгузopи 

aмaлкунaндapo дap ҳap як кишвap тaлaб менaмoяд, aз ҷумлa пapдoхти aндoзҳo, ӯҳдaдopиҳoи 

қapзӣ вa ҳисoббapoбapкуниҳo. 

Ислoҳoти бaҳисoбгиpии бухгaлтеpиpo aз pӯи тaҳлилҳoи иқтисoдӣ бa ду гуpӯҳи oмилҳo 

тaқсим кapдa мешaвaнд: беpунa вa дoхилa. 

Бa oмилҳoи беpунa – ин вopид шудaни иқтисoдиѐти кишвap бa иқтисoдиѐти ҷaҳoн, бo 

мaқсaди иситифoдaи мaблaғгузopӣ вa дaстoвapдҳoи техникию технoлoгӣ, инчунин вopид 

шудaн бa бoзopи ҷaҳoн бo нaтиҷaҳoи paқoбaтпaзиpи истеҳсoли мaҳсулoт вa хизмaтpaсoнӣ 

пешниҳoдшудa мебoшaд.  

Бa мaқсaдpaсии мaсъaлaҳoи гузoштaшудa бo тaшкили кopхoнaҳoи муштapaк, 

ҷaмъиятҳoи сaҳҳoмӣ вa дигap шaклҳoи кopхoнaҳo aмaлї мегapдaнд, ки зapуpияти 

стaндapтҳoи бaйнaлхaлқии ҳисoбoти мoлиявиpo муaйян менaмoяд вa oн чунин oмилҳopo 

дapбap мегиpaд: 

-ҳaвaсмaндии сapмoягузopoни хopиҷӣ, ки paвaнди хoҷaгидopиpo нaзopaт мекунaд; 

-тaшкили бoзopи сaҳмияҳo вa вopид шудaн бa биpжaи ҷaҳoнӣ, ки хapидopoни қoғaзҳoи 

қиммaтнoкpo бa миѐн меopaд; 

-aфзaлиятҳo дap пешбиникунӣ, aфзoшиши дapoмaдҳo, ки диққaти мaблaғгузopoнpo бo 

пешниҳoди ҳисoбoти мoлиявӣ дap aсoси стaндapтҳoи бaйнaлхaлқӣ ҷaлб менaмoяд. 

2. Бa oмилҳoи дoхилa – ин шaфoфияти бaҳисoбгиpии бухгaлтеpӣ будa, мувoфиқ 

нaмудaни ҳисoбoтҳoи мoлиявиpo бo стaндapтҳoи бaйнaлхaлқӣ тaқoзo менaмoяд, ки чунин 

мaсъaлaҳopo дapбap мегиpaд: 

-инъикoси вaзъи вoқеии aктивҳoи мoддӣ вa пулӣ, ки вoбaстa бa ҳoлaти бoзop 

бaҳoгузopӣ мешaвaнд. 

-эътимoднoкии ҳисoбoтҳoи мoлиявӣ, ки шӯбaҳoи муфлисшaвии субъектҳoи 

хoҷaгидopиpo aз бaйн мебapaд. 

Вoбaстa бa мaсъaлaҳoи зикpѐфтa бaҳсҳoи илмии oлимoн вa мутaхaссисoн суpaт 

гиpифтaнд, ки чунин мaсъaлaгузopиpo бa миѐн oвapд: 

-дap кaдoм сaтҳ ислoҳoти бaҳисoбгиpиии дaвлaтҳoи хopиҷиpo ҷopӣ нaмуд, ки бa 

ислoҳoти иқтисoдиии Ҷумҳуpии Тoҷикистoн мувoфиқaт менaмoяд; 

-истифoдaи стaндapтҳoи бaҳисoбгиpии бухгaлтеpии дaвлaтҳoе, ки бapoи тaшкили 

кopхoнaҳo мaблaггузopӣ менaмoянд; 

-мувoфиқaт нaмудaни бaҳисoбгиpӣ вa ҳисoбoтҳoи мoлиявӣ бo стaндapтҳoи бaйнaлхaлқӣ 

ҳисoбoти мoлиявӣ, ки пpинсипҳoи oн бapoи ҳaмaи мaмлaкaтҳo ягoнa мебoшaд. 
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Дap мaҷмӯъ, aфзaлиятҳoи бaҳисoбгиpии бухгaлтеpӣ вa гузapиш бa стaндapтҳoи 

бaйнaлхaлқӣ ҳисoбoти мoливӣ дap Ҷумҳуpии Тoҷикистoн чунинaнд: 

-бapoи тaҳлилчиѐни мoлиявӣ вa сapмoягузopoн – ин фaҳмo будaн, шaффoфият, 

устувopӣ вa кaмкунии хapoҷoтҳo дap тaҳлили ҳисoбoтҳo; 

-бapoи шиpкaтҳo – субъектoни хoҷaгидopӣ, ки сapмoягузopoнpo ҷaлб менaмoянд, ки ин 

мувoфиқaт нaмудaни ҳисoбoтҳoи дoхилa вa беpунa; 

-бapoи aудитopoн – ин пpисипҳoи ягoнaи бaҳисoбгиpӣ, ки имкoнияти иштиpoкpo бo 

стaндapтҳoи бaйнaлхaлқӣ бa миѐн меopaнд; 

-бapoи кopкapди стaндapтҳoи миллӣ – ивaзи тaҷpибaҳo, ки aсoси стaндapтҳoи миллиpo 

дap эътимoднoкӣ ҳисoбoтҳoи мoлиявӣ бa иқтисoдиѐти бaйнaлхaлқӣ муappифи менaмoяд [1, 

90]. 

Гузapиш бa СБҲМ дap Ҷумҳуpии Тoҷикистoн бo лoиҳaҳoи тaшкилoтҳoи 

бaйнaлмиллaлӣ, aз ҷумлa куpси тaйѐpкунии муҳoсибoни aъзoи иттиҳoдияи муҳoсибoни 

бaйнaлмиллaлии бo мaблaггузopии кopпapaтсияи ПPAГМA, бoнки PУШДИ OСИЁ oғoз 

ѐфтaaст, ки ин мapҳилaи aввaл будa, бo нaзapдoшти oн якчaнд қapopҳoи Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн кaбул шудaaнд: 

1. Сoли 1999 қoнуни Ҷумҳуpии Тoҷикистoн дap бopaи бaҳисoбгиpии бухгaлтеpӣ; 

2. Сoли 1999-2004, 13-дaстуpҳoи бaҳисoбгиpии бухгaлтеpӣ сектopи хусусии кop кapдa 

бapoмaдa шудaaст; 

3. Сoли 2002 мoҳи нoябp қapopи Ҳукумaти Ҷумҳуpии Тoҷикистoн oид бa СБҲМ қaбул 

гapдид, ки дap oн стaндapтҳoи миллии буpдaни бaҳисoбгиpи тaфсия нaмудaи вaзopaти мoлия 

тaсдиқ гapдидaaст; 

4. Сoли 2006 мoҳи oктябp қapopи Ҳукумaти Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Oиди чopaҳoи 

илoвaгии гузapиш бa СБҲМ» қaбул гapдид, ки мувoфиқи oн бoяд: 

-aз 1 янвapи сoли 2008 бa СБҲМ бoяд ҳaмaи чaмъиятҳoи сaҳoмии шaкли кушoдa, ки 

мaблaғи oн aз 600 000 сoмoни зиѐд aст, гузapaнд; 

-aз 1 янвapи сoли 2009 бa СБҲМ бoяд ҳaмaи чaмъиятҳoи сaҳoмии шaкли кушoдa, ки 

мaблaғи oн aз 600 000 сoмoни кaм aст, гузapaнд. 

Сoли 2009 мoҳи июл сoзишнoмaи «Мемopaндуми бaйни хaмдигapии Ҳукумaти 

Ҷумҳуpии Тoҷикистoн бo oҷoнсии pушди бaйнaлхaлкии ИМA» - ЮСAИД имзo гapдид, ки 

дap oн услуби гузapиш бa СБҲМ муaйян гapдидaaст: 

- aз 1 янвapи сoли 2010 бoяд ҳaмa субъектoни хoxaгидop нoвoбaстa бa шaкли мoликият 

гузapaнд. 

5. Қoнуни Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Дap бopaи бaҳисoбгиpии муҳoсибӣ вa ҳисoбoти 

мoлиявӣ», aз 25-уми мapти сoли 2011 [2, 5]. 

Aз мaълумoтҳoи зикpѐфтa бapмеoяд, ки гузapиш бa СБҲМ дap Ҷумҳуpии Тoҷикистoн 

қaдaмҳoи устувop мегузopaнд. Яке aз сaмтҳoи aфзaлиятнoки тaтбиқи ислoҳoти иқтисoдӣ ин 

тaйѐp нaмудaни мутaхaссисoни дoиp бa тaлaбoти бoзop ҷaвoбгӯ мебoшaд, ки ислoҳoти сoҳaи 

мaopифpo бa миѐн oвapд. Бo қapopҳoи Ҳукумaти Ҷумҳуpии Тoҷикистoн ислoҳoти сoҳaи 

мaopиф қaбул гapдид, ки сaмти aсoсии oнpo гузapиш бa низoми кpедитии тaҳсилoт тaшкил 

медиҳaд. Ҳaдaф aз oн, ки вopид нaмудaн бa тaҳсилoти ҷaҳoнӣ будa, aз худ нaмудaни фaнҳoи 

тaълими бo нaзapдoшти стaндapтҳoи ҷaҳoнӣ aст. 

Низoми кpедитии тaҳсилoт, ки paвaнди дaстpaсии мaълумoтҳopo дoиp бa фaннҳoи 

тaхaссусӣ дapбap мегиpaд, ки бa aндешaи мo иҷpoи чунин кopҳo муҳим мебoшaнд: 

-aз нaв дидa бapoмaдaни бapнoмaҳoи тaълимӣ вa зиѐд нaмудaни кpедитҳoи тaхaссуси 

мутoбиқ бa oмӯзиши стaндapтҳoи бaйнaлхaлқии ҳисoбoти мoлиявӣ; 

-гузapoнидaни тaкмили ихтисoси устoдoн бo тaшкили куpсҳoи кутoҳмуддaт oиди aз 

худкунии СБҲМ; 

-гузapoнидaни мaшғулиятҳoи aмaлӣ вa кopи мустaқилoнa бo poҳбapии устoд дap 

кopхoнaҳo вa фиpмaҳo oиди aз худкунии СБҲМ. 

Чӣ тaвpе, ки бa ҳaмaгoн мaълум aст, нaқши вopид нaмудaни технoлoгияи иннoвaтсиoнӣ 

дap aмaлӣ нaмудaни низoми кpедитии тaҳсилoт oмили муҳим бa ҳисoб меpaвaд.  Aз ҷумлa бa 
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oн мapкaзи интеpнет вa китoбхoнaи электpoнӣ, кoмпютеpкунoнии синфхoнaҳoи электpoнӣ, 

пaйвaстшaвии кaфедpaҳo бa шaбaкaи ягoнaи интеpнет вa ғaйpapo метaвoн қaйд нaмуд, ки ин 

бе шубҳa тaдбиқи сиѐсaти Ҳукумaти Ҷумҳуpии Тoҷикистoн дoиp бa сoҳaи мaopиф мебoшaд. 

Ҳapчaнд, ки дoиp бa ислoҳoти бaҳисoбгиpии бухгaлтеpии дoиpи гузapиш бa СБҲМ aз 

тapaфи Ҳукумaти Ҷумҳуpии Тoҷикистoн вa мaблaғгузopиҳoи Сoзмoнҳoи бaйнaлмилaлӣ 

кopҳoи нaзappaс иҷpo шудaaнд, paвaнди aмaлигapдoнии oн бa тaлaбoтҳoи муoсиp ҷaвoбгӯй 

нaбудa, бa aндешaи мaн ҳaлли мaсъaлaҳoи зеpин муфид мебoшaд: 

1. Тaшкили мapкaзҳoи мaшвapaтии муҳoсибoни кaсбӣ бo мaблaғгузopиҳoи дaвлaтӣ дap 

мapкaзи вилoятҳo вa нoҳияҳoи ҷумҳуpӣ. 

2. Ислoҳoти Кoдекси aндoзи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, ки дap мaвpиди гузapиш бa СБҲМ 

вa тaъмини шaфoфияти ҳисoбoтҳo бapтapиятҳopo пешниҳoд менaмoяд. 

3. Тaдбиқи зинa бa зинaи ислoҳoти бaҳисoбгиpӣ бapoи субъектoни хoҷaгидop дap шaкли 

ихтиѐpӣ. 

4. Беҳтap нaмудaни aлoқaи кopхoнaҳo вa тaшкилoтҳo бo муaссисaҳoи тaҳсилoти oлӣ 

бapoи минбaд тaъмин нaмудaни мутaхaсисoни кaсбӣ, ки aз pӯи бapнoмaҳoи нaви тaълимӣ 

oмӯзoнидa мешaвaнд. 

 Бo бa дaст oвapдaни Истиқлoлияти дaвлaтӣ Ҷумҳуpии Тoҷикистoн бa ҷaмoaи чaҳoнӣ 

вopид гapдид. Шapoитҳoи нaви хoҷaгидopӣ нaзapи нaвpo бa системaи мунoсибaтҳoи 

иқтисoдӣ тaлaб менaмудaнд. Дap мaмлaкaт ислoҳoти иқтисoдӣ oғoз гapдид, ки тaмoми 

сoҳaҳoи ҳaѐти хoҷaгидopиpo фapo гиpифт. Ислoҳoт бa системaи бaҳисoбгиpии муҳoсибӣ низ 

дaхл нaмуд. Бo мaқсaди мутoбиқ гapдoнидaни бaҳисoбгиpии муҳoсибӣ бa стaндapтҳoи 

бaйнaлмилaлии ҳисoбoти мoлиявӣ (СБҲМ) 14 нoябpи сoли 2002 Ҳукумaти Ҷумҳуpии 

Тoҷикистoн Қapopи № 428 “Oиди стaндapтҳoи бaйнaлмилaлии ҳисoбoти мoлиявӣ” - po қaбул 

нaмуд.  

 

Ҳуҷҷaтҳoи меъёpие, ки тapтиби ҳисoбoти муҳoсибӣ-мoлиявиpo бa тaнзим 

медapopaнд 

 

1. Қoнуни Ҷумҳуpии Тoҷикистoи «Дap бopaи бaҳисoбгиpии муҳoсибӣ вa ҳисoбoти 

мoлиявӣ» aз 25 мapти с.2011, №702; 

2. Нaқшaи ҳисoбҳoи бaҳисoбгиpии муҳoсибии фaъoлияти мoлиявӣ-хoҷaгии 

субъектҳoи хoҷaгидopӣ вa Нишoндoди метoдӣ oиди тaтбиқи нaқшaи ҳисoбҳoи бaњисoбгиpии 
муҳoсибии фaъoлияти мoлиявӣ - хoҷaгии субъектҳoи хoҷaгидopӣ. Фapмoиши Вaзиpи мoлияи 

Ҷумҳуpии Тoҷикистoн aз 27 мaйи 2011с. № 41; 

3. Сиѐсaти ҳисoбдopии тaшкилoт. Фapмoни Вaзиpи мoлияи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн aз 

24.09.1999г. № 135, // Финaнсы и бухгaлтеpский учет - 2000г., №1. 

4. Низoмнoмa oиди буpдaни ҳисoбгиpии бухгaлтеpӣ вa ҳисoбoти муҳoсибӣ дap 

Ҷумҳуpии Тoҷикистoн 30 декaбpи сoли 1999 бo фapмoни Вaзиpи мoлияи ҶТ тaҳти № 163 

тaсдик шудaaст. 
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1. Стaндapтҳoи бaйнaлмиллaлии ҳисoбoти мoлиявӣ. Дaстуpи тaълимӣ. Ҳисoбгиpии 

мoлиявӣ. М. Шoбекoв, М.У.Бoбoев, Т.Т.Ҷoнбекoв – Душaнбе, ҶДММ «Дaқиқӣ», 2014.- 

399с. 

2. Қoнуни Ҷумҳуpии Тoҷикистoн «Дap бopaи бaҳисoбгиpии муҳoсибӣ вa ҳисoбoти мoлиявӣ», 

aз 25 мapти сoли 2011. № 702. – Душaнбе, 2011. 

3. Кoдекси aндoзи Ҷумҳуpии Тoҷикистoн, дap тaҳиpи қoнуни Ҷумҳуpии Тoҷикистoн тaҳти 

№ 1367 aз 14.11.2016с. 

4. Кapимoв Б.Ҳ., Бoбиев И.A., Нaбиев Б.A. – Душaнбе: Иpфoн, 2014. -440. 
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ДДЊБСТ 
 

ХУСУСИЯТЊОИ РЕКЛАМА ДАР ИНДУСТРИЯИ САЙЁЊЇ 
 

Калидвожаҳо: реклама, љањонишавї, коммуникатсияи маркетингї, индустрияи 

сайѐҳӣ, маркетинг, хизматрасонӣ, хизматрасонињои сайѐњї, бозори сайѐњї, мањсулоти 
сайѐњї. 

Фишурда. Дар мақолаи мазкур оид ба хусусиятҳои реклама дар индустрияи сайѐҳӣ 
дида баромада шудааст. Реклама дар соњаи сайѐњї яке аз воситањои муњими 
барќарорсозии алоќа байни истењсолкунанда ва истифодабарандаи хизматрасонињои 
сайѐњї ба њисоб меравад. Инчунини хусусиятњои фарќкунандаи реклама дар индустрияи 
сайѐњї ба таври гуногун, вобаста ба хизматрасонињои сайѐњї муайян карда шудааст. 

 
Мо дар шароити љањонишавї ва асри маркетингу коммуникатсияи маркетингї 

њаѐт ба сар бурда истодаем. Дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї, нест чунин 
ширкат ѐ хољагие, ки бе истифода аз коммуникатсияи маркетингї фаъолияти худро пеш 
барад ва ѐ моли худро дар дараљаи максималї фурўшад. Одатан баъзењо фикр 
мекунанд, ки фаќат молњо ѐ хизматрасонињои пастсифатро реклама кардан лозим аст. 
Ин фикр хато мебошад. Агар хољагињои истењсолї моли худро реклама накунанд ва бо 
љамъият дар алоќаи доимї набошанд, пас имконияти фоидаи бештар ба даст овардан ва 
такрористењсолкуниро ба роњ монда наметавонанд. Барои њамин, дар давлатњои 
мутараќќї корхона ва хољагињои истењсолї барои рекламаи молу хизматрасонињо 
маблаѓњои хеле калон сарф менамоянд [1, 97]. 

Дар шароити иќтисоди бозорї муваффаќияти истењсолию тиљоратии њар як 
корхона ѐ соњибкор аз бисѐр љињат аз стратегияи рекламавии интихобнамудааш вобаста 
аст. Чун соњаи реклама нозукию эњтиѐткориро талаб менамояд, бояд ширкат он агентии 
рекламавиро интихоб намояд, ки молу хизматрасониашро бо сифати баланд ба љамъият 
пешкаш намояд. Зеро хатогие, ки њангоми пешкаши реклама содир мегардад, метавонад 
ширкат истеъмокунандагони зиѐди худро аз даст дињад. Инчунин дар он минтаќае, ки 
ширкат ѐ корхона фаъолият менамояд, бояд онњо воситањои пахши рекламаи вобаста ба 
минтаќаро интихоб намоянд.  

Реклама дар соњаи сайѐњї яке аз воситањои муњими барќарорсозии алоќа байни 
истењсолкунанда ва истифодабарандаи хизматрасонињои сайѐњї ба њисоб меравад. 
Хусусиятњои фарќкунандаи реклама дар индустрияи сайѐњї ба таври гуногун, вобаста 
ба хизматрасонињои сайѐњї муайян карда мешавад. Нишонањои асосии 
хизматрасонињои сайѐњї инњоянд: 

- характери ѓайримоддї доштан онро мефањмонад, ки хизматњои сайѐњиро дидан, 
намоиш додан, санљидан ва омўхтан то ба дасторї номумкин аст. Харидор имкони 
пешакї дарк намудани хизматрасониро надорад. Аксар маврид маљбур аст, ки ба 
сухани фурўшанда бовар кунад. Дар натиља дар харидорон нишонаи боварї ва 
эътимодро ба фурўшанда дидан мумкин аст. Њамзамон ѓайримоддї будани 
хизматрасонї фаъолияти фурўшандаро мураккаб мегардонад. Фурўшанда танњо 
љињатњои хубро фањмонда метавонад. Харидор бошад, ин чизро пас аз пешнињод 
гаштани хизматњо дарк намуда, ба онњо бањо дода метавонад. Характери ѓайримоддї 
доштани хизматњо раванди пайдоиши нарх ва њаракати хизмат дар бозорро мушкил 
мегардонад. 

Чунин хусусияти мањсулоти сайѐњї махсусияти рекламаро муайян месозад. Дар ин 
љо, реклама љавобгарии бузургро барои муайян ва њаќиќї будани маълумотњоро ба 
ўњда дорад. Зарурате пеш меояд, ки истифодаи воситањои айѐнї ва намоишї, ки 
хизматњои сайѐњиро хубтар инъикос месозад, бештар истифода кард. Аз ин сабаб дар 
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реклама маводњои њуљљатї, тасвирї, расмњо, аксњои ранга ва маводи киної истифода 
бурда мешаванд [2, 238]. 

- (шакли комплексї) нишонаи маљмўї. Он таассуроте, ки пас аз истифодаи молу 
хизматрасонињои сайѐњї дар сайѐњ дидан мумкин аст, ба он омилњои зиѐд таъсир 
мерасонанд. Аз љумла, рафтори намояндаи тарафи истиќболкунанда ва ѓайра. Реклама 
дар шаклњои муайян на танњо барои таблиѓи молу хизматрасонињои сайѐњї истифода 
мешаванд, балки њангоми истифодабарии онњо ва пас аз он низ истифода бурда 
мешавад. Аз ин сабаб, бештар рекламаи дохилї њангоми тайѐр кардани 
хизматрасонињои сайѐњї аз тарафи ширкатњои сайѐњї истифода бурда мешавад. 

- ягона ва мавсимї (доимї набудан). Моњияти табиии истироњат гуногун аст, яъне 
вобаста ба макон, иќлим ва мавсими сол талабот ба сайѐњат гуногун мешавад. Мисол, 
агар аз моњи июн то моњи август сайѐњон ба кишвари мањбубамон ташриф оваранд, 
мебинанд, ки њаво бисѐр гарм буда, дар соњили бањри кабуд, ки обанбори яке аз 
объектњои энергетики бузурги стратегии Љумњурии Тољикистон НБО - и Норак воќеъ 
дар вилояти Хатлон, инчунин осоишгоњи фароѓатию табобатии машњур бо номи 
«Бањористон», ки дар соњили обанбори НБО - и Ќайроќќум љойгир буда, воќеъ дар 
вилояти Суѓд сайѐњони зиѐде истироњат мекунанд. Таассурот низ аз он хеле олї аст. Ва 
агар ба њамин љой моњњои апрел ва май раванд, ки офтоб на он ќадар гарм аст, сайѐњон 
низ кам ба назар мерасанд, таассурот низ дигар мешавад. 

Хизматрасонињои сайѐњї, ки назар ба моли анъанавї сифати доимї ва манфиати 
доимї надоранд ба таблиѓ ва ташвиќ ниѐз доранд. Њамин тавр, моли сайѐњї аз маљмўи 
унсурњои моддї ва ѓайримоддї иборат аст, ки бармањал аз љониби сайѐњ санљида ва 
бањо дода намешавад. Одатан муассисањои сайѐњие, ки дар бозори сайѐњї фаъолият 
бурдан мехоњанд, вазифаи ѓайрирасмие доранд, ки он фурўши мењмонпазирої 
мебошад, ин чиз фурўши хизматро ба мизољони потенсиалї мушкил намуда, њамзамон 
наќши реклама ва дигар ВАО, инчунин алоќаро баланд мекунад [3, 344]. 

Дар Љумњурии Тољикистон доираи мањдуди васоити рекламавї бањри реклама 
истифода бурда мешавад. Ќариб 50% аз матбуот истифода мебаранд, 30% - и рекламаи 
худро ба телевизион медињанд, 18% - и рекламаи худро ба радио медињанд, боќимонда 
бошад, аз дигар васоити рекламавї истифода мебарад. Ќариб тамоми фирмањо аз рек-
ламаи мустаќими почтавї истифода мебаранд, аз љумла: буклетњо, вараќањо ва ѓайрањо. 

Дар рекламаи сайѐњї наќши муњимтарро рекламаи шифоњї мебозад. Њамин тавр, 
њар гуна рекламаи муштариѐн вобаста ба хизматрасонињо се маротиба зудтар пањн 
мешаванд назар ба таќризњои мусбї. 

Дар маљмўъ, самаранокии шаклњои гуногуни реклама мувофиќи бозпурсињо чунин 
натиљањоро доро мебошад: 75% пурсидашудагон бар он аќидаанд, ки таъсироти хубро 
маљаллањо соњиб њастанд, 25% онњо бошад, телевизионро самараноктар мењисобанд. 

Дар хориља бошад, ин њолат каме дигар аст: љои аввалро рекламаи мустаќими 
почтавї ишѓол менамояд, љои дуввумро нашрияњои махсуси сайѐњї, љои сеюмро бошад 
телевизион [4, 118]. 

Новобаста ба ин аксари фирмањое, ки дорои воситањои зарурї ва шароити хуби 
иќтисодї њастанд, њама шаклњои рекламаро истифода намоянд, аз љумла реклама дар 
матбуот, телевизион, радио ва ѓайра. Бояд ќайд намуд, ки ин тавсия албатта дар асоси 
барномаи ташкилнамудаи фирма барои мавсимњои гуногун ба роњ монда шавад. 

Яке аз роњњои рекламавии таъсирбахши рушди соњаи сайѐњї ин муаррифї 
намудани маданият, захирањои потенсиалї, хизматрасонињо ва мањсулотњои сайѐњии 
Љумњурии Тољикистон дар бозори сайѐњї мебошад, ки ин усули реклама аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар љараѐн ќарор дорад. Аз он љумла, дар шањри Ку-
ала - Лумпури Малайзия моњи октябри соли љорї нахустин Форуми сайѐњии 
Тољикистон ва Малайзия баргузор гардид. Форуми мазкур дар партави сиѐсати созанда 
ва бунѐдкоронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва бо ташаббуси Кумитаи рушди 
сайѐњии назди Њукумати Тољикистон ва Сафорати Тољикистон дар Малайзия доир 
гардид. Бинобар ин, конференсияву њамоишњо, симпозиумњову форумњо њамчун 



64 
 

воситаи таблиѓот метавонад, њарчї бештар доир гардида, иштироки фаъолонаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ширкатњои сайѐњї пайи њам сурат гирифта, соњањои 
иљтимоиву иќтисодии кишвари мањбубамонро муаррифї намоянд, аз он љумла соњаи 
сайѐњиро. 
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ЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ  
ВА МУАММОЊОИ ОН 

 
Калидвожањо: Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї, шаффофият, 

стандартњои байналмилалии муњосибї, принсипњо, глобализатсиякунонї, 
интернатсионализатсия, интергратсияи бозорї, капитализатсия, модели байналхалќии 
бањисобгирии муњосибї. 

Фишурда.  Дар маќола муаллиф ҷараѐни гузариши корхонањои Љумњурии Тољикистон 
ба стандартхои байналхалкии њисоботи молиявї нишон дода, муаммоҳои ҳалли он дарҷ 
гардидааст. Низомҳои стандарти байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ва принсипҳои асосии 
он инъикос кардааст. Аз ин лиҳоз, ҳамаи корхонаҳо барои гузариш бояд ҷиддӣ рафтор 
намуда гузариш ба СБҲМ қабул намоянд. 

 

Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) - илмест, ки низомњои 
њисобдории муњосиботиро дар мамлакатњои гуногун методологияи њисобдорї ва 
њисоботро дар асоси консепсияи ягонаи СБЊМ тадќиќоти таснифотї гузаронида, 
масъалањои трансформатсияи њисоботи молиявии корхонањо ва ислоњоти њисобдории 
муњосибавии корхонањои Љумњурии Тољикистонро ба маќсади таъмини талаботи 
шаффофияти њисоботи молиявї меомузад. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки дар љањони имрўза ду низоми стандартњои байналмилалї 
пањн гардидаанд: 

IAS - International Accounting Standards ‟ стандартњои байналмилалии муњосибї  
(дар асоси онњо дар Тољикистон ислоњоти њисобгирии муњосибиро гузаронида 
истодаанд) [2, 18]. 

GААР- Generally accepted accounting Principles - Принсипњои асосии њисобгирии 
муњосибї (онњо бештар дар мамолики ИМА истифода мешаванд).  Мо бояд  IAS  
омўзем  ва онро бо GAAP  муќоиса намоем [4, 87]. 
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Донистан зарур аст, ки кадом омилњо ба ташкилкунии Стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї оварда расонидаанд: 

 глобализатсиякунонии иќтисодиѐт; 
 интернатсионализатсия  ва интергратсияи бозори фурўши молњо; 
 капитализатсияи бозори љањонї; 
 тараќќиѐти љараѐни хусусигардонї; 
 васеъгардонии сармоягузории байналмиллалї барои созмони корхонањои  

муштарак; 
 ривољи муносибатњои иљоравї ва дигарњо. 
Њисобдории муњосиботи байналмилалї - ин ташкили низомњо, усулњо (методњо) ва 

умуман низомњои  њисобдорї, ки  барои таъмин намудани шафофиати иттилооти 
њисоботи молиявї оварда мерасонанд. 

Дар њисобдории муњосиботи байналмиллалї: 
а) њисобњои активї ва пассивї истифода бурда намешаванд. 
Мисол: дебиторҳо ва кредиторҳо аз рӯи шакл ва муҳлати пардохт ҳисоб карда 

мешаванд. 
б) ҳисобҳо барои пардохт ин қарздории кредитории тиҷоратист ва ҳисоб барои 

қабул ин карздории дебитории тиҷоратї фаҳмида мешавад. 
Дар сатҳи иқтисоди умумиҷаҳонї масъалаҳои ҳалталаб зиѐданд, ки онҳо ба 

мафҳуми «Ҳисобдории байналмилалї» дохил мешаванд, ба монанди: муқоисаву 
таснифоти системаҳои ҳисобдорї дар мамлакатҳои алоҳида; 

 идоракунӣ ва назорати амалиѐтҳои тиҷоратии байналмилалӣ; 

 сармоягузориҳои байналмилалӣ; 
 сифати ташкили ҳисобгирии муњосибї ва ҳисобот; 

 менеҷменти молиявӣ; 

 низомҳои иттилоотї ва аудит ва дигар муаммоҳои ҷаҳонӣ. 

Барои хуб ҳаллу фасл кардани масъалаҳои номбаршуда дар сатҳи дунявӣ 
ташкилотҳои махсус ташкил карда шудаанд. 

Принсипҳои умумикабулшудаи ҳисобдории бухгалтерӣ - ин принсипҳое 
мебошанд, ки чун стандартҳои аз тарафи бюрои стандартҳои бухгалтерии ИМА (FASB) 

ва шарҳи Комитета доимӣ оиди шарҳдиҳи СБҲМ кор карда баромада шуда, нуфузи 
зиѐд доранд. 

Барои он ки ҳисоботҳои молиявї тавсифи сифатї дошта бошанд, СБҲМ 
присипҳои тартибдиҳї ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявиро муайян кардааст. 
Ба инҳо дохил мешаванд: 

 принсипҳои муҳит; 
 принсипҳои фурӯш; 
 принспҳои маҳдудкунанда; 
Принсипҳои муҳит. Алоҳидагї (обособленность) - захираҳои субъекти иқтисодї 

бояд аз захираҳои молик алоҳида ба ҳисоб гирифта шавад. 
Муттасилї (давомдор)-(непрерывность) - ҳар як ширкат ба мақсади амалї 

намудани фаъолияти мутталисона ва ба дастории фоида барпо карда мешавад. Пас, 
ҳисоботи молиявї дар асоси фарзияи он, ки ширкат фаъолият дорад ва дар оянда 
ҳамчунин амалї хоҳад кард, таҳия мегардад. 

Баҳодиҳї (оценка) - мувофиқи ин принсип бояд баҳодиҳи гузаронида шуда, 
ҳисоботи молиявї оиди фаъолияти иқтисодї бо ифодаи пул бояд анҷом дод шавад. 

Давравият (периодичность) - ширкат ҳисоботи молиявиро бояд мувофиќи 
фосилаҳои муайян таҳия ва пешниҳод намояд. Аксаран, қонунгузории амалкунанда 
даврият ва вақти пешниҳоди ҳисоботи молиявиро муқаррар мекунанд. Мутобиқи 
СБҲМ ҳисоботи молиявї як маротиба дар як сол пешниҳод карда шавад. 

Принсипњои фурўш. Ҳисобкунї (начисления) - истифодаи методи ҳисобкуниро 
барои ҳисобдории даромадҳо талаб менамояд. Тибқи ин принсип, даромад аз фурӯши 
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молҳо ҳамон вақт ба ҳисоб гирифта мешавад, ки харидор соҳиби моли мазкур шавад, 
яъне ки дар лаҳзае ҳамаи хафҳо (риск) ва подошҳои бо ҳуқуқи моликият вобаста буда, 
ба он гузарад. 

Арзиши аслї (себестоимость) - ҳамчун тарзҳо барои ифодаи критерияи баҳодиҳї 
аз рӯи арзиши аввала хизмат мекунад ва ишора ба он дорад, ки барои эътирофи 
хароҷотҳо дар ҳисобдорї ифодаи пулї истифода бурда мешавад. 

Мувофиқатї (соответствия) - мутобиқи усули ҳисобкунї, хароҷоти дар ҷараѐни 
даромадгирї  ба амал омада бояд дар он даврае, ки даромад эътироф карда шудааст, ба 
ҳисоб гирифта шавад. 

Ошкорсозии комил (полного раскрытия) - дар ҳисоботи молиявї оиди вазъи 
иқтисодї, натиҷаҳои фаъолият ва сохтори сармояи ширкат бояд тамоми маълумоти 
зарури дарҷ гардад. Ҳадаф аз ошкорсозии пурра дар он аст, ки ба 
истифодабарандагони беруна барои қабули қарорҳои беҳтарин ва сарфакорона 
маълумоти аниќ дода шавад. 

Принсипҳои маҳдудкунанда. Хароҷотҳо - даромадҳо (затраты - доходы) - 
маҳдудияти бо хароҷотҳо - даромадҳо алоқаманд ба нишондиҳандаҳои ҳисобдории 
бухгалтерї бисѐр вақт таъсир мерасонад. Аз ин лињоз, даромадҳои аз ахборотҳо махсус 
аз тарафи истифодабарандагон бадастоваранда бояд аз хароҷотҳои гирифтани ин 
ахборот зиѐд бошанд. 

Муҳимият (существенности) - ягон қисми ахбороти умумї муҳим аст, агар 
эҳтимолияти набудани ин ахборот, ѐ ин ки шарҳи нодурусти он ба қабули қарорҳо 
таъсир расонад, ѐ ин ки пасро дигаргун созад. 

Консерватизм (куҳнапарастї) - маҳдудият аз рӯи принсипи консерватизм. Дар он 
ҷое, ки ду алтернативҳо мавҷуданд, бояд ба он алтернатив диққат дода шавад ва аз ҳама 
бештар ба фоидаи соф, ѐ ин ки ба маблағи умумии активҳо таъсир мерасонад. 

Хусусияти соҳа (Особенности отрасли) - аз сабаби он, ки ҳисобдории бухгалтерї 
ба фоиданокї равона шудааст, хусусияти кори соҳаҳо (ба монанди хизматҳои 
коммуналї, роҳи оҳан, хизматрасонии бонкї, фондҳо, суғурта ва ғ.) бевосита 
интихобро дар истифодабарии принсипҳои ҳисоботи бухгалтерї талаб менамояд. 

СБЊМ - наќшаи њисобро тавсия накарда, балки консепсияи њисоботи молиявиро 
барои њамаи субъектњои хољагидорї пешкаш кардаанд. 

Се модели (модели сегона) низомҳои ҳисобдорї мављуд аст, ки дар онњо наќшаи 
њисоб, методологияи љамъбасткунии иттилоот фарќ мекунанд: 

 модели Америкої - Британӣ (Бритонї, ИМА, Нидерландия, Канада, Австралия 
ва дигар) 

 модели континенталї (Олмон, Австрия, Фаронса, Шветсария, Италия ва ғайра) 
 модели Америкои ҷанубї (Бразилия, Аргентина, Боливия) 
Мавҷудияти ин моделҳои гуногун муносибатҳои миллии корхонаҳоро дар сатҳи 

байналхалқї душвор мегардонанд. Аз ин рӯ, зарурияти модели ягонаи ҳисоби 
бухгалтерї дар сатҳи дунявї масъалаи хеле муҳимтарин аст. 

Наќшаи умумии њтсоби муњосибии Фаронсаро РСQ (Plan Comteble generali) 
меноманд. 

Наќшаи њисоби муњосибии корхонањои љумњурии Тољикистон дар асоси СБЊМ 
тартиб дода шуда, барои истифодабарї аз 5-уми марти соли 2004 тавсия шудааст. 

Ҳамин тариқ, дар мамлакатњои ИДМ љараѐни гузаронидани ислоњоти њисобгирии 
муњосибї давомнок аст ва маќсадњои стратегии такмили њисобдорї ва мувофиќатсозии 
он ба талаботи СБЊМ ва СБА ба анљом нарасидааст. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
оид ба чорабинињои гузариш ба СБЊМ то ба имрўз се ќарор ќабул кардааст. 

Мувофиќи банди 7-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии 
бухгалтерї ва њисоботи молиявї»  субъектњои хољагидорї бояд бањисобгирии муњосибї 
ва тартиб додани њисоботи молиявиро мувофиќи талаботи СБЊМ ба роњ монанд [1]. 

Дар ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2012 № 154 «Оиди 
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чорабинињои иловагии танзими бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи молиявї» 
якумин маротиба мафњуми «субъектњои манфиати умумидошта» (СПИ - субъекты 
публичного интереса) истифода шудааст, ки субъектњо бояд ба чунин меъѐрњо љавобгў 
бошанд: 

1. Ташкилотњое, ки ба таври назаррас дорои мафњумњои љамъиятии муњим 
мебошанд, кадоме ба муайянкунандањои зерин дохил мешаванд, субъектони дорои 
манфиати умум эътироф мегарданд [8]. 

2. Субъектони дорои манфиатњои умумї ва дигар ташкилотњо тибќи стандартњои 
байналхалќї ўњдадоранд, њисоботи солонаи молиявиро бо хулосаи аудиторї ба 
депозитарияи њисоботи молиявї пешнињод кунанд. 

 

 

Адабиѐт: 
1. Ќонуни Љумњуррии Тољикистон “Оиди бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї” – 

аз 25.03.2011 с. №702. 
2. Международные Стандарты Финансовой Отчетности. Душанбе,  2009.-323 c. 
3. Разъяснение Международных Стандартов Финансовой Отчетности. Учебно-

справочное пособие. Алматы, 2001. – 465c. 
4. Международный бухгалтерский учет. GAAP IAS справочник бухгалтера состав. В. 

М. Матвеева - М.: Дело и сервис, 1998. - 190 с. 
5. Штурмина О.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

учебное пособие.-Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 247с. 
6. Оиди меъѐрњои иловагии санадњои меъѐрии бањисобгирии бухгалтерї ва њисоботи 

молиявї Њукумати Љумњурии Тољикистон ЌАРОР аз 3 апрели 2012 сол тањти раќами 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАЪРИХ ВА РУШДИ ҚОНУНГУЗОРӢ  

ОИД БА МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНӢ 

 

Калидвожаҳо: њуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ, ҷавобгарӣ, таърихи ҳуқуқи 

муаллифӣ. 

Фишурда: Мақола ба таърихи инкишоф ва пайдоиши ҳуқуқи муаллифӣ дар давлатҳои 

гуногун бахшида шудааст. Ғайр аз ин, ба номгӯи аввалин санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва 

сарчашмаҳои таърихӣ марбут ба масъалаи ҳуқуқи муаллифӣ таҳлил гузаронида шудааст. 

 

Замони муосир бо тағйиротҳои хоси худ аз дигар марҳилаҳои давраи зиндагии 

инсоният фарқ дорад. Чунин тафовутро мо дар инкишофи илм, техника, фарҳанг, маданият, 

сиѐсат, иқтисодиѐт ва ҳуқуқ мушоҳида карданамон мумкин аст. 

Ҳар як давлат, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ 

кушиш ба харҷ медиҳанд, ки дар бозори ҷаҳонӣ ҳамсафи давлатҳои пешрафта бошанд. 

Инкишофи иқтисоди бозорӣ талаб мекунад, ки дар баробари дигар муносибатҳои ҷамъиятии 

давраи муосир институти моликияти зеҳнӣ низ ба як равияи хос ворид ва танзим карда 

шавад. 

Институти моликияти зеҳнӣ ба монанди дигар институтҳои соҳаи ҳуқуқ давраи 

муайяни таҳаввулот ва инкишофи махсусро аз сар гузаронидааст. Чи хеле, ки Адам Мур дар 
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энсиклопедияи фалсафии Стэнфорд менависад, ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ таърихи бой 

дошта, решаи он ба давраи Рими Қадим ва ҳатто аз он ҳам қадимтар бошад, рафта мерасад. 

Дар марҳилаи кунунї таҳлили таърихи қонунгузории ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ, 

фаҳмиши қонуниятии институти мазкур ва муайян кардани самти рушди он нақши муҳими 

худро дорад. 

Бисѐре аз олимон, аз он ҷумла Б.С.Антиманова, И.А.Близнеца, М.М.Богуславского, 

Э.П.Гаврилова, К.Б.Леонтьева, Б.С.Мартынова, А.П.Сергеева, Е.А.Флейшиц, В.П.Шатрова 

дар соҳаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ таҳқиқотҳои назарраси илмии худро бурда дар такмили 

институти мазкур саҳми назарраси худро гузоштаанд [14]. 

Институти ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба таври мувозӣ рушд ѐфтааст. Аввалан ҳамчун 

имтиѐз, дуввум ҳамчун қонуни миллӣ, пасон чун шартномаи байналмилалӣ инкишоф 

кардааст. 

Яке аз маълумтарин сарчашмаи ҳифзи моликияти зеҳнї Ҳуҷҷати Ошпазон дар соли 500 

ба ҳисоб меравад. Мувофиқи мазмуни ҳамин ҳуҷҷат маълум мегардад, ки ошпазони 

мамлакатҳои мустамликаи Сибарис ба баъзе намуди хуроквориҳое, ки бо маҳсули дасти онҳо 

тайѐр шуда буд, ҳуқуқи муаллифӣ доштанд. Ғайр аз онҳо агар нафари дигар маҳсули 

хӯроквории онҳоро тайѐр кунад ба ҷавобгарии махсус кашида мешуданд[4]. 

Аввалин маротиба дар асри I мелодӣ масъалаи зарурияти кор карда баромадани 

консепсияи ҳуқуқи муаллифӣ ба миѐн омад буд. Ва ҳамчунин бо гузашти давраи зиѐд 

аввалин маротиба дар Европаи асримиѐнагӣ нахустин санадҳои меъѐрию-ҳуқуқӣ марбут ба 

ҳуқуқи муаллифи қабул гардида шуданд, ки ҳуқуқҳои муаллифӣ, маҳсули меҳнатӣ зеҳнӣ ва 

дигар муносибатҳои ба онҳо алоқаманд ҳифз карда мешуданд. Мувофиқи санади мазкур дар 

Европаи асримиѐнагӣ гилдияҳо ва ѐ ин, ки иттифоқи муттаҳидаи косибон, ҳунармандон 

ваколатдор буданд маҳсулоти ба бозор содир намудаи худро назорат ва ҳифз кунанд. Аз руи 

ин санад ҳуқуқҳои гилдияҳо, косибот ѐ ин ки ҳунармандон ҳифз шуда тарзу воситаҳои 

воридот ва содироти маҳсулот ба бозор муайян шуда буд. Ҳамчунин  аз руи санади мазкур ба 

баъзе намуди фаъолият иҷозат ва ба баъзеи дигараш манъ буд [7]. 

Чи хеле, ки Сайбил Форемэн менависад, пайдоиши ҳуқуқи муаллифӣ дар бисѐре аз 

давлатҳои Европа ба натиҷаи назорати пурзӯри давлат аз болои фаъолияти косибон, 

ҳунармандон ва аниқтараш аз болои китобчопкунҳо алоқамандї дорад [4, 79]. 

Бисѐри муҳаққиқон ба он ақидаанд, ки аввалин санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ дар 

Ҷумҳурии Венетсия қабул шудаанд. Сабаби ин ақида дар он буд, ки дар асри XV дар 

Ҷумҳурии Венетсия сохтори расмии маъмурие вуҷуд дошт, ки ҳуқуқи муаллифонро вобаста 

ба ихтироот ба танзим медаровард ва ҳамчунин номгӯи зиѐди санадҳои ҳуқуқиро вобаста ба 

муносибати мазкур қабул мекард. Мӯҳлати ҳуқуқдороии муаллифон ба намунаҳои ихтироот 

маҳдуд буда,  ғайр аз ин ихтирооти онҳоро шахсони сеюм низ истифода бурда 

метавонистанд. 

Соли 1469 аввалин маротиба дар Венетсия патент барои ихтироот ба Джон Шпейер 

барои ихтирооти мошинаи китобчопкунӣ дода шуда буд [8, 711]. 

Ба сифати яке аз аввалин санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ марбут ба ҳимояи ҳуқуқи 

муаллифӣ санади чопхонаи Ҷумҳурии Флорентия, ки 19 июни соли 1421 барои ҳифзи ҳуқуқи  

архитектор Филипп Брунеллес қабул шуда буд, мисол овард. Санади меъѐрию ҳуқуқии 

номбаршуда на танҳо ҳуқуқи муаллиф ва ихтирокоронро, ки аз маҳсули зеҳнӣ худ эҷод 

мекарданд ҳифз менамуд, балки барои рушди институти ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ дар Европа 

такони ҷиддие дод [9]. 

Рушди ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ на танҳо ба ихтироот ва ѐ ин, ки тавлиди ягон асар 

тааллуқ дорад, балки ба омилҳои мухтарифи ҷомеа, сиѐсат ва дин алоқаманд мебошад. Соли 

1556 дар Англия монополия барои чоп кардан бо мақсади маҳдуд кардани ҳокимияти 

протестаентҳо ва ҳаракати ислоҳотхоҳии онҳо ҷиҳати паҳн накардани ғояҳои идеологии худ 

дар байни ҷомеа аз тарафи шоҳигарии Англия татбиқ шуд [6]. 

Баъзе олимон чунин фикр доранд, ки рушди институти ҳуқуқи муаллифӣ дар Англия 

низ нақши на он қадар  муҳими худро дар тавлиди ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ дорад, ҳарчанд, 
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ки аввалин санадҳои меъѐрию ҳуқуқие, ки дар асл ба масъалаи ҳуқуқи муаллифӣ дахл дошт 

аз тарафи ин шоҳигарӣ қабул шуда бошад? 

Соли 1624 дар Англия Статут «Дар бораи монополия» қабул шуд, ки ба ҳамаи 

муносибатҳои ғайриқонунии фаъолияти монополӣ дар Англияи ҳамон вақта татбиқ гашта 

буд. Қонуни нишондодашуда, ғайр аз ин ба сифати ҳуқуқи умумие эътироф гардида буд, ки 

масъалаи алоқаманд ба моликияти зеҳниро ва ҳамчунин консепсияи муосири ҳуқуқи 

муаллифиро дар Британияи Кабир танзим менамуд [4]. 

Мақсади Статути Англия «Дар бораи монополия» дар соли 1624 ин манъ кардани 

монополия ва мусоидат кардан ба ихтирооти нав буд. Бо ѐрии Статути мазкур шоҳигарии 

Англия тавонист, ки шахсони хориҷии ба фаъолиятҳои гуногуни бозоргони шуғлдоштаро 

ҷалб кунад. 

Аз руи мазмуни Статути мазмур маълум мешуд, ки ҳуқуқи муаллифии худро ҳар шахс 

барои ихтирооташ на зиѐда аз 14 сол нигоҳ медорад. 

Дар соли 1709 Статути малика Анна «Дар бораи ҳавасмандгардонї ва ҳифзи ҳуқуқҳои 

олимоне, ки муаллифи китоб мебошанд» қабул гардид, ки роҳҳои ҳуқуқии ҳифзи 

ғайриқонуни дуздидани асари муаллифро бевосита пешбинї мекард. Статути мазкур ҳамчун 

нахустин санади меъѐрию ҳуқуқие шинохта мешавад, ки дар мувофиқа ба мазмуни он 

муаллифи ягон намуди ихтироот ва ѐ ин ки таълифот соҳиби ҳуқуқи муаллифї мебошад[6, 

11]. 

Вобаста ба Статути мазкур маликаи Анна чунин гуфта буд, ки: «Дар ҳамин вақт, 

китобчопкунҳо, китобфурӯшон ва дигар шахсияҳо пайваста бе гирифтани розигии 

муаллифон ҷурат пайдо кардаанд, ки китобро чоп кунанд ва ба фурӯш бароранд...оқибат 

зарари калони пулӣ ба муаллифон расонида мешавад, ки ҳатто муҳити оилавии онҳоро низ 

бетаъсир манфӣ аз ин рафтор намемонад: барои ҳамин барои пешгирӣ кардани чунин 

фаъолият ва дар оянда ҳавасманд гардонидани олимоне, ки китоб таълиф менамоянд ва 

эҷодиѐти онҳо қадру қиммати таҷрибаи зиндагиро ифода месозад, ҳамин Статут қабул карда 

шавад...» [9]. 

Статути мазкур муҳлати амали ҳуқуқдории муаллифонро муайян карда то 21 сол 

ҳуқуқи муаллифиро барои  ҳар як муаллиф пешбинї карда буд [4, 82]. 

Аз руи Статути мазкур муайян шуда буд, ки ҳар шахсе, ки бе иҷозати шахсии муаллиф 

асари ӯро медуздад ва ба нашр мебарорад ҷаримапулї ва ҳамчунин ба нишонаи як андоза 

пеня мепардозад. Панҷоҳ фисади ҷарима ва пеняи падохтшуда ба ҳисоби муаллиф ва панҷоҳ 

фисади боқимонда ба ҳисоби давлат гузаронида мешуд. Ғайр аз ин, асарҳое, ки бо роҳи 

дуздї ба фурӯш мебаромаданд агар дуздї будани онҳо маълум шавад, нобуд карда 

мешуданд. 

Инкишофи институти моликияти зеҳнӣ дар дигар мамлакатҳо низ ба чашм мерасиданд. 

Аз он ҷумла Фаронса, ИМА ва Россия. Дар Фаронса аввалин маротиба соли 1566 аз тарафи 

Ордонанс Мулен бо роҳи қонуни чопхона кушода шуд, ки инкишофи институти мазкурро 

нишон медод. Ғайр аз ин, соли 1793 Қонун «Дар бораи ҳуқуқи муаллифӣ ба эҷодиѐти 

адабиѐти бадеӣ» қабул гардида шуд. 

Дар ИМА инкишофи моликияти зеҳнӣ ба марҳилаи истиқлолияти худро ба даст 

овардан аз мустамликаи Англия алоқаманд аст. Масъалаи мазкур ҳатто дар муқаддимаи 

конститутсияи федералӣ мустаҳкам гардидааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати комилҳуқуқи замони муосир институти 

номбурдаро мавриди танзими ҳуқуқии худ қарор додааст. Ин аст, ки моддаи 40 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, фасли V Кодекси граждании Ҷумҳури Тоҷикистон 

(қисми 3) ва зиѐда аз 26 қонунҳои ҷории миллӣ ба масъалаи ҳуқуқи муаллифӣ ва ҳуқуқҳои 

вобаста ба он бахшида шудааст. 

Мувофиқи моддаи 40 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат кафолат додааст, ки 

моликияти зеҳнӣ таҳти ҳимояи қонун қарор дорад [1]. 

Аз ҷумла, бо Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №242 аз 28 майи 

соли 1993 Муассисаи давлатии Маркази патенту иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 
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карда шуд, ки барои ҳифз ва танзими объектҳои моликияти саноатӣ ва рушди минбаъдаи 

низоми иттилоотии илмӣ-техникӣ дар ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст 

[3]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зери мафҳуми моликияти зеҳнӣ ҳуқуқҳои амволӣ ва (ѐ) 

ғайриамволии шахсӣ нисбат ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, воситаҳои фардикунонии 

иштирокчиѐни аҳдҳои гражданӣ, фардикунонии маҳсулот, корҳо ѐ хизматрасонии 

иҷрошаванда (воситаҳои фардикунонӣ)ва ҳамчунин объектҳои дигари ба онҳо 

баробаркардашуда фаҳмида мешаванд [2]. 

Ҳамин тариқ, институти моликияти зеҳнӣ таърихи бойи худро дошта, решаи он ба 

замони атиқа ва рушду инкишофи он то ба имрӯз идома дорад. Дар ҳама давраи ҳаѐт ва 

фаъолияти инсон, ки объектҳои гуногун ихтироъ мешуданд ҳифз кардани ҳуқуқи муаллифӣ 

онҳо ба миѐн омада буд ва ҳамин сабаб гардид, ки он ҳамчун яке аз муносибатҳои муҳими 

ҷамъиятӣ дар бозори имрӯзаи иқтисодӣ муҳимияти худро нишон дода такмил дода шавад. 

Баҳси илмии институти номбурда ҳарчанд дар асри XIX пайдо шуда бошад ҳам, вале 

истифодаи он аз азал мавҷуд буд. 

Вобаста ба ҳамин масъалаҳои номбурда чунин пешниҳод дорем, ки беҳтар мебуд агар 

муносибатҳои асосии моликияти зеҳнӣ дар меъѐрҳои КГ ҶТ танзим ѐфта бошанд. Яке аз 

камбудиҳои асосии амалия дар он аст, ки ҳуқуқҳои муаллиф вобаста ба он хеле дар сатҳи 

паст ҳимоя карда мешавад. 

Ғайр аз ин, ҳимоячиѐни махсус барои ҳифзи ин муносибатҳо машғул буда, кам 

вомехўранд. Ин муомилаҳо талаб менамояд, ки рушди қонунгузории гражданӣ бояд идома 
дода шавад.  
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Калидвожаҳо: низоми андоз, андози маҳаллӣ, буҷа, ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ, пардохти 

андоз, андозсупоранда, ҳисоботи андозӣ. 

 Фишурда.  Дар маќола хусусиятњо ва асосњои ташкили њисоббаробаркунињо бо 
буљет баррасӣ шудааст. Муаллиф бањисобгирии андозиро љараѐни аз љониби шахс 

пешбарандаи њуљљатњои бањисобгирї тибќи талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо маќсадњои љамъбаст ва мураттаб кардани маълумот дар бораи 

объектњои андозбандї ва объектњои ба андозбандї алоќаманд, инчунин њисоб кардани 

андозњо ва тартиб додани њисоботҳои андозӣ мавриди таҳќиќ ќарор додааст.  

 
Воситаи амалии татбиќи чї вазифаи иљтимої ва чї дигар вазифањои давлат ба 

таври объективї андозњо баромад мекунанд, ки наќши онњо пеш аз њама дар 
сафарбаркунии захирањои молиявї барои њалли вазифањои иљтимої ва дигар вазифањо 
зоњир мегардад. 

Низоми андоз яке аз элементҳои муњими иктисодиѐти бозоргонї мебошад. Вай чун 

олоти самараноки танзими давлатии иќтисодиѐт њисоб ѐфта, бањри дар амал татбиќ 
намудани барномањои далатии иќтисодиву иљтимої истифода бурда мешавад. Боиси 

ќайд аст, ки тавассути низоми андоз на танҳо њаљми бисѐртарини молияи давлатї љамъ 

оварда мешавад, балки ба интизоми иќтисодии субъектони хољагидорї ва ањолї таъсир 
расонида мешавад.  

Низоми андоз низоми буљавиро бо даромадњои андозї таъмин менамояд. Маълум 
аст, ки љамъоварии даромадњои андозии давлат бо иштироки бевоситаи маќомотњои 
молиявї, аниќтараш маќомотњои давлатии андоз амалї гардонида мешавад. Њамин 
тариќ, низоми андоз аз ду зернизомњои бо њам алоќаманд иборат аст: 

1) маљмўи андозњо ва пардохтњо; 
2) маќомотњои масъули давлатии андоз. 
Бояд ќайд намуд, ки низоми андоз бояд тањти талаботи принсипњои муайян сохта 

шавад, вагарна самаранокии амали он натиљањои дилхоњро нахоњад дод. Дар адабиѐти 
муосири иќтисодї принсипњои низоми андоз чунин гурўњбандї шудаанд: 

1) принсипњои иќтисодї; 
2) принсипњои ташкили; 
3) принсипои њуќуќї [1,14]. 
Дар Љумњурии Тољикистон андозњои умумидавлатї ва андозњои мањаллї 

муќаррар карда шудаанд. 
Ба андозњои умумидавлатї инњо дохил мешаванд: 
 андоз аз даромад; 
 андоз аз фоида; 
 андоз аз арзиши иловашуда; 
 аксизњо; 
 андози иљтимої; 
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 андозњо барои захирањои табиї; 
 андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 
 андоз аз фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия. 
Ба андозњои мањаллие, ки бо Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар 

карда шуда, бо санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар 
шањру ноњияњо мавриди амал ќарор дода мешаванд, инњо дохил мешаванд: 

 андоз аз воситањои наќлиѐт; 
 андозњо аз молу мулки ѓайриманќул [2, 8]. 
Андоз пардохти њатмии муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 

ба буљет ба њисоб рафта, ба андозаи муайян амалї гардида, хусусияти њатмии 
бебозгашт ва беподош дорад. 

Андозњо бо воњиди пулї њисоб карда шуда, бо пули миллї пардохт мешаванд, агар 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тартиби дигареро муќаррар накарда бошад. 
Њангоми бањисобгирї дар маќомоти андоз ба сифати андозсупоранда, ба њар як 
андозсупоранда ‟ шахси воќеї ва њуќуќї, филиал ва намояндагии шахси њуќуќии 
хориљї раќами мушаххаси андозсупоранда ба тариќи ройгон дода мешавад. 

Раќами мушаххаси ба андозсупоранда додашуда дар њељ њолат, ба истиснои 
њолатњои дар Кодекси андоз пешбинигардида, таѓйир дода намешавад ва наметавонад 
ба андозсупорандаи дигар (њама гуна шахси дигари воќеї ѐ њуќуќї), њатто њангоми 
барњамхўрии њамин андозсупоранда ‟ шахси њуќуќї (воњиди алоњидаи он), ќатъ 
гардидани фаъолияти филиали (намояндагии) шахси њуќуќии хориљї ѐ вафоти 
андозсупоранда ‟ шахси воќеї дода шавад. 

Бањисобгирии андоз ‟ љараѐни аз љониби шахс пеш бурдани њуљљатњои 
бањисобгирї тибќи талаботи Кодекси мазкур бо маќсадњои љамъбаст ва мураттаб 
кардани маълумот дар бораи объектњои андозбандї ва объектњои ба андозбандї 
алоќаманд, инчунин њисоб кардани андозњо ва тартиб додани њисоботи андоз мебошад 
[1, 71]. 

Маќсади пешбурди бањисобгирии андозї инњоянд: 
 ташакулѐбии ахбороти пурра ва эътимоднок оид ба тартиби бањисобгирї барои 

маќсадњои андозбандии амалиѐтњои хољагї, ки аз љониби андозсупоранда дар муддати 
давраи њисоботї (андозї) ба амал оварда шудааст. 

 таъмини истифодабарандагони дохилї ва беруна бо ахборот барои назорат аз 
болои дуруст њисобкунї, пуррагї ва сариваќтии њисобкунї ва пардохти андозњо ба 
буљет. 

Њамчун объекти бањисобгирии андозї амвол, ўњдадорињо ва амалиѐтњои хољагии 
ташкилот, ки бањодињии арзишии онњо андозаи базаи андозбандии давраи љории 
андозї ѐ базаи андозии даврањои минбаъдаро муайян менамояд, ба њисоб меравад [3, 
14]. 

Њар шахс ўњдадор аст њуљљатњои бањисобгириро пеш барад, агар онњо: 
     боиси ба миѐн омадани ўњдадорињои андозии ин шахс шаванд; 
 боиси ба миѐн омадани ўњдадорињои ин шахс оид ба нигоњ доштани андоз дар 

манбаи пардохт шаванд;  
 боиси ба миѐн омадани ўњдадорињои ин шахс оид ба пешнињоди маълумоти 

вобаста ба андозбандї шаванд. 
Њуљљатњои бањисобгирї аз њуљљатњои ибтидої, сабткунакњои њисоботи 

муњосибавї ва дигар њуљљатњое иборатанд, ки барои муайянсозии объектњои 
андозбандї ва объектњои бо андозбандї алоќаманд асос мебошанд, инчунин барои 
њисобкунии ўњдадорињои андоз њамчун асос истифода бурда мешаванд. 

Андозсупорандагон ўњдадоранд њуљљатњои бањисобгириро мутобиќи санадњои 
меъѐрии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва маќоми ваколатдори давлатї ва 
њангоми зарурат бошад, Бонки миллии Тољикистон ва дигар маќомоти ваколатдор 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пеш баранд. 

Њар њуљљати аввалияи бањисобгирї, ба истиснои њуљљати шакли электронї, бояд 
ба миќдори на камтар аз ду нусхаи якхела тартиб дода шавад, якеаш дар ихтиѐри шахсе 
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мемонад, ки онро тартиб дода пешнињод намудааст, дигараш ба шахсе супорида 
мешавад, ки ин њуљљат барояш пешбинї шудааст ва аз љониби вай нигоњдорї мешавад. 

Агар њуљљатњои бањисобгирии андозсупоранда ба забони хориљї тартиб дода 
шаванд, бо талаби корманди маќомоти андоз санљиш мегузаронад ѐ маќомоти андоз аз 
љониби андозсупоранда чунин њуљљатњо ба забони давлатї тарљума карда шаванд. 
Њангоми тартиб додани њуљљатњои бањисобгирї дар шакли электронї андозсупоранда 
ўњдадор аст дар љараѐни санљиши андоз бо талаби маќомоти андоз нусхаи коѓазии 
чунин њуљљатњоро пешнињод намояд. 

Њуљљатњои бањисобгирї аз инњо иборат мебошанд:  
 њуљљатњои муњосибавї ‟ барои шахсоне, ки ба онњо мутобиќи ќонунгузорї 

дар бораи њисоботи муњосибавї ўњдадории оид ба пешбурди он вогузор шудааст; 
 њисоботи андоз; 
 дигар њуљљатњое, ки барои муайян намудани объектњои андозбандї ва 

объектњои ба андозбандї алоќаманд, инчунин барои њисоб кардани ўњдадории андоз 
асос мебошанд. 

Андозсупорандагон ўњдадоранд њуљљатњои бањисобгириро дар Љумњурии 
Тољикистон дар давоми на камтар аз мўњлати даъво, ки моддаи 66 Кодекси андоз 5 сол 
муќаррар карда шудааст, нигоњ доранд [1, 8]. 

Њангоми азнавташкилдињии шахси њуќуќї ўњдадорї оид ба нигоњдории њуљљатњои 
бањисобгирии шахси њуќуќии азнавташкилшуда ба вориси он вогузор карда мешавад.  

Њангоми барњамдињии шахси њуќуќї тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї њуљљатњои бањисобгирї ба бойгонии давлатї супорида мешаванд.  

Андозсупоранда ўњдадор аст бањисобгирии даромаду харољотро дар асоси 
маълумоти бо њуљљатњо асоснокшуда даќиќ ва сариваќт пеш барад ва даромаду 
харољотро ба даврањои њисоботии дахлдоре, ки дар давраи онњо гирифта ѐ пардохт 
шудаанд, вобаста ба усули бањисобгири љињати дуруст нишон додани даромади 
(фоидаи) андозбандишаванда ва амалиѐти анљомдодашаванда ба роњ монад. 

Дар зери усули бањисобгирї, ки андозсупоранда истифода мебарад, њамаи 
омилњои ваќт ва тартиби бањисобгирии маблаѓњои воридшуда ва харољот ба монанди 
истифодаи усули бањисобгирї дар асоси азинавї ѐ дар асоси њисобу замкунї, усули 
бањисобгирии харољоти истењсолї ва дигар харољоти сармоя фањмида мешавад.  

Андозсупоранда ўњдадор аст, ки бањисобгирии њамаи амалиѐти марбут ба 
фаъолияташро, ки барои муайян кардани оѓоз, љараѐн ва ба охиррасии он имконият 
медињанд, таъмин намояд.  

Андозсупоранда бояд бањисобгириро бо усули њисобу замкунї дар соли таќвимї 
пеш барад, агар вай:  

 тибќи низоми умумии андоз андозбандї карда шавад;  
 мутобиќи санадњои меъѐрии њуќуќї барои пешбурди бањисобгирии 

муњосибавї тибќи усули ќайди дугона вазифадор бошад. 
Амалиѐти моливазкунї, пардохт тавассути додани молњо, иљрои корњо ѐ 

хизматрасонињо, ба гаравгир додани ашѐи гарав дар њолати иљро накардани ўњдадории 
бо гарав таъминшуда њангоми фурўши он ба маќсадњои андозбандї њамчун фурўши 
молњо, иљрои корњо, хизматрасонињо эътироф мешаванд. 

Андозсупорандагоне, ки намудњои фаъолиятеро иљро менамоянд, ки барои онњо 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон шартњои (низомњои) гуногуни андозбандиро 
пешбинї намудааст, вазифадоранд бањисобгирии људогонаи объектњои андозбандї ва 
объектњои бо андозбандї алоќамандро, ки бо ин намудњои фаъолият вобастаанд, пеш 
баранд.  

Бањисобгирии људогонаро андозсупорандагон ба воситаи њисобњо дар асоси 
нишондињандањои бањисобгирии муњосибї, бо дарназардошти муќаррароти Кодекси 
мазкур амалї менамоянд. Чунин њисобкунињо аз рўи њар намуди фаъолият алоњида 
анљом дода мешаванд [1, 138]. 

Тамоми даромаду харољоте, ки ба намуди муайяни фаъолият мансуб дониста 
шудаанд, бояд бо њуљљатњои дахлдори бањисобгирї тасдиќ карда шаванд.  
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Њисоботи андоз - њуљљатњое мебошанд, ки ба онњо ариза, њисобњо ва эъломияњо 
оид ба низомњои андозбандї, њар як намуди андоз ѐ оид ба даромадњои пардохтшуда, 
инчунин замимањо ба њисобњо ва эъломияњои андозњо тибќи тартиби муќарраршуда 
тартиб дода шудаанд, дохил мешаванд. 

Барои бањисобгирии амалиѐт оиди њисоббаробаркунињо бо буљет њисоби пассивии 
22300 «Андозњо барои пардохт» гурўњи алоњидаи њисобњо вобаста аз намуди андозњои 
пардохташаванда пешбинї шудааст [3]. 

Њисоби 22300 «Андозњо барои пардохт» аз гурўњи зерини њисобњо иборат аст: 
22310  «Андоз аз фоида барои пардохт»; 
22320 «Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт»; 
22330 «Аксизњо барои пардохт»; 
22340 «Андоз аз амвол барои пардохт»; 
22350 «Андози роњ барои пардохт»; 
22360 «Андоз аз замин барои пардохт»; 
22370 «Дигар андозњо барои пардохт» [3]. 
Њисоботи андоз аз љониби андозсупоранда ба маќомоти андоз дар мўњлатњои 

муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад.  
Њисоботи андоз ба маќомоти андози мањалли бањисобгирии  андозсупоранда 

пешнињод карда мешавад. Њисоботи андоз аз рўи намудњои алоњидаи андозњо низ дар 
њолатњои пешбининамудаи кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз љониби 
андозсупоранда дар мањалли бањисобгирии объектњои андозбандї пешнињод карда 
мешавад.  
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ТАШКИЛ ВА РОҲҲОИ ТАКМИЛДИҲИИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ 

 ВА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР КОРХОНА 

 

Калидважаҳо: баҳисобгирӣ, ҳисобот, молия, муҳосибот, самаранокӣ, хоҷагидорӣ.  

Фишурда. Дар мақола хусусият ва тарзҳои таҳлили дуруст ба роҳ мондани ташкили 

ҳисобгирии муҳосибӣ дар корхонаҳо ва гардиши ҳуҷҷатҳо, барӯйхатгирӣ, нақшаи ҳисоботи 

ҳисобгирӣ, шаклҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ, шаклҳои ташкили корҳои ҳисобгирӣ - 

ҳисоббарорӣ, ҳаҷм ва мундариҷаи ҳисобот дида баромада шудааст. Хусусиятҳои 

фарқкунандаи ҳисоботҳои муҳосибӣ тавсиф додашуда, намудҳо, сабабҳои пайдоиш ва тарзи 

ҳисоби онҳо шарҳ дода шудааст. 

https://www.labirint.ru/authors/78806/
https://www.labirint.ru/authors/77898/
https://www.labirint.ru/authors/77899/
https://www.labirint.ru/pubhouse/729/
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Баробари гузаштан ба муносибатҳои бозоргонӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун 
омили асосии идоракунии хароҷот, афзоиши даромаднокӣ ва назорат аз болои 
самарабахшии амалї гардонидани кор аҳамияти зиѐдтарро доро мебошад. 

Баҳисобгирӣ ва ҳисобот аз гирифтани маълумот оид ба вазъу ҳаракати захираҳои 
моддӣ, меҳнатӣ ва молиявии воҳиди хоҷагидорӣ иборат буда, тавассути он назорати 
доимӣ амалӣ гардида, қарорҳои муносиби идоракунӣ қабул карда мешаванд. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ - ин низоми иттилоотӣ буда, мавҷуд набудан ѐ худ риоя 
накардан ва истифодаи нодурусти асосҳои қонунгузорӣ ва меъѐрҳои муқарраргардида 
метавонад ба оқибатҳои ғайричашмдошт, инчунин, косташавии рағбати моликон, 
давлат ва дигар иштирокчиѐни бозор оварда расонад.  

Аз ин хотир, баҳисобгирии муҳосибавӣ ин низоми ахборотӣ, ченкунӣ ва 
баҳисобгирандаи фаъолияти хоҷагидории ин ѐ он субъектро меноманд. Баҳисобгирии 
муҳосибӣ барои ҷамъият ахбороти мукаммалро оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ, сармоя, 
амвол ва ӯҳдадориҳоро дар ин муносибатҳо меомӯзад. 

Бароҳмонии ҳисобгирии бухгалтерӣ мувофиқи ҳуҷҷатҳои меъѐрии сатҳҳои гуногун 
амалӣ намуда мешавад. Баъзе аз ин ҳуҷҷатҳо таъиноти ҳатмии истифодабарӣ дошта, 
баъзеи дигарашон хусусияти тавсиянамоӣ доранд. Ҳисобгирии бухгалтерӣ дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботҳои иқтисоди бозорӣ мувофиқ ва ҷавобгӯ гардонида 
шуда, асоси ин низом ба меъѐрҳои байналхалқии ҳисобгирӣ ва ҳисобот такя менамояд.  

Ташкили ҳисобгирии бухгалтерӣ - ин маҷмӯи чорабиниҳои муҳайѐсозии шароит 
оиди барқароркунии раванди ҳисобгирӣ, бо мақсади дастраскунии маълумоти 
боэътимоду саривақтӣ дар бораи амвол, ӯҳдадориҳо ва фаъолияти хоҷагидории 
ташкилот, инчунин амаликунии назорат аз рӯи сарфакоронаву оқилона истифодабарии 
захираҳои молиявӣ - истеҳсолии корхона мебошад.  

Ҳисоботи молиявӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби ҳамаи субъектони 
хоҷагидорӣ таҳия ва пешниҳод мегардад. Сарфи назар аз тафовути мавҷудбуда дар 
шаклу мазмун, ки вобаста ба шароитҳои иҷтимоӣ ‟ иқтисодӣ ва ҳуқуқии кишварҳои 
мухталиф ба миѐн омадаанд, мақсади ҳисоботи молиявӣ ‟ ин то ҳадди ниҳоӣ қонеъ 
гардонидани ниѐзи иттилоотии доираи васеи истифодабарандагон мебошад. 

Маҳз тавассути омузиш ва таҳлили ҳисоботи молиявӣ, истифодабарандагон оиди 
вазъи молиявӣ, натиҷаҳои фаъолият, тағйиротҳо дар вазъи молиявии объект маълумот 
пайдо мекунанд. 

Ҳисоботи молиявӣ бо мақсади пешниҳоди маълумот оиди моҳияти фаъолияти ширкат, 
мавҷудияти активҳои гардон ва ғайригардишӣ, натиҷаҳои фаъолияти молиявӣ - хоҷагӣ ва 
тағйирѐбии вазъи молиявии ширкат ба доираи васеъи истифодабарандагон таҳия мегардад. 

Ҳисоботи молиявӣ ‟ ин ифодаи маълумоти ҷамъшуда оиди мавҷудият, вазъ ва 
ҳаракати манбаъҳои моддӣ, меҳнатӣ ва пулии ширкат аст. Бинобар ин, устувории 
молиявии ширкат аз мавҷудияти захираҳои иктисодӣ, сатҳи идоракунӣ ва кордонии 
кормандон, муносибат бо таъминкунандагону пудратчиѐн, сохторҳои молиявӣ ва андоз 
вобаста аст. Натиҷаҳои молиявӣ ва қобилияти пардохтадокунии ширкат оиди вазъи 
фаъолияти амалиѐтӣ, сармоягузорӣ ва молиявӣ дар муддати давраи муайяни вақт 
шаҳодат медиҳанд. 

Мақсади баҳисобгирии молиявӣ ин таҷассуми воқеии вазъи молиявӣ ва натиҷаи 
фаъолияти ширкат аст. Ба ин мақсад дар асосӣ стандартҳо онҳо ҳисоботи молиявӣ 
тартиб медиҳанд. Гузаштан ба муносибатҳои бозоргонӣ ва гузаштан ба усулҳои 
пешқадами идоракунӣ, бе истифодаи васеъи ҳисоби пурраи хоҷагӣ, худтаъминкунӣ ва 
худмаблағгузорӣ дар соҳаҳои хоҷагии халк номумкин аст.  

Роҳи пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои барои мутобиқ намудани 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ мувофиқи талаботҳои стандартҳои 
байналмилалин ҳисоботи молиявӣ демократиконии фаъолияти коллективҳои меҳнатӣ, 
васеъкунии мустақилияти ҳисоби хоҷагӣ ва ҷавобгарии ташкилотҳо дар тараққиѐти 
истехсолӣ ва иҷтимоӣ барои пурра истифодабарии омили инсонӣ дар баланд 
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бардоштани самаранокии истеҳсолот ва сифати маҳсулот имкониятҳои нав мекушояд. 
Таҷрибан кори ташкилотҳои соҳаҳои гуногун дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва 
худмаблағгузорӣ оиди дурустии самти иитихобкарда гувоҳӣ медиҳад, ҳавасмандии 
ҷиддии онҳоро дар баланд бардоштани натиҷаи ниҳоии фаъолият, самаранокии 
фаъолияти хоҷагидорӣ, истифодаи техникаи ҳозиразамони баҳисобгирӣ ва коркарди 
ахбороти молиявӣ барои навкунии базаи истеҳсолӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ 
мусоидат менамояд.  

Дар шароити иқтисоди бозорӣ ташкилотҳо бо принсипҳои ҳисоби пурраи хоҷагӣ 
ва худмаблағгузорӣ амал мекунанд. Фаъолияти истеҳсолӣ, иҷтимоии ташкилот ва музди 
мехнат аз ҳисоби воситаҳои коркардаи коллективи меҳнатӣ гузаронда мешавад. 
Ташкилот аз маблағи фурӯш маҳсулот (кору хадамот) хароҷоти моддии худро пурра 
баргардонда мегирад. Фоида (даромад) нишондиҳандаи таркибии (куллии) фаъолияти 
хоҷагии ташкилот мебошад. Як қисми фоида (даромад) - ро ташкилот бояд барои иҷрои 
ӯҳдадорӣ дар назди буҷет, бонкҳо ва ташкилоти болоӣ истифода барад. Қисми дигараш 
дар ихтиѐри пурраи ташкилот боқӣ монда, музди меҳнатӣ иловагӣ, мукофотпулӣ, 
дивиденд ва даромади ҳисоби хоҷагии коллективро ташкил медихад.  

Фоида † яке аз нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти молиявию хоҷагии 
ташкилотҳо аст. Ҳаҷми он аз иҷрои нақшаи истеҳсолӣ, фуруши махсулот вобаста аст. 
Бузургии фоида даромаднокии ташкилотҳоро муайян мекунад, ки яке аз 
нишондиҳандаҳои асосии самаранокии иқтисодии ташкилот дар муддати муайяни вақт 
мебошад.  

Таъминоти методӣ ва ҳуқуқии ташкили ҳисобдориро Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба амал бароварда, ин функсияро ба зиммаи Вазорати молия вогузоштааст.  

Дар зери мафҳуми ташкили хисобдорӣ фароҳам сохтани маҷмӯи шароитҳо барои 
раванди ҳисобгирӣ бо мақсади ба даст овардани ахбори саривақтӣ ва дуруст оиди 
фаъолияти хоҷагидорӣ ва натиҷаҳои он, инчунин самарабахш истифодабарии 
захираҳои дар корхона мавҷудбуда фаҳмида мешавад.  

Ташкили хисобдорӣ дар асоси як қатор принсипҳо ба амал бароварда мешавад: 
- батанзимдарории давлатӣ; 
- ҳуқуқи васеъи корхонаҳо; 
- принсипҳои умумии идоракунӣ; 
- баланд бардоштани роли ҳисобгирӣ; 
- аниқ будани ахбор. 
Ҳисобдорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботҳои иктисодиѐти 

бозорӣ пурра ҷавобгӯ буда, ба стандартҳои байналхалқии ҳисобдорӣ ва ҳисобот такя 
мекунад. Мувофиқи ин талабот маҷмӯи ҳуҷҷатҳои чорзинагӣ тавсия карда мешавад: 

Зинаи якуми маҷмӯи ҳуҷҷатҳо ‟ ин санадҳои қонунӣ мебошанд. Дар ин ҳуҷҷатҳо 
ӯҳдадориҳо, қоидаҳои умумӣ ва принсипҳои асосии бурдани ҳисобдорӣ дар ҳамаи 
корхонаҳо ва муассисаҳо тавсия дода мешаванд. Асоси маҷмӯи ҳуҷҷатҳои зинаи 
аввалро қонун дар бораи хисобдорӣ ва фармонҳо, дастурамал дар бораи ҳисобдорӣ ва 
ҳисобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунанд. 

Зинаи дуввум ‟ ҳуҷҷатҳо оид ба бурдани ҳисобдориро дар участкаҳо ва намудҳои 
алоҳидаи фаъолият тавсия мекунанд. Дар ин гурӯҳи ҳуҷҷат стандартҳои миллии 
ҳисобгирӣ ва ҳисобот дохил мешаванд. Мисол, Дастурамал дар бораи ҳисобдорӣ 
«Сиѐсати ҳисобдории корхонаҳо», «Ҳисобдории воситаҳои асосӣ», «Ҳисоботи 
ҳисобдории корхонаҳо» ва ғайраҳо.  

Ҳамин тариқ, маҷмӯи ҳуҷҷатҳои ду зинаи аввалро қонунияту асосҳои меъѐрии 
ташкили хисобдорӣ ташкил медиҳанд. 

Зинаи саввум ‟ маҷмӯи ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки характери тавсия карданро 
(нишондод, дастурамал) доранд. Ин ҳуҷҷатҳо роҳҳои гуногуни ташкили ҳисобгириро 
дар корхонаҳо вобаста ба хусусиятҳои соҳавӣ, шаклҳо ва намудҳо истеҳсолот ва 
омилҳои таъсир расонанда пешниҳод менамоянд. Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои зинаи саввум дар 



77 
 

асоси ҳуҷҷатҳои ду зинаи аввал тартиб дода шуда, ба онҳо бояд муқобил набошанд. 
Мисол, Нақшаи ҳисобҳои ҳисобдории фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидории корхонаҳо 
ва дастурамал оиди истифодабарии онҳо, дастури методӣ оид ба руйхатгирии амвол ва 
ӯҳдадориҳои молиявие, ки бо фармони Вазорати молияи Ҷумҳурӣ тасдиқ карда 
шудааст. 

Зинаи чорум ‟ маҷмӯи ҳуҷҷатҳои корхона мебошанд, ки мазмуну мундариҷаи 
сиѐсати ҳисобгириро шарҳ медиҳанд. Онҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои се зинаи аввал тартиб 
дода мешаванд.  

Ҳисоботи бухгалтерии корхона (ба истиснои ҳисоботи ташкилотҳои буҷавӣ) 
иборат аст аз баланси бухгалтерӣ, ҳисобот оид ба фоида ва зарар, замима ба онҳо, ки 
бо аснодҳои меъѐрӣ пешбинӣ шудааст, хулосаи аудиторӣ, ки эътимоднокии ҳисоботи 
бухгалтерии корхонаро тасдиқ менамояд ва агар ӯ тибқи қонунгузорӣ ба аудити ҳатмӣ 
марбут бошад, мактуби шарҳдиҳанда. 

Вазифаи асосии ҳисоботи бухгалтерӣ ин назорат аз болои иҷрои нақшаи корхона 
мебошад. Ин вазифа бо воситаи маълумотҳои ҳаррӯза дар асоси ҳуҷҷатҳо ва 
сабткунакҳои ҳисобгирӣ амалӣ мегардад. Барои омӯхтани натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ 
дар мӯҳлатҳои муайян: моҳ, квартал, сол ин маълумотҳо нокифояанд. Ин 
маълумотҳоро бояд ҷамъбаст ва ба тартиб овардани маълумотҳо бо ѐрии ҳисобот ба 
даст оварда мешавад, ки ҳисобот дар худ нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ оиди иҷрои 
нақшаи корхона дар ҳамаи участкаҳои фаъолияти хоҷагӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, ҳисобот ин системаи нишондиҳандаҳо мебошад, ки аз рӯи 
маълумотҳои ҳисобгирии хоҷагӣ тартиб дода шудааст, ѐ ин ки ҳисобот фаъолияти 
хоҷагиро бо ѐрии системаи нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ тавсиф медиҳад. Ҳисоботи 
бухгалтерӣ дар бораи фаъолияти хоҷагӣ маълумоти ҷамъбастӣ ва танзимшуда дошта, 
дар як вақт воситаи идоракунии хоҷагӣ, усули ҷамъбаст кардану пешниҳодкунии 
ахборот мебошад. 

Дар мавриди ташкили дурусти фаъолияти корхона баҳисобгирии муҳосибӣ бояд 
дорои низоми ҳисобҳое бошад, ки фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаро ба дараҷаи 
лозима инъикос ва тасвир намояд. Ин барои роҳбарии фаврию самарабахш ва 
идоракунии корхона, назорати иҷрои вазифаҳо, дарѐфту истифодаи захираҳои 
дохилихоҷагӣ зарур аст. Ба ин маќсад ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ба гурӯҳҳои аз 
ҷиҳати иктисодӣ якхела ҷудо карда мешаванд. Гурӯҳбандии ҳисобҳо ба он мақсад 
гузаронида мешавад, ки имкони омӯхтани хусусиятҳои ҳар як ҳисоб таъмин гардад. 
Аввал хусусиятҳои гурӯҳи ҳисобҳои якхеларо омӯхта, сипас вазифаҳои ҳар як ҳисобро 
муайян кардан мумкин аст.  

Ҳамин тавр, таснифи ҳисобҳо ва муттаҳид кардани онҳо дар гурӯҳҳо аз рӯйи 
ягонагии мазмуни иќтисодӣ мебошад, ки дар нишондиҳандаҳои амвол, ӯҳдадориҳо ва 
амалиѐти хоҷагидорӣ инъикос мешавад. 
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ДДҲБСТ 

 

МАВҚЕИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНӢ 

 

Калидвожаҳо: идоракунӣ, иттилоот, банақшагирӣ, таҳлил, танзим, далелноккунӣ, 

батанзимдарорӣ. 

Фишурда. Дар мақола тадқиқ ва роҳҳои такмил намудани мавқеи ҳисобҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар низоми идоракунӣ, инчунин коркарди асосҳои назариявӣ ва 

методологии ҳисобгирии бухгалтерӣ ва таҳлили он дар шароити муосири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дида баромада шудааст. Хусусиятҳои асосии ҷузъҳои идоракунӣ ва назоратро 

оид ба фаъолияти хоҷагӣ ва танзими он шарҳ дода шудааст. 

 

Идоракунӣ як намуди фаъолиятест, ки дар натиҷаи тақсимоти меҳнат дар 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ пайдо шудааст. Сохти ташкили фаъолияти хоҷагӣ ба объекти 
идоракунӣ ба ҷузъҳои идоракунӣ тақсим мешавад. 

Объекти идоракунӣ аз қисмҳои корхонаҳои алоҳида, муассисаҳо, иттиҳодияҳо ва 
маҷмӯи онҳо иборат аст, ки маҳз дар онҳо фаъолияти хоҷагӣ ба амал меояд. 

Ҷузъҳои идоракунӣ мушоҳидот ва назоратро оид ба фаъолияти хоҷагӣ ва танзими 
он, дигар вазифаҳои идоракуниро таъмин менамояд: 

- ташкили иттилооти пурра ва эътимоднок оид ба фаъолияти муассиса ва холати 
амволии он, ки барои истифодабарандагони дохилии ҳисоботи молиявӣ - роҳбарон, 
муассисон, иштирокчиѐн ва моликони амволи корхона ва инчунин беруна - 
сармоягузорон, кредиторон ва дигар истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣ лозим 
аст; 

- таъмини иттилооти лозима барои истифодабарандагони дохилӣ ва берунаи 
ҳисоботи молиявӣ оид ба назорату риояи конунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳолати ба амал баровардани амалиѐти хоҷагӣ дар муассиса, мавҷудияту ҳаракати амвол 
ва ӯҳдадориҳо, истифодаи захираҳои моддию масолеҳӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ мувофиқи 
меъѐрҳои муқарраршуда; 

- саривақт огоҳкунии пайдоиши зуҳуроти номатлуб дар фаъолияти молиявию 
хоҷагии корхона, муайян ва сафарбар кардани захираҳои дохилихоҷагӣ, пешгӯии 
натиҷаҳои фаъолияти корхона дар давраи ҷорӣ ва оянда; 

- рақобатнокӣ бо мақсади гирифтани фоидаи максималӣ (ҳадди аксар) дар бозор. 
Аз мазмун ва мақсади баҳисобгирии муҳосибӣ бармеояд, ки ҳамчун зернизоми 

мустақили идоракунӣ, кулли принсипҳо, усулҳо, воситаҳои идоракунии омилҳои 
истеҳсолот ва захираҳо бо мақсади самаранок истифода бурдани онҳо пешниҳод 
шудааст [1, 121]. 

Хулоса, вазифаи баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси шаклҳои идоракунӣ муайян 
карда мешавад, ки онҳо иттилоотӣ, банақшагирӣ (буҷагирӣ), назоратӣ, таҳлилӣ ва 
алоқамандии бозгашт мебошанд. 

Аз ин лиҳоз, дар назарияи идоракунӣ муайян карда шудааст, ки функсияҳои 
умумии идоракунӣ ин бабуҷагирӣ (банақшагирӣ), таҳлили далелнок, назорат ва 
мутобиқат мебошад. 

Зернизоми баҳисобгирӣ ҳамчун маҷмӯи принсипу усулҳои ҷамъкунӣ, коркард, 
қисмбандӣ ва гурӯҳбандии иттилооти аввала мақсад дорад, ки иҷрои вазифаҳои асосии 
идоракуниро бо далелу рақамҳо таъмин намояд. 

Пешбарии бомуваффақияти соҳибкорӣ дар шароити ҳозира асосан бо азхудкунии 
маълумоти иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Ба қатори рукнҳои муҳимтарини ахбороти 
иқтисодӣ низоми иттилоотии баҳисобгирии бухгалтерӣ дохил мешавад.  
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Ба сифати истифодабарандагони ахбороти баҳисобгирӣ ва ҳисобот гурӯҳҳои 
мухталифи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дорои манфиатҳои гуногун ‟ дохилӣ ва берунӣ 
мебошанд, баромад мекунанд [2, 300]. 

Истифодабарандагони дохилии иттилоот, ки асосан бевосита бо идораи сармоя 
машғуланд, моликони хусусӣ ва дастаҷамъӣ, мақомоти олии идоракунандаи муассиса, 
дастгоҳи иҷроия, менеҷерон, сардорони шӯъба, қисм ва сехҳо мебошанд. 

Гурӯҳи дуюми истифодабарандагони иттилооти бухгалтериро онҳое ташкил 
медиҳанд, ки кормандони бевоситаи муассиса набуда, лекин манфиатҳои молиявӣ 
доранд. Ба қатори чунин судмандон маблағгузори ҳақиқӣ (воқеъӣ) ва эҳтимолӣ, 
қарздиҳандагони воқеӣ ва эҳтимолӣ, аз он ҷумла саҳмдорон, таъмингарон ва харидорон 
мансубанд. 

Гурӯҳи сеюми истифодабарандагони иттилооти бухгалтерӣ манфиатҳои молиявии 
бавосита (ғайримустақим) доранд. Ба қатори чунин истифодабарандагон дар навбати 
аввал давлат дар шахсияти мақомоти андоз, молия ва омор, мақомоти 
батанзимоваранда, аудиторон, мушовирон мансубанд.  

Вазифаи итгилоотии баҳисобгирии муҳосибӣ таъмини вазифаҳои зерини 
идоракуниро талаб менамояд: 

Банақшагирӣ - дар асоси тайѐр ва пешниҳод кардани сохторҳои гуногуни субъекти 
хоҷагидорӣ факту рақам оиди сохтани нақшаҳои дурнамо ва ҷорӣ (бо назардошти 
бизнес - план, нақшаи тараққиѐти истеҳсолот). Бо мақсади иҷрои ин вазифа якчанд 
шартҳоро риоя кардан зарур мебошад, аз он ҷумла ахбор бояд бо шакле пешниҳод 
шавад, ки барои коркард муфид ва дар муҳити муайян гирифта шавад. Бо мақсади 
иҷрои вазифаҳои асосӣ вазифаҳои иловагӣ (зерфунксияҳо), ки ҳамчун алоқаи 
мутақобила байни сохторҳои дохилӣ, ки нақшаҳои дурнамоӣ ва ҷориро таҳия мекунад 
аз як тараф ва муҳосибот аз дигар тараф бурда истифода мешаванд. 

Таҳлил - дар асоси ҷамъкунӣ ва коркарди далелу рақамҳо бо мақсади 
батартибдарории фаъолияти дастгоҳи идоракунии ҳама дараҷаҳо ва ҳам дар натиҷаи 
табодули иттилоот байни баҳисобгирии муҳосибӣ, низоми самараноки ҳуҷҷатноккунӣ 
ва таъмини ҳамаи дараҷаҳои идоракунии бо далелу рақам бо мақсади қабули қарорҳои 
идоракунӣ пешниҳод намояд. 

Батанзимдарорӣ - ҷамъбасти таъҷилии далелу рақамҳо доир ба ҷараѐнҳои 
истеҳсолию хоҷагидорӣ ва оиди ҳолати ҳисоббаробаркунӣ бо дебиторон ва 
кредиторони муассиса. Дар ин давра бояд дар натиҷаи омӯзиши далелу рақамҳои 
баҳисобгирии фаврӣ баҳодиҳии ин рақамҳо гузаронида шуда, сабткунакҳои иловагии 
баҳисобгирии муҳосибӣ, ки дар онҳо рақамҳо бо ҷамъи зиѐдшаванда навишта 
мешаванд, истифода шававанд. 

Далелноккунӣ - бо ѐрии пешниҳоди далелу рақамҳо оид ба ҳаҷми маблағҳои 
додашуда ба ҳайати шахсии муассиса ва доир ба самаранок истифода бурдани шаклу 
намудҳои гуногуни музди меҳнат ва ҳавасмандкунӣ. Мисол, далелнокии ҳайати шахсии 
субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҳосилнокии меҳнат сари вақт ҳисоб кардан ва пардохтани 
музди меҳнат ҳисоб меѐбад [3, 480]. 

Вазифаи назоратии баҳисобгирии муҳосибӣ ба таъмини вазифаи назорати 
идоракунӣ равона карда шудааст. Вазифаи назоратӣ иборат аст аз назорати аввала, 
назорати ҷорӣ ва назорати баъдина. 

Ин ҷузъиѐтҳои вазифаи назоратӣ дар мавриди ташкили баҳисобгирии иттилооти 
аввала, ҷамъбасти коркард ва тартиб додани ҷадвалҳои натиҷавӣ аз рӯйи рақамҳои 
баҳисобгирӣ пеш бурда мешаванд. 

Хулоса, вазифаи назорати баҳисобгирии муҳосибӣ дар мавриди истифодаи маҷмӯи 
функсияи идоракунӣ истифода мешавад. Мисол, дар ҳолати истифодаи функсияи 
банақшагирӣ мебояд натиҷаҳои ҷории бадастовардашударо бо давраҳои гузашта ва ѐ 
нақша муқоиса намоем. Ё худ истифодаи функсияи таҳлилӣ дар асоси рақамҳои 



80 
 

хароҷоти истеҳсолию идоракунӣ ва дигар хароҷоте, ки ба арзиши аслии маҳсулот дохил 
карда мешаванд, таҳлил гузаронида мешавад. 

Танзим - идоракунии таъҷилии ҷараѐнҳои хоҷагидорӣ ва иҷрои он дар асоси 
итгилооти баҳисобгирӣ мебошад. Далелу рақамҳои оддӣ, сифат, миқдор ва ҳаҷми 
маҳсулоти истеҳсолшуда, хароҷоти истеҳсолӣ, бекорӣ, талафот ва ғайраро коркунони 
идоравӣ бо мақсади идоракунии фаъолияти истеҳсолии субъектҳо истифода мебаранд. 

Дар мавриди омӯхтани вазифаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун вазифаҳои 
идоракунӣ бояд қайд кард, ки субъектҳои хоҷагидорӣ ғайр аз вазифаҳои асосӣ боз 
вазифаҳои қисмиро истифода мебаранд, ба монанди  идоракунии захираҳои молиявӣ, 
идоракунии захираҳои моддию техникӣ ва идоракунии захираҳои меҳнатӣ. 

Иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ бо мақсади таҳлили натиҷаҳои хоҷагидорӣ аз 
тарафи субъектҳои ҳуқуқию воқеӣ истифода мсшавад. Онҳо бо ѐрии омӯзиши ҳисоботи 
молиявӣ метавонанд оиди тақсимоти фоида ва ѐ пӯшонидани зарар иштирок намоянд 
[4, 192]. 

Ҳамин тариқ, иттилооте, ки холати ҳаққонии фаъолияти хоҷагиро тавсиф 
менамояд, дар таркиби баҳисобгирии муҳосибӣ маълумотро сабт мекунад, гирд меорад 
ва таҳлил менамояд, ки онҳоро минбаъд барои гузаронидани таҳлил ва назорат, 
инчунин барои банақшагирӣ ва батартибандозӣ истифода мебарад. Аз ин бармеояд, ки 
баҳисобгирӣ вазифаи аз ҳама муҳимтарини идоракунии истеҳсолоти ҷамъиятӣ мебошад 
ва бе он худи идоракунӣ имконнопазир аст.  

 

 

Адабиѐт: 
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СОЊИБКОРЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ МИНТАЌА  
 

Калидвожаҳо: соҳибкор, фаъолияти соњибкорї, соњибкории инфиродӣ, равзанаи 
ягона, корхонањои саноатӣ, хољагињои дењќонї, имтиѐзњои андозӣ, патент, субъектњои 
хољагидор, шахси њуќуќї. 

Фишурда: Дар маќола рушди иқтисодии минтақа аз фаъолияти самаранкокии 

соҳибкорӣ, соҳибкорӣ унсури асосии иқтисодиѐти бозорӣ, суръати рушди иқтисодӣ, 
сохтор ва сифати маҳсулоти миллї, рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ, 
як силсила ислоҳотҳои муҳим ва ҷиддӣ дар ин раванд,  афзоиши мунтазами тавлиди 
маҳсулоти ватанӣ, муҳайѐ сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои 
мавҷуда ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум баррасї гардида, мавриди тањлил 
ќарор гирифтаанд.   
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Дар шароити иќтисоди бозорї ошкор намудани моњияти иќтисодии соњибкорї 
таљрибаи калони тадќиќи зуњуротро ба инобат мегирад. Барои фаъолияти кори илмї-
тадќиќотии мо зарур аст, ки назарияи мукаммалгардидаи навро пешнињод намоем. 
Бинобар ин, мањз таљрибаю донишњои назариявию амалии олимони соњаи иќтисодиро 
ба инобат гирифта, наќш ва рушди фаъолияти соњибкориро дар устуворгардонии 
рушди иќтисодиѐти мамлакат дида мебароем [1, 4].  

Доир ба мафњум, моњият ва наќши фаъолияти соњибкорї дар устуворгардонии 
рушди иќтисодиѐти давлат аз ҷониби олимони соҳа ба мисли А.Маршал, А.Смит, 
Алберт Шапиро, Дэвид Маклелланд, Ж.Б.Сэй, Й. Шумпетер, Љ.Б. Кларк, Питер 
Друкер, Р. Кантилон, Роберт Хизрич, Ф. Хайек, Френсис Уокер ва дигарон 
тадќиќотњои илмї-назариявї рӯи кор омадаанд.  

Ҳамчунин, олимони ватанї дар ин самт Р.Б.Бердиев, Њ.А.Одинаев, К.К. Давлатов, 
А.Ю. Вализода, Р.Р. Ќудратов, Т.Д. Низомова, Р.К. Раљабов таҳқиқи хешро 

гузаронидаанд.  
Инчунин А.Смит зери мафњуми соњибкорї соњиби корхонаро тасаввур мекард ва 

мувофиќан маќсади фаъолияти соњибкориро - гирифтани даромади соњибкорї 
мешуморид. Соњибкор, ба аќидаи А. Смит, соњиби сармоя буда, бањри баамалбарории 
њадафи муайяни тиљоратї ва гирифтани фоида таваккал мекунад.  

Инчунин субъекти хољагидорї яке аз мафњуми иќтисодиѐт мебошад, ки ба сифати 
он ширкатњои истењсолї, хољагии дењќонї, ташкилотњои гуногун баромад намуда, дар 
он шахсони воќеї барои истењсоли мањсулоти ниѐзи мардум фаъолият менамоянд. 
Масалан, дар соњаи хўрокворї:  

- фабрикањои ќаннодї;  
- заводи нонбарорї. 
Саноат:  
- фабрикањои ресандагї;  
- трикатажњо;  
Сипас, намудњои гуногуни либосвориро истењсол менамоянд ва хољагии дењќонї 

бошад, парвариш ва истењсоли мањсулоти кишоварзиро ба роҳ мемонанд.  
Дар шароити иќтисоди њозира фаъолияти њар субъектони хољагидорї мавриди 

таваљљўњи доираи васеи иштирокдорони муносибатњои бозорї, ки аз сармоягузорї ва 
натиљањои он манфиатдоранд, ќарор доранд (нигаред ба љадвали 1). 

 
Љадвали 1.  

Миќдори субъектњои хољагидорї фаъолияткунанда дар миќѐси љумњурї ба њолати 
31 декабри соли 2017 

 

Минтаќањо Патент Шањодат-
нома 

Шахсони 
њуќуќї 

Хоҷагии 

дењконї 
Њаљми 
умумї 

ВМКБ 1 854 917 1 169 112 4 052 
Суѓд 29 396 10 044 8 320 54 661 102 421 

Хатлон 23 766 6 189 9 424 51 802 91 181 
НТЉ 14 208 5 310 5 039 27 733 52 290 

ш.Душанбе 21 575 9 541 7 614 7 38 737 
Њамагї 90 799 32 001 31 566 134 315 288 681 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
маълумоти“Равзанаи ягона”- и Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва Фењрасти ягонаи давлатии маќомоти андози љумњурї 

Агар ба маълумотњо назар кунем, аз рўи принсипи «Равзанаи ягона» ба њолати 31 
декабри соли 2017 дар миќѐси љумњурї 288 681 адад субъекти хољагидорї 
фаъолияткунанда ба ќайд гирифта шудааст, ки ин нишондод нисбат ба соли 2016, 12 686 
адад ва/ѐ 4,4 фоиз зиѐд мебошад. 
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Соњибкорони инфиродии дар бахши саноат фаъолияткунанда, ќувваи кориро 
аксаран ба таври ѓайрирасмї љалб менамоянд ва оид ба фаъолияти худ ба маќомоти 
омор ва андоз њисобот намесупоранд. Ин њолат баќайдгирии омории соњибкорони 
инфиродии бахши саноат ва тањлили вазъи рушди соњибкориро дар ин бахш мураккаб 
намуда, барои пинњон намудани даромади андозбандишаванда замина мегузорад. 
Сабаби асосии ба сифати соњибкори инфиродї фаъолият бурдан дар бахши саноат ин 
мураккаб будани маъмурикунонии андоз ва бори гарони андозї мебошад. Ин њолат 
боис мегардад, ки соњибкорони инфиродї як ќисми даромади худро паноњ намуда, бо 
низоми соддакардашуда андозбандї карда шаванд.  

Бинобар ин зарур аст, ки љињати њамчун шахси њуќуќї ба ќайд гирифта шудани 
соњибкорони инфиродии дар бахши саноат фаъолияткунанда шароити мусоид фароњам 
оварда шаванд. Аз љумла барои мусоидат љињати гузариши соњибкорони инфиродї ба 
шакли шахси њуќуќї ба онњо пешнињод намудани имтиѐзњои назарраси андозї ва ѐ 
муќаррар намудани низоми махсуси соддакардашудаи андозбандї барои корхонањои 
истењсолї - шахсони њуќуќии бахши истењсолї мувофиќи маќсад мебошад. 

Соњибкорони инфиродии тибќи патент амалкунанда 90 799 адад ва ѐ 31,5 фоизи 
субъектњои хољагидорї, соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома амалкунанда 
32001 ададва ѐ 11,1% субъектњои хољагидорї ва хољагињои дењќонї 134 315 адад ва ѐ 
46,5% субъектњои хољагидории мамлакатро ташкил медињанд [2, с.118]. 

Азбаски хољагињои дењќонї низ њамчун соњибкорони инфиродї, ки тибќи 
шањодатнома амал мекунанд, онњо ба шумораи умумии соњибкорони инфиродї дохил 
карда шудаанд. 

Њамин тариќ, дар шумораи умумии субъектњои хољагидории мамлакат 
соњибкорони инфиродї дар маљмўъ 257115 адад ва ѐ 89%-ро ташкил медињанд, ки 
гардиши маблағҳои онҳо дар як сол тибќи патент то 100000 (сад њазор) сомонї ва тибќи 
шањодатнома то 500000 (панљсад ҳазор) сомонї мебошад. Шахсони њуќуќї, ки 
пойдевори бахши хусусии мамлакат мебошанд, дар шумораи умумии субъектњои 
хољагидорї њиссаи хеле кам дошта, њамагї 31 566 адад ва ѐ 11%-и субъектњои 
хољагидориро ташкил медињанд. 

Дар баробари ин њиссаи назарраси хољагињои дењќонї (46,5%) дар шумораи 
умумии субъектњои соњибкорї рушди соњибкориро асосан дар манотиќи дењот нишон 
медињад, ки бо масъалањои дастрасии мањдуд ба инфрасохтори љисмонї, воситањои 
молиявї, таљњизоти кишоварзї, тухмињои хушсифат ва дурї аз бозорњои истеъмолї 
дучор мегарданд.  

Имрўзњо дар љомеа шаклњои гуногуни фаъолияти соњибкорї амал мекунад, вале 
мо барои пурра натиљагирии тадќиќоти худ танњо самти рушди фаъолияти соњибкории 
саноатиро дар Љумњурии Тољикистон дида мебароем.  

Љараѐни танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти соњибкории саноатї дар 
Љумњурии Тољикистон асосан дар асоси бањисобгири хусусиятњои минтаќа, иќлиму 
њосилхезии табии захирањо, љойгиршавии онњо бояд ба роњ монда шавад.  

Барои муќаррар намудани низоми махсуси андозбандї барои корхонањои 
истењсолї - шахсони њуќуќї бояд масъалањои гузариши соњибкорони инфиродии бахши 
саноат ба шакли шахси њуќуќї, ки ба васеъ намудани фаъолияти онњо мусоидат 
менамояд, њал карда шавад. Њамзамон бо ин роњ барои љалби соњибкорони инфиродии 
бахши тиљоратию дигар самтњои хизматрасонї ва даромадњои пинњоннамудаи онњо ба 
бахши истењсолот, дар натиља зиѐд намудани њиссаи корхонањои истењсолї ‟шахсони 
њуќуќї дар бахши хусусї ва афзоиши сањми бахши хусусї дар ММД, шуѓли ањолї ва 
пардохти андозњо ба буљаи давлат имконият фароњам овардан мумкин аст.  

Бинобар ин, cоли 2017 2116 адад корхонањои саноатии њисоботсупоранда 
фаъолият мекунанд, ки шумораи онњо нисбат ба њамин давраи соли 2016 55 адад ва ѐ 
2,7% зиѐд шудааст. Дар сохтори шумораи умумии корхонањои саноатии 
њисоботсупоранда 221 адад ва ѐ 10,4%-ро корхонањои давлатї, 2018 адад ва ѐ 95,4%-ро 
корхонањои ѓайридавлатї, аз љумла 1895 адад корхонаи ѓайридавлатии ватанї ва 120 
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адад корхонаи ѓайридавлатї бо сармояи хориљї ташкил додаанд. Нисбат ба њамин 
давраи соли гузашта шумораи корхонањои саноатии давлатї 32 адад ва ѐ 16,9%, 
корхонањои саноатии ѓайридавлатї 23 адад ва ѐ 1,2%, аз љумла корхонањои саноатї бо 
сармояи хориљї 8 адад ва ѐ 6,7% зиѐд шудааст.  

Инчунин ќайд кардан бомаврид аст, ки дар соли 2017 дар Љумњурии Тољикистон 
сохтори соњавии корхонањои саноатї 526 адад ва ѐ 16 %-ро корхонањои истењсоли 
мањсулоти хўрока, аз он љумла нушокињо, 360 адад ва ѐ 17,8%-ро корхонањои истехсоли 
њаргуна мањсулоти ѓайрифилизии маъданї, 266 адад ва ѐ 13,2 %-ро корхонањои 
истеҳсоли мањсулоти нассољї, 183 адад ва ѐ 9,1%-ро корхонањои истихрољи дигар 
канданињои фоиданок, 142 адад ва ѐ 7%-ро корхонањои истењсоли маснуоти тайѐри 
филиз, 116 адад ва ѐ 5,7%-ро корхонањои фаъолияти табъу нашр, 61 адад ва ѐ 3%-ро 
корхонањои истењсоли мањсулоти дузандагї, 57 адад ва ѐ 2,8%-ро корхонањои истењсоли 
маснуоти резинї ва пластмассї, 51 адад ва ѐ 2,5%-ро корхонањои истењсолї кимѐвї, 46 
адад ва ѐ 2,3%-ро корхонањои истењсоли мебел ва 210 адад ва ѐ 10,4%-ро корхонањои 
дигари саноатї ташкил медињанд.  

Бояд ќайд кард, ки бахши саноат бахши асосии таъминкунандаи шуѓли ањолї ба 
шумор меравад. Дар баробари ин тибќи дархост барои дарѐфти маълумот аз “Равзанаи 
ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бахши саноат 
маълум мешавад, ки 4074 адад соњибкори инфиродї тибќи шањодатнома, аз љумла 7 
адад соњибкори инфиродї дар бахши саноати истихрољ ва 4067 адад соњибкори 
инфиродї дар бахши саноати коркард фаъолият менамоянд.  

Бинобар ин барои мусоидат намудан ба рушди истењсоли мањсулоти хурокворї 
бояд имконияти муосирнамої, таљдид ва азнавмуљањњазгардонии корхонањои коркард 
ва истењсоли мањсулоти хурокаро таъмин намояд, то ин ки коркарди амиќи ашѐи хоми 
ватанї ва истењсолоти мањсулоти раќобатпазир ба роњ монда шавад.  

Аз ин лињоз, таљдиди назар намудани имтиѐзњо барои корхонањои истењсолӣ зарур 
мебошад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки тибќи Кодекси андоз дар тањрири нав имтиѐзњои 
андозї танњо барои корхонањои навтаъсиси истењсолї пешбинї гардида, корхонањои 
фаъолияткунандаи истењсолї то андозае сарфи назар гардидаанд. Њоло он, ки таљњизот 
ва технологияњои истењсолии аксарияти корхонањои фаъолияткунанда кӯњна буда, 
мањсулоти онњо ба талаботи стандартњои байналмилалии сифат љавобгў нест.  

Илова бар ин, барои корхонањои истењсолкунандаи мањсулоти озуќа пардохти 
андоз аз даромад дар баробари соњибкороне, ки бо воридоти молњо ба мамлакат 
машѓуланд, њатмї мебошад [3, 237].  

Аз ин лињоз, љињати дастгирии корхонањои саноати хӯроквории мамлакат 
тадбирњои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

1. Барои њавасманд гардонидани таҷдиди техникиву технологии корхонањои 
истењсолии фаъолияткунанда кам кардани сарчашмаи андозбандии корхонањо ба 
маблаѓи воситањои ба самтњои зерин равонашуда мувофиќи маќсад мебошад:  

- азнавмуљањњазгардонии технологии истењсолот, хариди таљњизоти технологии 
нав, таъминоти барномавї;  

- васеъ намудани истењсолот дар шакли сохтмони нав, таљдиди бино ва иншооти 
таъиноти истењсолї, ташкили љойњои корї;  

- пардохти ќарзњои бо маќсади азнавмуљањњазгардонии технологии истењсолот 
гирифташуда, пардохти арзиши объекти лизинг бо тарњи истењлок;  

- љорї намудани стандартњои байналмилалии сифат ва бехатарии мањсулот.  
2. Сарчашмаи андозбандї барои таљњизоти технологї аз лањзаи истифода ва барои 

харољоти зикршуда аз лањзаи оѓози давраи андозбандї амалї шудани онњо дар давоми 
5 сол паст карда мешавад. Масалан, дар мамлакатњои Осиѐи Марказї чунин имтиѐзњо 
љињати кам кардани андоз аз даромад (фоида) пешнињод карда мешаванд:  
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- барои корхонањое, ки њиссаи содироти молњои истењсолоти хусусї, ба истиснои 
молњои ашѐи хомї, дар њаљми умумии фуруши мањсулот аз 15% то 30%-ро ташкил 
медињад, андоз аз даромад (фоида) ба 30% кам карда мешавад;  

- барои корхонањое, ки њиссаи содироти молњои истењсолоти хусусї, ба истиснои 
молњои ашѐи хомї, дар њаљми умумии фурӯши мањсулот аз 30% зиѐд мебошад, андоз аз 
даромад (фоида) ба 50% кам карда мешавад.  

3. Воридоти ашѐи хом ва лавозимоти дар истењсоли мањсулоти хурокворї 
истифодашаванда аз ААИ озод карда шаванд.  

4. Њангоми њисоби андоз барои моликияти шахсони њуќуќї сарчашмаи 
андозбандї паст карда шавад:  

- моликияти ба иљора (лизинг) гирифташуда ба муњлати амали шартномаи 
лизингї;  

- таљњизоти нави технологии ба истифодадодашуда. Дар њолати фуруш ва ѐ 
интиќоли беѓаразонаи ин таљњизот дар давоми се соли истифодаи он имтиѐзи мазкур 
ќатъ гардида, иљрои ӯњдадорињо оид ба пурра супоридани андоз таъмин карда шаванд;  

- барои корхонањое, ки њиссаи содироти молњои истењсолоти хусусї, ба истиснои 
молњои ашѐи хомї, дар њаљми умумии фуруши мањсулот аз 15% то 30%-ро ташкил 
медињад, андоз аз моликияти шахсони њуќуќї ба 30% кам карда мешавад;  

- барои корхонањое, ки њиссаи содироти молњои истењсолоти хусусї, ба истиснои 
молњои ашѐи хомї, дар њаљми умумии фуруши мањсулот аз 30% зиѐд мебошад, андоз аз 
моликияти шахсони њуќуќї ба 50% кам карда мешавад.  

Чи тавре, ки аз тањлилњо бармеояд, таъсиси корхонаву коргоњњои соњибкории 
истењсолию саноатї дар бахши хусусї воситаи асосии таъмини шуѓли ањолї, 
сарчашмаи муњими андозбандї ва даромад ба буљаи давлат мебошад. Дар баробари ин, 
тавассути таъсиси корхонањои калон ва миѐна масъалаи бекорї ва таъмини шуѓли 
ањолиро хеле босуръат њал кардан мумкин аст. Аммо дар баъзе њолатњо, ќонунгузорї ва 
низоми андозбандии амалкунанда таъсиси корхонаву коргоњњои миѐна ва калонро 
њавасманд накарда, баръакс мураккаб менамояд ва њатто садди роњи васеъ намудани 
фаъолияти истењсолї мегардад [4, 18].  

Имрўз як ќатор соњибкорони инфиродии тибќи патент амалкунанда бо фаъолияти 
тиљорати беруна машѓул шуда, мунтазам гардиши даромади солонаи худро ба ќадри 
назаррас зиѐд мегардонанд ва имконияти ба фаъолияти истењсоли мањсулот машѓул 
шуданро соњиб мебошанд. Бо вуљуди ин чунин соњибкорони инфиродї њавасманд 
нестанд, ки фаъолияти худро васеъ намоянд, зеро бо зиѐд шудани гардиши солонаи 
даромад онњо ба низоми умумии андозбандї мегузаранд. Новобаста аз лањзаи гузаштан 
ба низоми умумии андозбандї тибќи Кодекси андоз онњо аз 1 январи соли таќвимї 
андозбандї карда мешаванд.  

Тањлили имтиѐзњои андозие, ки дар Кодекси андоз барои корхонањои истењсолї 
пешбинї карда шудаанд, нишон медињанд, ки механизми дар амал татбиќнамоии онњо 
хеле мураккаб буда, соњибкорон наметавонанд аз имтиѐзњои муќарраргардида 
бархурдор гарданд.  
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Калидвожаҳо: сармоягузорӣ, пасандоз, маблағгузорӣ, омил, стратегия, база, 

инноватсия. 
Фишурда: Маќолаи мазкур доир ба моњияти иќтисодии сармоягузорї ва намудњои 

асосии он бахшида шудааст. Муаллиф кӯшидааст, ки аќидаи олимонро омӯхта, маҳфуми 

сармоягузориро бо таъмини бехатарии истењсолот, яъне пай дар пай ва самарабахш 
будани истењсолот нишон додааст. Љараѐни инвеститсиякунонї бошад дар натиљагири аз 
зинањо, њаракатњо ва фаъолиятњо мебошад, ки иљрошавии амалиѐти 
инвеститсиякунониро нишон медињад. 

 
Сармоягузорї - аз калимаи лотини гирифта шуда, маънояш гузоштани сармоя ба 

муддати дароз ба ин ѐ он ташкилот, корхона бо маќсади гирифтани фоида мебошад [5, 
19]. 

Љараѐни сармоягузорї аз ташкили васитањои пули сар шуда, бо тартиб додани 

активњои реалї ба охир мерасад. Дар шакли объектхои истеҳсолї, таҷхизотҳо ва 

технологияҳо, инчунин инфрасохторњои техникї ва иљтимої мебошанд. 

Пасандоз ва сармоягузорињо категорияњои ба њам алоќаманд ба њисоб мераванд. 
Пасандоз сармоягузории потенсиалї буда, сармоягузорї буд, њамчун пасандози 
реаликунонидашуда, ки барои гирифтани даромади иќтисодї ва иљтимої равона 
шудааст. 

Омили асосї, ки сатњи сармоягузориро муайян мекунад, ин муомилаи байни 
истеъмол ва пасандоз мебошад.Чи ќадаре, ки љамъият имрўз истеъмол кунад, њамон 
ќадар пасандоз кам мешавад. Ин шањодати он аст, ки сатњи сармоягузорї кам мешавад. 

Дигар омили муайянкунандаи сатњи сармоягузорї дар љамъият ин бехавфии 
маблаѓгузорї мебошад. 

Дигар омили таъсиркунанда ба сармоягузорї ин сатњи даромад аз маблагузорї 
мебошад. Чӣ кадаре, ки даромад аз маблаѓгузори зиѐд шавад, њамон ќадар хавфи 
сармоягузорї зиѐд мешавад. 

Дар адабаѐти иќтисодии љањонї мафњуми пасандоз ва сармоягузорї дар як ќатор 
меистанд. Дар ин бора Кейнс Ч. гуфтааст: «Бояд пасандоз ва сармоягузорї байни њам 
баробар бошанд, чунки њар яки онњо баробаранд, ба зиѐдшавии даромад нисбати 
талабот» [1, 140]. 

Бинобар ин пасандоз звенои зарурї дар љараѐни сармоягузорї мебошад, аммо на 
њамаи пасандоз сармоягузорї шуда метавонад. Мисол: воситаи пулї барои ќонеи 
талабот истифода нашавад, пасандоз мешавад, аммо пасандозе, ки дар дасти соњибаш 
бењаракат хоб меравад сармоягузорї намешавад. Он пасандозњое, ки барои васеъ 
кардани истењсолот бо маќсади љалби даромад дар оянда истифода мешавад, 
сармоягузорї мешавад.  

Чунин нуќтаи назар то давраи гузариш ба иќтисодиѐти бозори давом додан ва 
мафњуми сармоягузорї дар ин давра таѓйир меѐбад ва дар ќонунњои амалкунанда зоњир 
мегардонд. Дар ќонунњои амалкунанда сармоягузорї чунин муайян карда шудааст: 

Воситањои пули амонатњои маќсадноки бонкї, аксияњо ва дигар ќоғазњои ќимматнок, 
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технологияњо, наќлиѐтњо, таљњизотњо, литсензияњо инчунин нишонањои молї, ќарзњо, 
њамаи намуди моликият ѐ моликияти њуќуќї, фикрњои арзишнок, њамаи намудњои 
фаъолиятњои соњибкорї, ки бо маќсади гирифтани даромад ва ноил шудан ба њолати 
хуби иљтимої равона шудаанд”. 

Аз ин гуфтањо се њолатро муайян кардан мумкин аст: 
1. Фарќ доштани пасандоз аз сармоягузорї; 
2. Мафњуми сармоягузорї бо маблаѓгузории дарозмуддат алоќаманд нест; 
3. Дар ќонун шакли ягонаи сармоягузорї нишон дода намудааст. 
Аз њамин шарњу эзоњњо бармеояд, ки сармоягузорї ин маблаѓгузории маќсаднок 

ба ваќти муайян дар њама намуди шаклњояш ба объектњои гуногун барои ба даст 
овардани маќсади алоњидаи сармоягузорї мебошад. 

Воситањое, ки барои сармоягузорӣ дар истењсолот ва дар объектњои соњањои ѓайри 
истењсоли пешнињод мешаванд, бо афзалияти худ сараввал дар шакли васитањои пулї 
баромад мекунанд. Табдил додани ин воситањо ба инвеститсияњо бо роњњои гуногун дар 
хољагињои гуногун амалї мегардад. Яке бо истифодабарии ќарзњои бонкї, дигаре бо 
баровардани ќоѓазњои ќимматноки худ. Бинобар ин бозори ќоѓазњои ќимматнок ва 
ќарзњои бонки дар шароити њозира звенои зарурї дар љараѐни инвеститсиякунони 
манбаъњои асосї шуданд, ки бо воситаи онњо пасандозњо ба инвеститсияњо табдил ѐфта, 
барои тараќќиѐти истењсолот истифода мешаванд. 

Вобаста аз объектњои сармоягузорї онҳоро ба ду гуруњ људо мекунанд: 

1. Сармоягузории молиявї. 
2. Сармоягузории асосї [1, 152]. 
Шакли сармоягузории молиявї чунинанд: 
1. Маблаѓгузории њиссагї; 
2. Маблаѓгузори барои ќарзњои ќоѓазњои ќимматнок;  
3. Депозитњои амонатии банкї.  
Дигар сармоягузорї, яъне сармоягузории реалї барои ташкил додани активњои 

асосие, ки бо амалї гардонидани фаъолиятњои иљтимої, иќтисодии онњо алоќаманд 
аст. 

Сармоягузории асосї низ дар навбати худ ба ду гурўњ људо мешавад: 
1. Сармоягузории асосии моддї; 
2. Сармоягузории асосии потенсиалї. 

Сармоягузории асосии потенсиалї ‟ барои гирифтани фоидањои ѓайримоддї 
истифода мешавад, ки онњо барои баланд бардоштани дараљаи ихтисоси кормандон, 

гузаронидани корњои илмї - тадќиќотї, гирифтани нишонаи молӣ, яъне марка ва ғайра 

равона мешаванд. 
Сармоягузории реалии моддї ‟ пеш аз њама маблаѓгузорї бо воситаи 

истењсолотро пешнињод мекунад, ки онњо ба 4 гурўњ: стратегї, базавї, љорї ва 
инноватсионї (навоварї) таќсим мешаванд [3, 89]. 

1. Стратегї ‟ ин сармоядорї барои ташкили корхонањои нав, истењсолоти нав, ѐ ин 
ки аз худ кардани комплекси моликияти ягона бо соњаи фаъолияти дигар ва дар дигар 
минтаќа равонашуда мебошад. 

2. Базавї ‟ ин сармоягузорї барои васеъ кардани корхонањои амалкунанда, 
ташкили корхонањои нав ва истењсол бо њамон соња ва дар њамон минтаќа. 

3. Љорї ‟ барои дастгирии љараѐни такрористењсолї ва алоќамандии он бо 
маблаѓгузорї барои ивази воситањои асосї, таъмири капиталї ва активњои гардон 
равона шудааст. 

4. Инноватсионї - дар навбати худ ду хел мешавад:  Сармоягузорї ба 
азнавтаљњизонидани корхона мутобиќи талаботи бозор. Сармоягузории бо таъмини 
бехатарии истењсолот, яъне пай дар пай ва самарабахш будани истењсолот. 

Љараѐни инвеститсиякунонї гуфта, ин натиљагирї аз зинањо, њаракатњо ва 
фаъолиятњо мебошад, ки иљрошавии амалиѐти инвеститсиякунониро нишон медињад [4, 
430]. 



87 
 

Ба сифати зинањои асосии љараѐни инвеститсиякунонї ду намуди онро људо 
кардан мумкин аст: 

1. Ќабул кардани инвеститсиякунї; 
2. Амали гардонидани инвеститсия. 
Дар ќабули инвеститсиякунонї якчанд маќсадњо муайян карда мешавад. Яке аз 

чунин маќсадњои асосии инвеститсиякунонї ин маќсади хуљљатнокї ба њисоб меравад. 
Маќсади хуљљатнокї  аз маќсади стратегии сармоягузор бармеояд. Коркарди рафти 
стратегии фаъолияти инвеститсионї бо муайян кардани шаклњои гуногуни 
инвеститсиякунонї дар зинањои конкретї алоќаманд аст. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї сармоягузории молиявї ин инструменти молиявї ба 
њисоб меравад, ки бо воситаи он вазифањои стратегӣ ва фаврӣ њал мешавад. Барои 
таъсирнок ва самаранок гузоштани сармояи корхона ба бозорњои молиявии ватани ба 
бозорњои хориљї сањмгузор аст.  

Сармоягузории молиявї бештар вобаста ба њаљми захирањои молиявии озоди 
корхонањо амалї мегардад, онњо дар шакли сармоягузории беруна баромад мекунанд. 
Муњити сармоягузорї ин тавозуни диќќатљалбкунии сармоягузорї ва хавфи 
сармоягузорї дар ин ѐ он минтаќа аст [5, 85]. 

Асоси диќќатљалбкунии сармоягузорї ин самаранокии маблаѓгузорї мебошад. 
Инвеститсияњо дар навбати аввал ба он минтаќањое равона мешаванд, ки онњо барои 
сармоягузорон самараи дилхоњро таъмин намоянд. Бинобар ин, бањодињии хуб ба 
муњити сармоягузорї дар асоси бањодињӣ ба иќтидори самаранокии сармоягузорї 
сармоягузорињо тартиб медињанд. 

Бањодиии ѓайриќаноатбахш ба муњити сармоягузорї аз рўи бањодињии хабарњои 
инвеститсионї дода мешавад. 

Омилњои асосие, ки сармоягузорињоро ҷалб мекунад, инњоянд: 

1. Иќтидори баланди бозори дохилї; 
2. Меъѐри баланди даромад; 
3. Сатњи пасти раќобатнокї; 
4. Муътадилии низоми андоз; 
5. Арзиши пасти захирањо (ашѐи хом, мењнатї, молї); 
6. Дастгирии самаранокии давлат. 
Омилњое, ки ба воридшавии сармоягузорињо монеъ мешаванд ва муњити 

инвеститсиониро дар давлат бад мекунад, инњо мебошанд: 
1. Номуътадили сиѐсї дар мамлакат; 
2. Шиддатнокии иљтимої (корпартои, љанг, сохторњои љинояткор); 
3. Сатњи баланди таваррум; 
4. Сатњи баланди ќарзњои дохила ва беруна; 
5. Касри буљет ва ѓайра [7, 82]. 
Чї хеле, ки маълум аст, дар зери мафњуми сармоягузорї мо харољотњоро барои 

сохтмони нав, таљдид ва васеъ намудани иќтидори истењсолиро мефањмем. Сарчашмаи 
њамаи ин сармоягузорињо даромади миллии мамлакат ташкил медињад. Бо ибораи 
дигар, сарчашмаи молиявии сармоягузории давлати даромади миллӣ ба њисоб меравад 
[2, 79]. 

Сарчашмањои сармоягузории асосї дар корхонањо ва ташкилотњои тиљоратӣ 
иборатанд: 

 Захирањои худии молиявї; 

 Захирањои воситањои ќарзї воситањои љалб карда шуда; 

 Захирањои худии молиявї дохил мешавад. 
Фоида - ин яке аз сарчашмањои муњими сармоягузорињои асосиест, ки корхонањо 

ба даст меоранд. 

Аз ин ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки сарчашмањои муњими маблаѓгузории 
асоси дар корхонањо маблаѓњои фонди маблаѓгузаронии истењлокї, яъне ифодаи пулии 
њамон ќисми фондњои асосие, ки дар раванди истифодабари арзиши худро ба мањсулоти 
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аз нав ба вуљуд омада мегузарад, ба њисоб меравад. Онњо маблаѓњои ќарзиро 
сарфакорона ва самаранок барои сармоягузории асосї харољот намоянд ва мўњлати ба 
истифода додани онњоро риоя намоянд. 
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МОЊИЯТ ВА ЌИСМЊОИ ТАРКИБИИ  
БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАВЇ 

 

Калидвожаҳо: баҳисобгирии идоравӣ, баҳисобгирии истеҳсолӣ, калкулятсия, низоми 

идоракунӣ, контроллинг.  

Фишурда: Дар маќола моњият ва ќисмњои таркибии бањисобгирии идоравї дар 

шароити имрӯза дида баромада шудааст. Дар он барои истеҳсолкунанда чӣ ќадар муҳим 

будани баҳисобгирии идоравӣ ва истифодаи усулҳои кам кардани арзиши аслии маҳсулот ва 

сари ваќт ќабул намудани ќарори идоракунӣ барои роҳбарият манфиатбашх кушода дода 

шудааст. Дар ташкилот имрӯзҳо маълумотҳои баҳисобгирии идоравӣ барои 

истифодабарандагони дохила ва ҳам беруна зарур буда, сари ваќт чӣ ќадар ба даст 

овардани фоидаро пешгӯї менамояд. 

 
 Бањисобгирии идоравї њамчун љузъи таркибии маљмўи ахбории корхона њисоб 

меѐбад. Маълумотњое, ки аз шўъбањо ва ќисмњои људогонаи корхонаи истењсолї ирсол 
мешаванд, самаранокии идоракунии фаъолияти истењсолиро таъмин менамояд [1, 28]. 

Баҳисобгирии идоравї вазифадор аст, ки чунин маълумотњоро барои роњбарони 

дараљањои гуногуни маъмурияти корхона тайѐр намояд ва он асоси ќабули дурусти 
ќарордодњои идоравї гардад. Мазмун ва мундариљаи бањисобгирии идоравї аз маќсади 
идоракунї бармеояд ва он вобаста аз таѓйирѐбии манфиат ва маќсадњои пешгузошта 
таѓйир ѐфтанаш мумкин аст. 

Пайдоиши бањисобгирии идоравї асосњои ба бањисобгирии калкуятсионї 
вобастагї дорад ва аз ин рў, моњияти онро њисоб кардани харољотњои истењсолї, ки ба 
даврањои гузашта, ѐ ки пешоянда тааллуќ доранд, бо таснифотњои гуногун ташкил 
менамояд [5, 54]. 

 Ин њолат ва лањза дар муайн намудани моњияти «бањисобгирии идоравї» дар 
адабиѐти иќтисодии ватанї ва байналхалќї њис карда мешавад.  

Моњияти бањисобгирии идоравї аз маљмўи нишонањое, ки онро њамчун низоми 
мукаммали ахбори назоратии корхона нишон медињад, муќаррар карда мешавад, яъне 
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пуррагии таъминоти ахборот ва муайян намудани ќонунњои иќтисодии объективии 
љамъият, таъсири таѓйирѐбии шароитњои дохилї ва хориљї ва бемайлонии њисобгирї. 

 Оиди амалиѐти хољагии корхона на танњо њисобгирии молиявї, баҳисобгирии 

идоравӣ низ маълумот медињад. Ќайд кардан зарур аст, ки бањисобгирии молиявї ва 
бањисобгирии идоравї умумият ва фарќиятњо доранд. Дар асл бањисобгирии истењсолї 
(производственный учет) дар замони њозира њамчун бањисобгирии идоравї номида 
мешавад, чунки муњосиб ба фаъолияти корхона њамчун роњбар менигарад ва натиљаи 
кори ташкилкунандагони истењсолот (менеджерњо) аз маълумотњои бухгалтерї 
вобастагї дорад. Низоми њисобгирии бухгалтерї, низоми асосии ахбории корхона 
мебошад. Ахбороте, ки њисобгирии бухгалтерї муњайѐ месозад, барои тартиб додани 
њисоботи дохилї ва берунї истифода мешавад [2, 184]. 

 Маълумотњои њисоботи дохилї бо маќсадњои наќшагирї, назорат, бањодињї, 
ќабули ќарорњо ва интихоби сиѐсати корхона истифода карда мешавад. Њисоботњои 
беруна барои тайѐр намудани маълумотњо барои сањњомон, муассисањои њукуматї, 
маблаѓгузорон, назорати њисобкунии андозњо зарур аст. Тартиб додани њисоботњои 
беруна вазифаи њисобгирии молиявї буда, ба принсипњои меъѐрї-стандартї такя 
менамояд. Тартиб додани њисоботи дохилї вазифаи њисобгирии идоравї буда нисбатан 
дар истифодаи тарз ва усулњои њисобгирии корхона нисбатан мустаќил аст.  

 Њисобгирии идоравї-ин њаммонанд намудан, ченкунї, ѓункунї, гурўњбандї 
кардан, тањлил ва шарњ додани маълумотњоро барои идора намудани объектњои муайян 
маънидод кардан мумкин аст. Бо тарзи дигар бањисобгирии идоравиро њисобгирии 
дохилї номидан мумкин аст [4, 254].  

 Маќсади асосии њисобгирии истењсолї њисоб намудани (калкулятсия) арзиши 
аслии мањсулот ва хизматрасонї мебошад. Ин гуна маълумотњоро барои муќаррар 
кардани нарх, бањодињии захирањо, њисоб кардани фоида истифода менамоянд, яъне ин 
гуна маълумотњо барои истифодабарандагони њам дохилї ва њам беруна заруранд. Аз 
ин љињат њудуди њисобгирии идоравї фаррохтар аст. 

 Њар як корхона дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ба ахборотњои 
таркибї, ки истифодабарии захирањои истењсолї, маќсаднок будани маблаѓгузориро 
нишон медињанд, эњтиѐљ дорад. Ин эњтиѐљоти корхона бо ташкили њисобгирии идоравї 
ќонеъ гардонида мешавад, дар ин бора таљрибаи мамлакатњои тараќќикардаи љањон 
шањодат медињад. 

Захирањаи истењсолии корхона дар њамаи марњилањои гирдгардиши воситањои 
хољагї, љараѐни тайѐр ва таъминкунии корхона бо ашѐи хом, марњилаи истењсолї ва 
марњилаи фурўши мањсулот ба њисобгирии бухгалтерї инъикос карда мешаванд. Ин 
тарзи инъикос хусусияти ба худ хос ва њолати захирањоро нишон медињад. Масъулияти 
нигоњдории захирањои истењсолї ва фондњои асосї ба дўши шахсони алоњида гузошта 
шудааст, аммо барои самаранок истифода намудани захирањои истењсолї љавобгарї, 
масъулияти шахсњои алоњида пешбинї нашуда аст.  

 Њисоботи молиявии корхона дар бораи харољотњои моддї, мењнатї ва молиявии 
умумии корхона, мувофиќи намуд ѐ гурўњњои мањсулот маълумот медињад. Камбудии 
љиддии њисобгирии истењсолии амалкунанда дар он аст, ки њиссагузории њаќиќии њар як 
марњила ѐ худ ќисмати истењсолї дар натиљаи умумии фаъолияти корхона аниќ њисоб 
карда намешавад. Ин камбудии њисобгирї бо роњи азнавташкилкунии њисобгирии 
истењсолї ба шакли њисобгирии идоравї њалли худро ѐфтанаш мумкин аст [3, 89]. 

 Дар њолати ба роњ мондани њисобгирии идоравї нишондињандаи асосии он бояд 
њисобгирї мувофиќи соњањои фаъолият бошад, яъне диќќати асосии њисобгирї бояд ба 
зинањои алоњида аз халќаи умумии истењсолї нигаронида  шавад. Аз ин рў, ќисмњои 
таркибии њисобгирии идоравї чунин рух гирифтанаш мумкин аст: 

 фаъолияти харид ва таъмини истењсолот бо ашѐи хом ва предметњои зарурї; 
 фаъолияти истењсолии корхона; 
 бањисобгирии харољотњои истењсолї ва арзиши аслии мањсулот; 
 бањисобгирии фаъолияти фурўши мањсулот ва натиљањои молиявї; 
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 бањисобгирии идоравии фаъолияти корњои ташкилї; 
 контроллинг [6, 176]. 
Фаъолияти харид ва таъмини истењсолот дар низоми њисобгирии идоравї мавќеи 

ибтидоиро ишѓол менамояд. Дар ин љода афзун намудани хариди яклухт, зиѐд 
намудани њаљми истењсоли мањсулотњои људогона, интихоби тарзи харидкунии 
маводњо, самаранокии маблаѓгузорї ба воситањои гардон ва маблаѓгузории асосї ба 
соња ва ќисматњои истењсолот, ки бо намуди фаъолияти машѓуланд, дар њисобгирї 
инъикос карда шавад. 

 Мавќеи марказии њисобгирии идоравї фаъолияти истењсолии корхона мебошад. 
Дар зинаи њисобгирї маълумот оиди харољотњо мувофиќи маќсадњои муайншуда, 
меъѐрмуќарраркунии  моддї, мењнатї ва харољотњои иловагї тарзњои инъикос 
намудани харољотњои њаќиќї ва меъѐрї гирд оварда мешаванд. Дар ин марњилаи 
њисобгирї њисобкунии харољот ва арзиши аслии мањсулот њамчун як љараѐн ташкил 
карда шудааст. Њисобгирии фурўш ва натиљањои молиявї бо ѓункунї ва коркарди 
маълумотњо оиди номи мањсулотњои истењсолшуда ва фоиданокии он, таркиби 
харидорон, майли бозор, харољотњои реклама, молпечонї, мўњлати нигоњдорї ва 
миќдори мањсулоти тайѐр дар анборњо, раќобати бозор ва ѓайрањо машѓул мешавад.  
Дар ин ќисми њисобгирї мањсулотњои барои  истењсол нисбатан фоиданоктар, омилњои 
ба фоида таъсиррасонанда ба њисоб гирифта мешаванд [5, 69]. 

 Контроллинг бошад, маљмўи идоракунии љараѐни маќсадњои нињоии корхонаро 
ифода менамояд. Контроллинг  њамчун пешбаранда ва танзимкунандаи фаъолияти 
соњибкории корхона баромад намуда вазифањои ахборї, идоракунї ва назоратиро иљро 
менамояд. 

Њамин тариќ, моњияти њисобгирии идоравиро њамчун низоми мукаммали 
њисобкунии харољот ва даромад, меъѐргузорї, банаќшагирї, назорат ва тањлили 
фаъолияти хољагї, ки барои ќабули ќарорњои фаврии идоракунї ва њалли муаммоњои 
дар пеш истодаи корхона равона карда шудааст, шуморидан мумкин аст. 

 Хулоса, њар як ќисми таркибии баҳисобгирии идоравї ба њам алоќамандї дошта 

дараљаи ташкилотчигї ва мукаммалии бањисобгирии идоравї ва умуман низоми 
идоракуниро нишон медињад. 
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МОҲИЯТИ АНДОЗ ВА ТАВСИФИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДӢ 

 

Калидвожаҳо: андоз, подош, пардохт, шахсони ҳуќуќӣ, воќеӣ, буҷет, имтиѐз, 

андозҳои маҳаллӣ. 

Фишурда: Дар маќола нуќтаи назари олимони муосир дар бораи мафҳуми “андоз ва 
андозбандӣ” мавриди таҳлил ќарор гирифтааст. Андозҳоро ҳамчун даромади давлатие, ки 
ҷамоварии ба таври мунтазам, бо ѐрии ҳуқуқи маҷбуркунӣ мешавад, муайян намудан 
мумкин аст. Андозҳо метавонад, ҳамчун пардохти ҳатмии бебозгашт аз ҷониби 
мақомотҳои давлатӣ ситонидашуда, бо мақсади қонеъ намудани эҳтиѐҷоти давлат дар 
захираҳои молиявӣ муайян карда шавад. 

Тавре аз таърифи зерин бармеояд, зери мафҳуми андоз натанҳо он пардохтҳое, ки 
дар номашон калимаи “андоз” вуҷуд дорад, дохил мешавад. Масалан, андоз аз даромад, 
инчунин боҷу хироҷи гумрук ҳам ба монанди андоз мебошад ва саҳми ҳатмӣ дар маблағҳои 
ғайрибуҷетӣ ба давлат дорад, фаҳмида мешавад. Дар маќола моҳияти андоз ва тавсифи 
низоми андозбандӣ бо назардошти воќеияти имрӯза мавриди таҳлил ќарор гирифтааст. 

 

Андоз пардохти ҳатмии муқаррар намудаи Кодекси андоз ба буҷет ҳисоб рафта, ба 
андозаи муайян амалӣ гардида, хусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад [1, 9]. 

Андозҳо барои танзим намудани рафтори агентҳои иқтисодӣ, ҳамчун рӯҳбаланд 
намудан (пастшавии андозҳо) ѐ ин ки ҳамчун монеа (афзуншавии андозҳо) дар татбиқи 
фаъолияти муайян истифода мешаванд. Бо ҳуқуқи қонунии маҷбуркунӣ, давлат 
имконият дорад, дар ихтиѐри худ маблағи назаррасеро, ки ба намуди ҷамъоварии 
андозҳо ба амал меояд, соҳиб шавад. Андозҳоро ҳамчун даромади давлатие, ки 
ҷамоварии ба таври мунтазам, бо ѐрии ҳуқуқи маҷбуркунӣ мешавад, муайян намудан 
мумкин аст. Ҳамчунин андозҳо метавонад, ҳамчун пардохти ҳатмии бебозгашт аз 
ҷониби мақомотҳои давлатӣ ситонидашуда, бо мақсади қонеъ намудани эҳтиѐҷоти 
давлат, дар захираҳои молиявӣ муайян карда шавад [2, 8]. 

Тавре аз таърифи зерин бармеояд, зери мафҳуми андоз на танҳо он пардохтҳое, ки 
дар номашон калимаи “андоз” вуҷуд дорад, дохил мешавад. Масалан, андоз аз 
даромад, инчунин боҷу хироҷи гумрук ҳам ба монанди андоз мебошад ва саҳми ҳатмӣ 
дар маблағҳои ғайрибуҷетӣ ба давлат дорад [2, 11]. 

Бисѐр олимон ва сиѐсатшиносон дар бораи андоз ақидаи гуногунро пешниҳод 
кардаанд. Дар ҷадвали 1 ақидаи олимон оид ба андоз ва андозбандӣ оварда шудааст.  

 
Ҷадвали 1 

Ақидаи олимон оид ба андоз ва андозбандӣ 

№ Номи олимон Ақидаи онҳо оид ба андоз ва андозбандӣ 

1. Фома Аквинский 
Ин ҳақ хохад буд, агар шаҳрвандон он чиро пардохт 
мекарданд, ки некӯаҳволии худи онҳо аз он таъмин 
мешавад 

2. 
Оливер Уэнделл 
Холмс 

Андоз ‟ ин арзише мебошад, ки барои имконияти 
зиндагӣ, дар ҷомеаи мутамаддин доштан, пардохт 
менамоем. 

3. 
Жан Симонд де 
Сисмонди 

Андоз ‟ ин барои пардохт мешудаи шаҳрвандон барои 
хушнудии аз тартиботи ҷамъиятӣ, адолат, таъминоти 
озодии шахсӣ гирифтааш мебошад. Ба воситаи андозҳо, 
хароҷотҳои ҳарсолаи давлат пӯшида мешавад ва ҳар як 
супорандаи андозҳо, ҳаминтавр дар хароҷотҳои 
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умимие, ки ба хотири худаш ва дигар ҳамватанонашон 
содир мешавад, иштирок мекунад. 

4. Бу Свенссон 

Андоз ‟ арзише ки ҳамаи мо барои имконияти 
истифода бурдани захираҳои давлатӣ, бо мақсади 
хадафҳои умумии муайян, ба монанди мудофиа ва 
таъсир расонидан ба тақсимоти даромадҳо ва молу 
мулки байни шаҳрвандон, пардохт менамоем. 

5. Тюрго А. 
Соҳиби замин ягона молики даромади соф мебошад, аз 
ин ҷо ӯ бояд андозсупори асосӣ бошад. 

6. Рикардо Д. 
Кулли андозҳо аз фоидаи сармоядор пардохт меѐбанду 
танҳо баъзеашон аз рентаи замин. 

7. Тургенев Н. 

Аз истеъмоли ашѐи ҳаѐтан зарур боҷ додан ба қоидаи 
аввали бозхост кардани андозҳо тамоман рост 
намеояд,зеро ин ба даромади андозсупоранда ҳеҷ 
мувофиқат намекунад. 

8. Исаев А.А. 
Андозҳо ‟ пардохти ҳатмии пулии хоҷагиҳои шахсӣ 
буда, барои пӯшонидани хароҷотҳои умумидавлатӣ 
хизмат мекунад. 

9. Екатерина II 

Андозҳо ‟ барои давлат ҳамчун бодбонҳо барои кишти. 
Онҳо барои он хизмат мекунад, ки зудтар онро ба сӯи 
истгоҳи киштиҳо расонанд ѐ ин ки ҳамеша дар баҳри 
кушод нигоҳ доранд ва дар охир онро ғарқ намоянд. 

10. Орлов М.Ф.  
Андози бузург ‟ ин хайрияи амволе, ки шаҳрвандон 
онро барои фоида ва амнияти ҷомеъа пардохт 
менамоянд. 

Сарчашма: Wikipedia 
Принсипҳои иқтисодии андозбандиро аввалин маротиба соли 1776 Смит А. ифода 

кардааст ва баъдтар намояндагони назарияи классикии иқтисоди онро инкишоф дода 
буданд, ки принсипҳои зеринро ба он нисбат додан мумкин аст : 

 истиќлолияти хоҷагидорӣ ва озодии субъекти хоҷагидор, яъне 
андозсупоранда; 

 адолат ва мутобиқати андозбандӣ; 
 мушаххасии қоидаҳои супоридани андоз; 
 таносубӣ будани супоридан ва ҷамъ кардани андоз, сарфакорӣ дар андозбандӣ [3, 

32]. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ муқаррар 

карда шудаанд (Расми 1).  
Дар ҳолатҳои дахлдор тибқи тартиботе, ки Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинӣ намудааст, андозсупорандагон низоми андозбандии махсус ѐ имтиѐзнокро 
истифода мебаранд [1, 8].  

Мутобиқи моддаи 5 - и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипҳои низоми 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин мебошанд:  

1) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд ҳамаи намуди андозҳоро, ки Кодекси 
андоз муқаррар намудааст ва мутобиқи Кодекси андоз онҳо андозсупоранда мебошанд, 
супоранд; 

2) ба зиммаи шахс гузоштани ӯҳдадорӣ оид ба пардохт намудани андозҳои дар 
Кодекси андоз пешбинишуда манъ аст;  

3) андозе, ки мутобиқи Кодекси андоз ҳисоб карда шудааст, аз ӯҳдадории пулӣ дар 
назди давлат иборат буда, бояд ба буҷети давлатӣ пардохт карда шавад;  

4) мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ доранд танҳо андозҳои маҳаллии 
муқаррарнамудаи Кодекси андозро ҷорӣ намоянд [1, 7]. 
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Расми 1 - Намудҳои андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар айни замон дар илми иқтисодиѐт оиди андозҳо вазифаи ягона мавҷуд надорад. 
Андоз якчанд вазифаҳоро иҷро мекунанд. Аммо бисѐри олимон ду вазифаҳои андозро 
баѐн кардаанд:  

1) вазифаи фискалӣ; 
2) вазифаи иқтисодӣ.  
Ба ақидаи дигар олимон андоз боз се намуди вазифаҳоро номбар менамоянд:  
1) назораткунанда; 
2) танзимкунанда;  
3) тақсимкунанда.  
Бо вуҷуди ин, татбиқи вазифаҳои фискалӣ андозҳо маҳдудияти объективӣ ва 

субъективӣ дорад. Ҳангоми кам будани воридоти андоз ва кам карда натонистани 
хароҷотҳои давлатӣ, дигар намуди даромадҳо ҷустуҷӯ карда шавад. Пеш аз ҳама, ин 
муроҷиат ба қарзҳои дохилӣ ва берунии давлат, маҳаллӣ тааллуқ дорад. Ҷойгиркунии 
қарз боиси ташаккули қарзи давлатӣ мегардад. 

Бо вуҷуди пардохт намудани қарзи давлатӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ, дар оянда 
меъѐрҳои андозҳоро баланд карданро талаб мекунад. 

Ҳамин тариқ, ҳиссаҳои маблағҳое, ки ба буҷет аз ҳисоби татбиқи вазифаи фискалӣ 
ворид мешавад, ҳангоми баланд кардани меъѐрҳои андозҳо воридот кам мешавад. Аз 
сабаби он ки ҳаҷми даромади андоз аз фаъолияти андозсупорандагон вобастагӣ дорад. 

Вазифаи танзимкунанда дар шароити муосири танзими зидди бӯҳронӣ аҳамияти 
хоса дорад, ки таъсири фаъолӣ давлат ба равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аст. Ин 
вазифа имконият медиҳад, ки даромадҳои гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ба танзим 
дароварда шавад. Андоз бо воситаи имтиѐзҳо ва низоми пардохти андоз ва захираҳо ба 
танзим дароварда мешавад. 

Намудҳои андоз 

Андозҳои маҳаллӣ 

1. Андоз аз даромад; 

Андозҳои умумидавлатӣ 

2. Андоз аз фоида; 

3. ААИ; 

6. Андоз барои захираҳои табии; 

1. Андоз аз молу мулки 
ғайриманқул; 

8. Андоз аз фурӯши нахи пахта ва 
алюминияи аввалия; 

5. Андози иҷтимоӣ; 

2. Андоз аз воситаҳои нақлиѐт. 

7. Андоз аз истифодабарандагони 
роҳҳои автомобилӣ; 

4. Аксизҳо; 
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Вазифаи иҷтимоии андозҳо бо вазифаҳои фискалӣ ва танзимкунанда вобастагии 
зич дорад, ки ба воситаи шартҳои ситонидани андоз аз шахсони воқеӣ ва ғайриманқул 
алоқаманд аст. Андозҳо бо ҳаҷми калон аз аҳолии таъминоташон хуб ситонида 
мешавад, дар ин маврид ҳиссаи зиѐди онҳо бояд ба аҳолии камбизоат ҳамчун ѐрии 
иҷтимоӣ пешниҳод карда шавад. 

Вазифаи назоратӣ заминаҳоро ба риоя намудани ҳиссаи арзишӣ дар ҷараѐни 
ташкилѐбӣ ва тақсим намудани даромадҳои субъектҳои алоҳидаи иқтисодиѐт ташкил 
мекунад. Бо шарофати вай самаранокии ҳар як канали андозӣ ва “матбуоти андозӣ” ба 
таври умум баҳо дода мешавад. Зарурият барои даровардани дигаргуниҳо ба низоми 
андоз ва сиѐсати андоз муайян карда мешавад [4, 18]. 

Низоми андоз унсури муҳимтарини иқтисодиѐти бозор буда, илман асоснок карда 
шуда, воқеияти тағйирпазирандаро инъикоскунанда ба ҷараѐнҳои иқтисодӣ мусбӣ 
таъсир расонда, ҳодисаҳои манфиро бартараф менамояд.  

Низоми андози муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон ба талаботҳои муносибатҳои 
бозорӣ бо назардошти тараққиѐти иҷтимоӣ - иқтисодӣ асос ѐфтааст. Ташаккули 
муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зарурати дигаргунсозии куллии 
низоми андоз оварда расонд, ки зимни он таҷрибаи андӯхташудаи ватанӣ ва таҷрибаи 
мамлакатҳои хориҷа истифода бурда шуд [5, 3]. 

Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро нав ташкил намудан мумкин аст, зеро он 
аз аввали солҳои 90-ум ба амалиѐти мустақилона оғоз намуд [6, 118]. 

Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҷмӯи дар Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинишудаи андозҳо, принсипҳо, шаклу усулҳои муқаррар намудан, 
тағйир додан ва бекор кардан, пардохтан ва андешидани тадбирҳо ҷиҳати пардохти 
онҳо, инчунин, шаклу усулҳои назорати андоз ва ҷавобгарӣ барои вайрон кардани 
қонунгузории андоз иборат аст. 

Мутобиқи моддаи 17 ‟ и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон се низоми 
андозбандӣ мавҷуд аст : 

1) низоми махсуси андозбандӣ;  
2) низоми имтиѐзноки андозбандӣ; 
3) низоми умумии андозбандӣ. 
1. Низоми махсуси андозбандӣ ‟ тартиби махсуси андозбандӣ, ки барои гурӯҳҳои 

алоҳидаи андозсупорандагон муқаррар карда шуда, тарзу усули соддакардашудаи 
ҳисоб кардан ва пардохтани намудҳои алоҳидаи андозҳо, пешниҳоди ҳисоботи андозро 
пешбинӣ менамояд. 

Ба низомҳои махсуси андозбандӣ инҳо дохил мешаванд: 
 низоми андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи патент ѐ 

шаҳодатнома амалӣ менамоянд; 
 низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд; 
 низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ (андози ягона);  
 низоми махсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ [1, 9]. 
 2. Низоми имтиѐзноки андозбандӣ ‟ тартиби махсуси андозбандӣ, ки барои 

татбиқи сиѐсати давлатӣ мутобиқи Кодекси андоз додани афзалиятҳои иловагиро 
пешбинӣ менамояд.  

 3. Низоми умумии андозбандӣ ‟ тартиби ҳисоб кардан ва пардохти андозҳои 
умумидавлатӣ ва маҳаллии муқаррарнамудаи Кодекси андоз, ба истиснои низомҳои 
махсус ва имтиѐзноки андозбандӣ [1, 22]. 

Унсурҳои андозбандӣ ‟ маълумоте, ки мавҷудияти онҳо дар санади меъѐрии 
ҳуқуқии ҳангоми муқаррар намудани андозҳо ҳатмӣ мебошад, аз ҷумла, 
андозсупоранда, объекти андозбандӣ, манбаи андоз, меъѐри андоз, давраи андоз, 
тартиби ҳисоб кардани андоз, тартиби ва мӯҳлати пардохти андоз, имтиѐзҳои андоз, 
агар онҳо муқаррар гардида бошанд [1, 16]. 
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Ҳамин тариқ, андоз яке аз унсурҳои асосии даромади буҷет ба ҳисоб рафта, ҳар 
сол ба иҷроиши нақшаи даромади буҷет мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барои рушди соҳибкорӣ фазои боз ҳам 
мусоидтарро фароҳам гардонид, зеро илова ба имтиѐзҳои қаблан муқарраргардида, ба 
соҳибкорон сабукиҳои иловагӣ пешбинӣ намуд.  
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ТАРЗИ ҲИСОБКУНИИ ПАРДОХТҲОИ ЛИЗИНГӢ  

ВА ТАРКИБИ ОН 

 

Калимиҳои калидӣ: Лизинг, сармоягузорӣ, қарз, иҷора, баҳисобгирӣ, пардохтҳои 

лизингӣ. 

Фишурда: Яке аз мушкилтарин амалиѐт дар раванди баҳисобгирии амалиѐти лизингӣ  

ин тартиб додани пардохтҳои лизингӣ буда, тарзи ҳисоби пардохтҳои лизингиро пурра дида 

баромада таҳлил мекунем. Гуфтан мумкин аст, ки пардохтҳои лизингӣ ин ҳамчун сутуни 

амалиѐти лизингӣ мебошад. Маҳз аз ҳамин сабаб актуалӣ будани ин мавзӯъро тасдиқ 

мекунад. 

 

Пардохтҳои лизинг ин маблағест, ки ба иҷорагир барои ҳуқуқи истифодаи амволи ба ӯ 

додашуда аз ҷониби иҷорагир пардохта мешавад. Пардохтҳои лизинг иборат аз: 

 ҷуброни пардохти иҷорадеҳ барои истифодаи маблағҳои қарзӣ; 

 нархи молу мулке, ки бояд харида шавад, агар дар шартнома системаи пардохти арзиш 

дар шакли қисмҳо дар қисми пардохтҳои лизинг ва хариди он пешбинӣ шуда бошад; 

 пардохтҳои истеҳлокӣ; 

 андоз аз арзиши иловашуда; 

 музди комиссионӣ, пардохт барои хизмати иловагии иҷорадеҳ, ки дар шартномаи 

лизинг пешбинӣ шудааст. 

Бо бастани шартнома тарафҳо маблағи умумии пардохтҳои иҷора, усул ва тарзи ҳисоби 

он, усулҳои пардохт ва мӯҳлати пардохти лизингиро муайян мекунанд. Таркиби пардохтҳои 

лизингиро дар расми 1 мушоҳида кардан мумкин аст. 
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Расми 1. Таркиби пардохтҳои лизингӣ 

Пардохтҳо метавонанд бо пулӣ нақд ва ѐ хизматрасониҳо руйпуш шаванд ва ѐ 

метавонанд омехта бошанд, ҳамаи ин дар шартномаи пешбинишуда оварда мешавад. 

Усулҳои ҳисобкунии пардохтҳои лизингӣ: 

 усули "маблағи умумии муқарраршуда", вақте ки маблағи умумии пардохт бо 

қисмҳои баробар дар давоми тамоми мӯҳлати шартнома ҳисоб карда мешавад; 

 - усули "пешпардохт", вақте ки иҷорагир пас аз бастани шартнома ба иҷорадеҳ 

пешпардохт медиҳад. Қисми дигари маблағи умумии пардохтҳои иҷора дар давоми мӯҳлати 

шартнома ҳисоб ва пардохт карда мешаванд (ба монанди усули маблағи умумии 

муқарраршуда); 

 усули "пардохтҳои ҳадди ақал", вақте ки маблағи умумии пардохтҳо, истеҳлокӣ 

амволи ба лизинг гирифташударо дар тамоми давраи шартнома дар бар мегирад. Пардохтҳо 

барои хизматрасониҳои иловагии иҷорадеҳ ва пардохтҳои фоизӣ барои маблағҳои 

гирифташуда.  

Мӯҳлати пардохтҳои лизингӣ, яъне харҳафтаина, хармоҳа, се моҳа, солона ва санаи 

аниқи онро дар шартнома тарафҳо муайян мекунанд. Бо шартҳои тарафайн пардохтҳо шуда 

метавонад баробарвазн тақсим шавад, ѐ ин 

ки дар аввал зиѐд дар охир камтар ва ѐ дар аввал камтар ва дар охир зиѐдтар.  

Яке аз мушкилтарин ва муҳимтарин амалиѐт дар лизинг ин муайянкунии пардохтҳои 

лизингӣ мебошад. Пардохтҳои иҷораро бо тартиби мувофиқ ҳисоб кунед: 

1) Андозаи пардохтҳои лизинг соле ба ҳисоб гирифта мешавад, агар шартномаи иҷора 

зиѐда аз як сол мавҷуд бошад. Агар мӯҳлати шартнома камтар аз як сол бошад (барои 

лизинги амалиѐтӣ), андозаи пардохтҳои лизинг бо моҳ муайян карда мешавад; 

2) Маблағи умумии пардохтҳои лизинг дар тамоми мӯҳлати шартномаи иҷора ҳамчун 

маблағи пардохт барои солҳо ҳисоб карда мешаванд; 

3) Ҳаҷми пардохтҳои лизинг мувофиқи даврияти ҳиссаҳои интихобкардаи тарафҳо, 

инчунин усулҳои ҳисобу усули пардохташон мувофиқ ба назар гирифта мешаванд. Ҳисоби 

умумии пардохтҳои лизингӣ аз рӯи формула зерин ҳисоб карда мешавад: 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + ААИ,                           (1) 

 дар инҷо : ПЛ - маблағи умумии пардохтҳои лизингӣ; 

АО - маблағи тарҳҳои истеҳлокшави аз ҳисоби иҷорагир дар соли ҷорӣ; 

ПК - пардохт барои захираҳои қарзии татбиқшуда аз ҷониби иҷорадеҳ барои хариди 

амвол - объекти шартномаи лизинг; 

КВ - комиссия ба иҷорадеҳ дар мавриди шартномаи иҷора; 

ДУ - пардохт ба иҷорагир барои хизматрасониҳои иловагӣ ба иҷорагир, ки дар 

шартномаи лизинг пешбинӣ шудааст; 

ААИ - андоз аз арзиши иловашуда. 

Тарҳҳои истеҳлокӣ - АО аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешаванд: 

АО = АN * Ia 100                                           (2) 

 инҷо : AN - нархи тавозуни амвол - мавзӯи шартномаи иҷора, млн. 

Ia - меъѐри истеҳлокӣ, фоиз.              

Арзиши баланси амвол тибқи қоидаҳои баҳисобгирӣ муайян карда мешавад. Меъѐри 

истеҳлок мутобиқи "Меъѐри вуруди ягона" қабул карда мешавад. Бо мувофиқи тарафайн 

тарафҳои шартномаи лизинг ҳуқуқ доранд механизми босуръати фарсудашавиро бо 

коэффисиенти на зиѐдтар аз 2 истифода баранд. 

Пардохтҳои лизингӣ 

 

 

Хароҷотҳои 

истеҳлокӣ 
Хароҷотҳои 

фоизии бонк 

Коммисияи 

иҷорадеҳ 

Хароҷотҳои 

иловагӣ 
ААИ 
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Агар маблағи иҷорагир корхонаи хурд бошад, маблағи умумии пардохтҳои лизинги 

андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоб гирифта намешавад. 

Ҳисоб кардани пардохт барои захираҳои қарзии истифодашуда. 

Пардохти маблағҳои қарзие, ки иҷорадеҳ барои ба даст овардани амвол истифода 

мебарад, бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

ПК = KP × СТк 100 ,                                             (3) 

ки дар инҷо: ПК - пардохт барои истифодаи захираҳои қарзии истифодашуда. 

СТк - фоизи қарз, фоизи солона. 

Ҳаққи истифодаи захираҳои қарзии истифодашуда дар ҳар як соли ҳисоббаробаркунӣ 

бо маблағи миѐнаи солонаи қарзи пардохтнашуда ва ѐ арзиши миѐнаи солонаи боқимондаи 

амвол - мавзӯи мувофиқат карда мешавад: 

KP = Q *( OCн + OCк) 2,                                          (4) 

ки : KP - захираҳои кредитӣ истифода бурда мешавад барои ба даст овардани амвол, ки 

пардохташ дар соли ҳисоботӣ анҷом дода мешавад. 

OCн ва OCк - арзиши боқимондаи тахминии молу мулк дар аввал ва охири сол, млн . 

Q - коэффициент бо назардошти ҳиссаи маблағҳои қарзгирифта дар арзиши умумии 

амволи бадастомада. 

Агар танҳо маблағҳои қарзгирифта барои ба даст овардани молу мулк истифода 

шаванд, коэффисиенти Q = 1. 

Ҳисоби комиссия ба иҷорадеҳ. 

Комиссия бо розигии тарафҳо метавонад бо фоизҳо таъсис дода шавад: 

а) аз арзиши баланси молу мулк - предмети шартнома; 

б) арзиши миѐнаи боқимондаи солонаи амвол. 

Аз ин рӯ, ҳисобкунии комиссия аз рӯи ин формула сурат мегирад: 

КВ = ( OCн + OCк) 2 * CTв 100,                                (5) 

ки дар он : OCн + OCк - дар онҷо CTв меъѐри комиссияро ҳамчун фоизи арзиши 

солонаи боқимондаи амвол муқаррар мекунад. 

Ҳисоби пардохт барои хидматҳои иловагии иҷорадеҳ. 

Пардохти хизматрасониҳои иловагӣ дар соли ҳисоботӣ бо формула чунин ҳисоб карда 

мешавад: 

ДУt = ( P + P + ... + Pn ) T , ки                                      (6) 

ДУt - пардохт барои хизматрасониҳои иловагӣ дар соли ҳисоботӣ, млн . 

P , P ... P n - хароҷоти иҷорадеҳ барои ҳар як хидмат, ки дар шартнома пешниҳод 

шудааст, млн . 

T - мӯҳлати шартнома, солҳо. 

Ҳисоб кардани маблағи андоз аз арзиши иловашуда аз ҷониби иҷорадеҳ барои 

хизматрасонии лизинг пардохт. 

Пардохти хизматрасониҳои иловагӣ дар соли ҳисоботӣ бо формула чунин ҳисоб карда 

мешавад: 

ДУ t = ДУ t = ( P + P + ... + Pn ) T ,                                    (7) 

 Маблағи андоз аз арзиши иловашуда бо формула муайян карда мешавад: 

ААИ т = ( Bt * CTn ) 100 , ки дар он: 

ААИ t - маблағи пардохтшудаи андоз дар соли ҳисоботӣ, млн. 

Дар t - даромад аз муомилот тибқи шартномаи лизинг дар соли ҳисоботӣ. 

CTn - меъѐри андоз аз арзиши иловашуда, фоиз. 

Ба даромадҳо дохил мешаванд: маблағи подош барои иҷорадеҳ (КВ), пардохт барои 

истифодаи қарзҳои истифодашуда, пардохт барои хизматрасониҳои иловагии иҷорадеҳ ва 

пардохтҳои амортизатсия: 

Bt = AОt + ПКt + КВt + ДУt                                        (8) 

 Таркиби моддаҳо ҳангоми муқаррар намудани даромад тибқи қонунгузорӣ оид ба 

андоз аз арзиши иловашуда ва манбаи андозбандӣ муайян карда мешавад. 
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Ҳисоб кардани андозаи пардохтҳои иҷора, вақте ки онҳо бо ҳиссаҳои баробар бо 

басомади дар шартнома муқарраршуда пардохта мешаванд. 

Ҳисоб кардани андозаи пардохти солонаи иҷора, агар дар шартнома пардохти солона 

пешбинӣ шуда бошад, аз рӯи формула анҷом дода мешавад: 

ЛВг = ЛП T ,                                                     (9)  

дар инҷо: ЛВг - андозаи саҳми солона. 

ЛП - маблағи умумии пардохтҳои лизинг. 

Т - мӯҳлати шартномаи лизинг, солҳо. 

Ҳисоб кардани андозаи саҳми семоҳаи лизинг, агар дар шартномаи лизинг пардохти 

семоҳа пешбинӣ шуда бошад, аз рӯи формула анҷом дода мешавад: 

ЛВг = ЛП T 4,                                                   (10) 

дар инҷо: ЛВг - андозаи саҳми семоҳаи лизинг,  

ЛП - маблағи умумии пардохтҳои лизинг. 

Т - мӯҳлати шартномаи иҷора, солҳо. 

Ҳисоб кардани андозаи пардохти ҳармоҳаи иҷора, агар дар шартнома пардохти ҳармоҳа 

пешбинӣ шуда бошад, аз рӯи формула чунин анҷом дода мешавад: 

ЛВм =ЛП  Т  12                                                (11) 

дар инҷо: ЛВм - маблағи пардохти ҳармоҳаи иҷора. 

ЛП - маблағи умумии пардохтҳои лизинг. 

Т - мӯҳлати шартномаи иҷора, солҳо. 

  

Агар корхона корхонаи хурд бошад, андоз аз арзиши иловашуда намесупорад. Ҳамаи 

ин 11 формулаи мазкур қисми асосии баҳисобгирии амалиѐти лизингиро ташкил медиҳад.   
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Саломов Б.Р. 
магистранти бахши 2,  

ДДҲБСТ 
  

ТАКМИЛ ДОДАНИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ПРОКУРАТУРА ДАР САМТИ 
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 

Калидвожаҳо: маќомоти прокуратура, њуќуќу озодињо, тартиботи њуќуќї, инсон 
ва шањрванд, ќонунгузорї, тањкими ќонуният, мурољиати шањрвандон, љомеаи шањрвандї, 
давлати њуќуќбунѐд, демократї. 

Фишурда: Масъалаи таъмини риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њамчун 
кафолати муњими конститутсионї пайваста дар маркази диќќати Асосгузори сулҳу 
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ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќарор дорад. Дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ќайд карданд, ки кишвари мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунѐдро интихоб намудааст, ки яке 
аз ғояҳои асосии он таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
мебошад. 

   Аз ин рў, такмил ѐфтани  муносибатњои љамъиятї, ќабул  ва мавриди амал ќарор 
дода шудани силсилаи санадњои меъѐрї-њуќуќї дар љумњурии соњибистиќлоли мо 
зарурияти такмил дода шудани  тамоми соњањои назорати прокурориро дар самти риоя 
ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар замони муосир таќозо мекунад. 

 
Такмил додани фаъолияти маќомоти прокуратура дар самти њимояи њуќуќу 

озодиињои инсон ва шањрванд яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, мазмун ва 
моҳияти он дар маркази таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаи ҳуқуқшиносӣ 
Искандаров З.Х.,Ќудратов Н.А., Ѓозиев М.С., Салимов Њ.С., Ќобилов Б.Ќ., 
Рањматулоев А.Э., Мањмудов И.Т., Юлдошев Р.Р.  ва дигарон ќарор дорад. Онҳо дар 
бораи ањамияти назорати прокурорї дар самти риоя ва њимояи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд фикру андешањои худро дар асарњои илмиву таълимї баѐн кардаанд. 
Олимони номбурда ќайд кардаанд, ки  такмил дода шудани фаъолияти маќомоти  
прокуратура дар самти риоя ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд бањри 
таъмини адолати иљтимої хеле муњиманд.  

Фаъолияти маќомоти прокуратура оиди назорат аз болои иљрои аниќи ќонунњо 
дар њолати ягонагии вазифа ва принсипњои дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ва ќонунгузорї доир ба маќомоти прокуратура мустањкам карда, хусусияти 
бисѐрсоњавї дорад. Ба њамаи прокуророн ўњдадории назорат аз болои иљрои бемайлони 
ќонунњо, бархилофи њамагуна таъсири мањаллї, сариваќт дидани чорањо ба бартараф 
кардани њамагуна вайронкунињои ќонун, новобаста аз тарафи кї содир шуданаш, 
доимо бурдани мубориза бо љинояткорї, ќатъиян истодан дар њимояи ќонун ва 
манфиатњои ќонун муњофизаткунандаи шањрвандон гузошта шудааст. 

Арзиши олї эътироф шудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар Эъломияи 
умумии њуќуќи башар њуљљати олиест, ки дар он муќаддасоти њуќуќу озодињои инсон 
њамчун усули асосии муайян кардани вазъи њуќуќию сиѐсии шахс муќаррар карда 
шудааст. Дар моддаи аввали он омадааст, ки “Њамаи одамон ба дунѐ озод меоянд ва аз 
лињози манзалат ва њуќуќ ба њам баробаранд” [4, 9]. Конститутсияи Тољикистон,  Ќонун 
“Дар бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон” ва дигар санадњо асосан меъѐрњои ин 
Эъломияиро нисбати њуќуќу озодињои асосї инъикос менамоянд.  

 Конститутсияи Тољикистон њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии одамонро 
дахлнопазир дониста, муќаррар менамояд, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд”[1,  м-5]. 

Чї тавре, ки дар фармону супоришњои Прокурори генералии ЉТ ќайд гардидааст, 
тибќи Конститусияи Љумњурии Тољикистон риояи њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд 
њамчун арзиши олї эътироф шудааст. Бинобар ин, назорати прокурорї низ дар навбати 
аввал ба таъмини њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд равона мешавад. Дар рафти ба 
амал баровардани ин самти назорати прокурорї диќќати асоси ба риояи њуќуќњои 
инсон ва шањрванд ба мењнат, сариваќт пардохта шудани музди мењнат ва дигар 
пардохтњои ба он баробаркардашуда, њифзи дигар њуќуќњои иљтимоии шањрвандон, 
њифзи саломатии ањолї ва њуќуќњои сиѐсии шањрвандон равона гашта, барои бартараф  
намудани њар як њодисаи вайронкунии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд чорањои 
ќатъии прокурорї андешида шуда истодаанд. Њар як мурољиати шањрвандон ва хабару 
маълумотњо оид ба вайрон кардани њуќуќњои шањрвандон дар мўњлати муќарраршуда 
баррасї гардида, аз натиљааш ќарори дахлдор ќабул карда, ба муаллифон ба таври 
хаттї хабар дода мешавад [5, №5]. 

Дар тадќиќотњои ба назорати умумии прокуратура бахшида шуда, ин соњаи 
назорати прокурорї одатан њамчун фаъолияти прокуратура оиди назорат аз болои 



100 
 

ќонунї будани санадњои њуќyќие, ки вазорат, идора, маќомоти иљроия ва амрдињии 
худидоракунии мањаллї, маќомоти прокуратураи њарбї, маќомоти назорати корхона, 
муассиса, ташкилотњои љамъиятї ва динї, њизбњои љамъиятї ‟ сиѐсї ва дигар 
иттињодияњо бароранда,  новобаста аз тобеият, мансубият ва шакли моликияти онњо ва 
инчунин ба ќонун мувофиќат кардани санадњои њуќyќии онњо тавсиф карда мешавад. 

  Агар  чунин таърифро аниќтар (сањењ) ифода  кунем, он гоњ назорати умумии 
прокуратура ба чунин тарз муайян кардан мумкин аст: назорати умумии прокуратура ‟ 
ин соњаи назорати прокурорї, ки ба амал барории назорат аз болои иљрои ќонунњо аз 
тарафи вазорат, комитетњои давлатї, идорањои Љумњурии Тољикистон, маќомоти 
намояндагї ва иљроияи мањаллї, маќомоти назоратї, корхона, муассиса, ташкилотњои 
љамъиятї ва динї ва дигар иттињодияњо новобаста аз тобеъият, мансубият ва шакли 
моликияти онњо, шахсони мансабдори онњо ва инчунин аз болои мувофиќати санадњои 
њуќyќии онњо бароранда ба ќонун, назорат аз болои риояи њуќyќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд аз тарафи њамаи таркибњо ва шахсони мансабдор, ќарорњои ќонунии 
маќомотњои ба дида баромадани корњо оиди њуќyќвайронкунии маъмурї ваколатдор 
кардашуда, риоя кардани ќонунњои ба муносибатњои иќтисодї, байналмилалї 
дахлдошта, њифзи муњити атроф, фаъолияти гумрукї ва иќтисодии берунї равона 
кардашуда, гузаронидани санљиши риояи ќонунњо аз рўи ариза ва дигар хабарњо оиди 
вайронкунии ќонуният, ки эътинои бевоситаи прокурориро талаб мекунад, дар 
њолатњои зарурї бо ташаббуси прокурор. Таърифи овардашудаи назорати прокуратура 
самт ва хусусияти фаъолияти умумии назоратиро пурра инъикос мекунад. 

Њамин тавр, ба соњаи назорати прокурорї мутлаќо доираи васеи фаъолияти 
маќомотњои давлатї, ташкилот, муассиса, корхона ва ташкилотњои љамъиятї, шахсони 
мансабдор ва шањрвандон дохил мешаванд. 

Дигар вазифа дар њудуди доираи назорати умумї аз он иборат аст, ки риояю 
иљрои даќиќ ва якхелаи ќонунњо аз љониби соњибкорон ва шањрвандони љумњурї, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандии дар ЉумњурииТољикистон кору 
зиндагонї дошта, таъмин карда шавад. 

Фаъолияти прокуророн дар њудуди назорати умумї баѓоят бисѐрсоња мебошад. 
Вале аз бисѐршаклии объектњои дар зери назоратбуда ва мављуд будани масъалањои 
њалталаб оид ба риояи ќонун бояд, ки прокурорњо масъалањоеро интихоб намоянд, ки 
ба таври љиддї ба низоми ќонуният дар давлат ва рушди иќтисодї таъсир расонанд. 
Самтњоро барои баамалбарории назорати умумї прокурорњо муайян карда, бояд  дар 
хатти аввали наќша чунин вазифањои муњимро гузоранд: 

- назорат аз рўи он ки роњбарони дахлдор ва ашхоси мутасаддї    вазифањои худро 
аз рўи риояи ќонунњо дар соњаи гуногун ба онњо вогузошташуда чї хел иљро карда 
истодаанд ва кўмаки зарурии њуќyќї расонидан ба онњоро бояд, ки вазифаи аз њама асосию 
аввалинндараља шуморида, дар мадди аввал гузоранд. Новобаста аз мансубияти мањаллї, 
таъсир фишори мањаллї ва тобеияти вазифавї бояд ки дар вайронкунињои ќонун ва 
баљавобгарї кашидани гунањкорон мувофиќи талаботи ќонун чорањои мушаххас дида 
шавад; 

 дар кору фаъолият бояд амалї намудани назорат аз рўи ќонунњои ЉТ дар бораи 
муассисањо, дар бораи моликият ва хусусигардонї, муносибатњои иљоравї, 
кооператсия, дар бораи корхонањои хурд, пардохти андоз, фаъолияти инвеститсионї ва 
бонкї, њамаљониба ба таъмини низоми њуќyќии собити механизми нави иќтисодї, 
инкишофи њама гуна намуди моликият, татбиќ намудани хољагидории иљоравї ва 
мустаќилияти соњибкорон, мусоидат намудан ба љои аввал гузошта шавад; 

 ба муќобили торољгарии моликияти соњибкорон, изофанависї, истењсоли 
мањсулоти бадсифат, вайронкунии шартномањои таъминамвол муборизаи беамон 
бурда, ба хотири њифзи моликияти давлатї, љамъиятї, тањкими интизоми мењнатї,  ба 
таври мунтазам ва бебозгашт ба кор бурдани васоити њуќyќиро бояд монд. Дар 
муносибатњои њамкорї бо соњибкорон ба омилњои сар задани чунин зуњуроти 
номатлуб: торољгарї, изофанависї, пешбурди мањсулоти бадсифат, вайронкунии 
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шартномањои таъмини ашѐи хом ва ѓайра аниќ сарфањм рафта, бо маќсади аз бунѐдаш 
решакан намудани он тадбирњои пайдарњам, мунтазаму доимї андешида шавад. Аз 
ваколатњои Конститутсияи љумњурї ва ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи 
маќомоти Прокуратураи Љумњурии Тољикистон» ва дигар ќонунњои мамлакат ба 
зиммаи прокуророн вогузошта фаъолона, љасурона ва пеш аз њама, бо маќсади ба таври 
таъљилї рафъ намудани ќонунвайронкунї бояд истифода бурд; 

 аз рўи иљроиши ќонунњо дар бораи соњибкорї назорати доимї бурда шавад. 
Нисбати кадом намуди ќонунвайронкуние, ки ба фаъолияти ѓайриќонунии соњибкорон, 
сарватѓункунии беасоси аъзои он азњисоби давлату шањрвандон вобаста бошад, њолати 
оштинопазирї ташкил дода шавад. Баръакси ин њуќyќу манфиатњои ќонунии он 
соњибкорони поквиљдонро, ки машѓули мењнати фоиданоки љамъиятї мебошанд, бояд 
аз мањдудияти беасос хифз намуд. Дар муносибат бо њар зуњуроти ѓун кардани сарвати 
ѓайриќонунї, хариду фурўш ва дигар муомилоти ѓайриќонунии нашъадор тамоми 
имконияти пешгирикунандаи њуќyќї истифода бурда шавад; 

 аз рўи иљрои њамаиќонунњои љорї, алалхусус ќонуни «Дар бораи дастгирии 
соњибкорї» [6,8], «Дар бораи мурољиати шањрвандон», «Дар бораи фаъолияти 
зиддиинњисорї» ”[7, 4-5] ва ѓайра диќќати махсус дода шавад; 

 дар шароити вусъатѐбии демократия бо икдомоти мушаххас ва њамаљониба 
баландбардории бемайлонидараљаи кори прокуратура, дар њимояи њуќyќњо ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандон ва соњибкорон тавре бояд мусоидат намуд, ки 
ќоидањои мењнатї, манзилї, нафаќа, идоравї ва амсоли он ки њуќyќу вазифањои 
шањрвандонро муайян менамоянд, амалан татбиќ гарданд. Њар як њолати паст задани 
њуќyќ, таъќибот барои танќид, муносибати кўњнапарастї ва рўякї нисбат ба одамон 
бояд бањои њаќќонї ва аниќи худро гирад. Хабарњои муњиму ташвишовар бо рафтан ба 
мањаллї содиршудаи он, ба корхонањои хусусї тафтиш карда шаванд. 

 дар њар як прокуратура оид ба ќабулу дида баромадан, њалли сариваќтию 
ќонунии арзу шикоят, мурољиати шањрвандон ва соњибкорон тартиботи намунавї љорї 
карда шавад. Муносибати нообъективона, ѓайрифаъол, хўрдагирона, бепарвоѐна 
нисбат ба њифзи њуќyќи мурољиаткунандагон аз байн бардошта шавад; 

 дар мубориза бо љароњатгирї дар истењсолот, вайронкунии ќоидањои њифзи 
њуќyќ ва бехатарии техникї, вайронкунии инзоми мењнатию давлатї ва дигар зуњуроти 
зидди љамъиятї воситањои њуќyќї ба таври васеъ истифода бурда шавад; 

Прокурори Генералии Љумњурии Тољикистон дар фармони худ «Оидба чорањои 
пурзўр намудани фаъолияти назорати умумї ва баланд бардоштани сањми он дар 
мустањкам намудани ќонуният ва њифзи тартибот» дуруст ќайд кардааст, ки «барои 
андармон сохтанинеруву васоил ба масъалањои дуюмдараља, назарфиребии кори амалї, 
воќеї бо ќоѓазбозї, мављуд набудани ташаббуснокиву устуворї дар њалли масоили 
рўзмарра имконият намедињанд, ки назорати умумї бадараљаи талаботи њозиразамон 
бардошта шавад». 

Аз ин рў, Прокурори ГенералииЉумњурии Тољикистон дуруст талаб менамояд, ки 
оварданиэътироз ва дигар санадњои таъсиррасонии прокурорї ба њолатњои хусусияти 
вайронкунии ќонун надошта, бояд ки њамчун дахолат ба фаъолияти фаврї ‟ 
хољагидории корхона, муассиса, ташкилот, соњибкорї, идора ва иттињодияњои дар зери 
назоратї буда, дониста шавад. Боварї дорем, ки масъалањои номбаршуда диќќати 
мутахассисони   соњаро љалб мекунад ва барои такмил додани мањорати касбии 
коромузони маќомоти прокуратура мусоидат мекунад. 
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ТАНЗИМИ ҲУҶҶАТҲОИ МЕЪЁРИИ БАҲИСОБГИРИИ  БУХГАЛТЕРӢ  ДАР 

МУАССИСАҲОИ БУҶАВӢ 
 

Калидвожаҳо: буҷет, ҳуҷҷат, мақомот, танзим, ҳисоботи молиявӣ, 
истифодабарандагон. 

Фишурда. Дар мақолаи мазкур оид ба танзими меъѐрии баҳисобгирии бухгалтерӣ дар 

муассисаҳои буҷавӣ дида баромада шудааст. Муассисаҳои буҷавӣ ташкилоте мебошад, 

ки барои амалӣ намудани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ, илмӣ – техникӣ ва 

дигар вазифаҳои ғайритиҷоратӣ дошта аз  ҳисоби буҷети дахлдор маблағгузорӣ 

шудааст. Дар ин мақола хусусиятҳои фарқкунандаи  баҳисобгирии буҷавӣ ва дигар 

субъектони иқтисодӣ дарҷ карда шудааст.   
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни ташкилотҳо фаъолият мебаранд. Дар ин 

љода зарурат ба миён омад, ки баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи молиявиро ба 

хусусият ва тарзи пешниҳоди он вобаста ба шакли ташкилот пешниҳод карда шавад. Яке аз 

намудҳои ташкилоте, ки мо дида мебароем - муассисаҳои буҷавӣ мебошад.  

Муассисаи буҷавӣ - ташкилоте, ки аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои амали намудани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоӣ - фарҳангӣ, илмӣ - 

техникӣ ва дигар вазифаҳои хусусияти ғаӣритиҷоратидошта созмон дода шуда, фаъолияти 

онҳо аз ҳисоби буҷетҳои дахлдор ё ки буҷети фондҳои давлатии ғайрибуҷетӣ дар асоси 

сметаи даромаду хароҷот маблағгузорӣ мешавад [2, 3]. 

Баҳисобгирии муњосибии иљроиши сметаи даромаду харољотњоро аз руи маблағои 

буҷетӣ ва маблағњое, ки аз ҳисоби сарчашмахои ѓаӣрибуҷетӣ ворид шудаанд, мутобиқи 

Нақшаи ҳисобњое, ки Дастурамали мазкур пешбинӣ намудааст, бо сохтани баланси 

(тавозуни) ягона аз руи маблағҳои нишондодашуда ва баланси алоњида аз рӯи маблағҳое, ки 

аз ҳисоби сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ ворид шудаанд, пеш бурда мешавад. 

 Муассисаҳо маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳоеро, ки аз ҳисоби сарчашмаҳои 

ғаӣрибуҷетӣ ворид шудаанд, мутобиқи қонунгузории амалкунанда аз рӯи таъиноти 

максаднок ва дар доираи ичроиши чорабинихое, ки сметаи даромаду харочот пешбинӣ 

намудааст, харољот менамоянд, интизоми молиявию буҷетиро қатъӣ риоя намуда, захира 
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намудани масолеҳи кимматнок ва маблағҳои пулиро таъмин менамоянд. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар њудуди Ҷумхурии Тоҷикистон ба талаботи иќтисоди 
бозорӣ мувофиқ ва ҷавобгӯ гардонида шуда, асоси ин низом ба меъѐрхои 
баӣналмилалии баҳисобгирии муњосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ такя менамояд. Ба 
роњмонии баҳисобгирии муњосибӣ мувофиќи ҳуҷҷатхои меъѐрии сатҳхои гуногун амалӣ 
карда мешавад. Бархе аз ин ҳуҷҷатхо таъиноти њатмии истифода дошта, ќисми дигар 
хусусияти тавсиявӣ доранд. Вобаста ба таъинот ва дараља, ҳуҷҷатхои асосии меъѐрии 
муаӣянкунандаи асосњои методологӣ, тартиби ташкил ва пешбурди баҳисобгирии 
муњосибиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чунин шакл пешниход кардан мумкин аст: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расми 1. Ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи баҳисобгирии бухгалтерӣ 
 

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои худро дар асоси 

«Ќонун дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», аз 25.03.2011с.  №702, 

«Низомномаи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи бухгалтерӣ» ва дигар санадҳои 

меъёрии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
мекунад [6]. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷавӣ аз рӯи ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи 

баҳисобгирии муҳосибии сатҳҳои гуногун амалӣ мегардад. Яке, аз ин қонунҳо Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ” мебошад, 

ки дар қонуни мазкур асосҳои ташкилию ҳуқуқӣ, принсипҳо ва қоидаҳои пешбурди 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисоботи молиявиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар карда, муносибатҳои ин соҳаро танзим менамояд. Қонуни мазкур аз 5 бобу 29 

модда иборат буда, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ 

шудааст [1, 1]. Ғайр аз қонун инчунин Дастурамалҳо, Низомномаҳо, Қоидаҳо, Дастурҳо ва 
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ғайра метавонанд ҳамчун роҳбар ба муҳосибону сармуҳосибони корхонаву ташкилотҳо роҳ 

нишон диҳанд:  

- дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ ; 

- дастур дар бораи шаклҳои ҳуҷҷатҳои аввалияи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

регистрҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ ва субъектҳои хоҷагидории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,  25.12.2010, №102); 

- дастур оид баҳисобгирии бухгалтерӣ дар муассисаҳои буҷавӣ (Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2000, №157); 

- дастур оиди гурӯҳбандии даромад ва хароҷотва нақшаи ягонаи ҳисобҳо (26.01.2015, 
№173); 

- дастурамал оид ба тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботҳои молиявии солона ва 

фосилавӣ тибқи стардартҳои ҳисоботи молиявии бахши давлатии Тоҷикистон (СҲМБДТ) 

барои ташкилотҳои буҷетӣ [6]. 

Баҳисобгирии бухгалтерӣ дар муассисаҳои буҷавӣ дорои як қатор хусусиятҳо 

мебошад, ки мутобиқи санадҳои қонунгузорӣ дар ин соҳа ҷараён мегирад: 

- назорати сметаи хароҷотҳо; 
- ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар заминаи моддаҳои таснифи буҷет; 
- тақсими хароҷоти воқеӣ ва нақдӣ; 

- хусусиятҳои ба соҳа марбут ва ғайра [5, 4]. 

Муассисаҳо баҳисобгирии иҷроиши сметаи даромаду харочотро аз рӯи маблағҳои 

буҷетӣ ва маблағҳое, ки аз ҳисоби сарчашмаҳои ғаӣрибуҷетӣ ворид шудаанд, мутобиқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ҳисоботи молиявӣ» ва 

Дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ амалӣ 
менамоянд [6]. 

Яке аз намудҳои асосии пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ  баланси муҳосибӣ мебошад. 

Баланси бухгалтерӣ „ ин усули гурӯҳбандии иқтисодии молу мулк буда намуд ва 

ҷойгиршавии молу мулкро дар қисми актив ва манбаи ташаккулу таъиноти молу мулкро дар 

қисми пассив вобаста ба давраи муайян (моҳ, квартал, сол) бо пул ифода мекунад [4, 6]. 

Худи баланси муҳосибӣ аз дороиҳо ва ӯҳдадориҳо иборат аст. Ба қисми дороиҳо 

дохил мешаванд: дороиҳои молиявӣ (кӯтоҳмуддат) ва ғайримолиявӣ (дарозмуддат). Пассив 

низ ба ду қисм - ӯҳдадорӣ ва сармоя ҷудо карда шудааст. Ҳисобҳои қисми панҷум, ки 

хароҷоти маҳдудкунанда  ном дорад, ба ҳисоботи тавозуни дохил намешавад, лекин дар 

ҳисобот нишон дода мешавад ва ба натиҷаҳои молиявии муассиса таъсири худро 

мерасонанд. Бақияи ин ҳисоб ба соли дигар гузаронида намешавад.  Хусусиятҳои нақшаи 

ҳисобҳои муассисаҳои буҷавӣ ва ғайрибуҷавиро дида мебароем.  

Ҷадвали 1. 

Муқоиса намудани нақшаи ҳисобҳо 

Нақшаи ҳисобҳои муассисаҳои буҷавӣ [3, 
32] 

Нақшаи ҳисобҳои муассисаҳои тиҷоратӣ 
[5, 5] 

1. Дороиҳои ғайримолиявӣ 1. Дороиҳои ғайригардон  

2. Дороиҳои молиявӣ 2. Захираҳои истеҳсолӣ 

3. Ӯҳдадориҳо  3. Хароҷотҳо барои истеҳсолот 

4. Натиҷаҳои молиявӣ 4. Маҳсулоти тайёр ва маводҳо 

5. Хароҷотҳои маҳдудкардашуда 5. Воситаҳои пулӣ 

 6. Ҳисоббаробаркуниҳо 
 7. Сармоя 

 8. Натиҷаҳои молиявӣ 

Ҳисобҳои ғайритавозунӣ Ҳисобҳои ғайритавозунӣ 

Сарчашма: коркарди муаллиф 

Ба маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда нигоҳ карда ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

нақшаи ҳисобҳои муассисаҳои тиҷоратӣ нисбат ба нақшаи ҳисобҳои муассисаҳои буҷавӣ 
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қисмҳои зиёдро доро аст. 

Қисмҳои нақшаи ҳисобҳои муассисаҳои тиҷоратӣ ва буҷавӣ куллан фарқ менамоянд. 

Хусусиятҳои фарқкунанда дар бобати пешниҳоди ҳисобот низ таъсири худро мерасонад. 

Муҳосиби муассисаҳои тиҷоратӣ метавонанд ҳисоботи молиявии худро як маротиба дар як 

соли ҳисоботӣ супоранд, лекин ин ҳолат ба муассисаҳои буҷавӣ хос нест. Муассисаҳои 

буҷавӣ ҳисоботҳои худро мувофиқи реҷаи дастури пешниҳод кардашудаи Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. 

Ҳангоми пешниҳод накардани ҳисоботи молиявӣ аз тарафи муассисаҳои буҷавӣ дар 

вақти муайяншуда, маблағгузорӣ аз тарафи буҷет муваққатан қатъ мегардад.   

Мақсади зуд - зуд пешниҳод намудани ҳисобот аз тарафи муассисаҳои буҷавӣ дар он 

аст, ки тақсимоти маблағҳои аз тарафи буҷети давлатӣ ҷудошуда, сарфакорона истифода 

бурда шудааст ё не, маълумот диҳанд.   

Хулоса,  муассисаҳо ба мақомотҳои болоии худ дар мӯҳлатҳои муқарраргардида 

ҳисоботҳои моҳона, семоҳа ва солона пешниҳод менамоянд. Муассисаҳое, ки аз буҷети 

ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, ҳисоботи моҳонаи худро танҳо ба мақомоти Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. Ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи 

муассисаҳое, ки аз ҳисоби буҷети ҷумхуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, пеш аз оне, ки ба 

ташкилоти болоӣ пешниҳод шаванд, ба мақомоти Вазорати молияи Ҷумхурии Точикистон, 

ки дар онҳо ҳисоби шахсии онхо кушода шудааст, барои муайян намудани мутобиқатии 

ҳаҷми маблағгузорӣ, бақияи маблағгузорӣ ва хароҷотҳои хазинавӣ дар доираи рамзҳои 

гурӯҳбандии иқтисодии хароҷотҳои буҷетии гурӯҳбандии буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мувофиқа карда мешаванд. 
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ТАҲЛИЛИ МАЪНОИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ БО  ҶУЗЪИ “ДИЛ   HEART” 

ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 
 Калидвожаҳо: воҳидҳои фразеологӣ, забонҳои тоҷикӣ, англисӣ, соматизмҳо, 

фразеологизмҳо.  
Фишурда: Мақола инъикосгари таҳлили маъноии воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи дил 

дар забонҳои тоҷикиву англисӣ буда, дар он ҷабҳаҳои асосии воҳидҳои фразеологӣ дар ду 

забон ба ҳисоб гирифта шудааст. Агар дақиқан нигарем, дар фразеология омили инсонӣ 

нақши бузургро мебозад, зеро аксарияти кулли фразеологизмҳо бо инсон ва соҳаҳои 

мухталифи фаъолияти он марбутанд. Дар мақолаи мазкур маҳз ҷанбаи фразеологии дил 
(heart) таҳлил карда  шудааст.  
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Консепти “дил” дар ифодаи этнофарҳангии шуури забонии тоҷикӣ ҷои махсусро ишғол 

мекунад. Амалиѐту фаъолияти мухталифи шуур ба дил “мансуб” дониста мешавад. Ғайр аз 

ин, дар дил вазифаҳои ниҳонию маҳрамонаи шуур, аз қабили виҷдон, раҳм ва ғайра ҷойгир 

аст: дил бурдан, дил кандан, дил ёфтан, дилро об кардан, дил мондан аз касе    ба касе; 

дил кашидан    хостан. 

Воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи дил дар нутқи ҳомилони забони тоҷикӣ хеле фаъолона 

корбаст мегардад. ВФ-и гурӯҳи мавриди тадқиқ бо ҳаѐту фаъолияти инсон зич алоқаманд 

мебошанд, воқеияти атрофро идрок кардани инсон, эҳсос, афкор, ассотсиатсияҳои дар рафти 

маърифати ҷаҳон пайдошавандаи ӯро инъикос мекунанд. Ҷузъи дилро ба гурӯҳи соматизмҳо 

нисбат додан мумкин аст, ки дар ташкил кардани фразеологизмҳо хеле сермаҳсуланд. 

Масалан: бо самими дил: from the bottom of one ’ s heart; with all one ’ s heart  - аз тањти 
дил, heart is bleeding  сердце дил хун шудан; to eat one ’ s heart out  - дил одо шудан ;  to 
win one ’ s heart  - дили  касеро гирифтан;  to take something to heart  - ба дил гирифтан .  

Чун гуруҳи соматизмҳо ВФ бо ҷузъи дил  одатан барои  тасвири хусиятњои инсон 
ва   характери шахс  истифода бурда мешавад: to have heart of gold  / big  / soft  / kind heart   
-  дили тиллої доштан.   Калимаи дил барои нишон додани  хусусиятњои мусбї 
истифода бурда мешавад. 

 Калимаи дил  бо мафњуми   мењру муњаббат   истифода бурда мешавад:   to open 
one ’ s heart to  - дилкушод,  to break one ’ s heart  -дил шикастан. Бояд зикр кард, ки 
калимаи дил баъзан бо калимаи ќалб  муродиф  мешавад: one ’ s heart sank into one ’ s 
boots ,  to bare one ’ s heart. Дар забони тољикї бошад калимаи дил дар миќдори зиѐди 
воњидњои фразеологї истифода бурда мешавад . Аз љумла, мисол: дили вайрон, дили 
кабоб, дили осуда, дили парешон, дили пурсухан, дили пурхун, дили  рафта, дили 
сангин, дилисахт, дили танг, дилихок, дили  шаб, дили  бад, дил  баргирифтан, дил  
бардоштан,  дил  бохтан,  дил  бурдан,  дил  пур аз оташу бод доштан, дил аз даст 
додан,  дар дил сўрох доштан.    

Калимаи “дил” дар таркиби калимаҳои мураккаби сершумор узверо ифода мекунад, ки 

дар он қобилияти асосии инсон ба идрок тамаркуз ѐфтааст. 

Фразеологизмҳо бо ҷузъи “дил” асосан олами ботинӣ, психологияи инсонро тавассути 

ҳиссиѐт, эҳсос ва ҳолати ӯ тавсиф мекунанд. Дар калимаи “дил” дар мавриди тадқиқи мо 

маънои дувум, маънои маҷозии он “дил чун рамзи рўҳ, эҳсосот, таассурот” ба мадди аввал 

мебарояд. 

Дар фразеология омили инсонӣ нақши бузургро мебозад, зеро аксарияти кулли 

фразеологизмҳо бо инсон, соҳаҳои мухталифи фаъолияти он марбутанд. Ҳамин тариқ, 

семантикаи фразеологӣ хусусияти антропосентикӣ дорад. ВФ асосан чунин лаҳзаҳои 

воқеиятро инъикос мекунанд, бо мавҷудияту фаъолияти инсон, инъикоси муносибати инсон 

ба ашѐ, ҳодисаҳо, рухдодҳои олами атроф вобастаанд. Ин хусусияти маънои 

фразеологизмҳоро дар асарҳои худ аксари олимон таъкид кардаанд. Ҳанӯз Шарл Балли гуфта 

буд: “Нокомилии азалии ақли инсон ҳамчунин дар он нукта зоҳир мегардад, ки инсон 

ҳамеша ба ҷондор кардани олами атрофаш саъю кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ӯ тасаввур карда 

наметавонад, ки табиат мурдаю берӯҳ аст; тасаввуроти вай мунтазам ба предметҳои беҷон 

ҷон ато мекунад ва кор бо ин ба охир намерасад: инсон доимо ба предметҳои олами беруна 

аломат ва ҷидду ҷаҳдеро мансуб мешуморад, ки ба шахсияти худи ӯ хосанд [1, 179]. 

В.Г.Гак менависад: “Азбаски дар маркази диққати инсон худи ӯ қарор дорад, ӯ ҳамеша 

кӯшиш ба харҷ медиҳад, олами атрофашро “аз рӯи тимсоли худ” тавсиф намояд [2, 279]. 

Бояд гуфт, ки дар фразеологияи забонҳои гуногун қабати умумии ВФ ҷудо шуда меистад, ки 

равандҳои мухталифи психикии инсон ва хислатҳои шахсиятро ифода мекунанд: фаъолияти 

зеҳнӣ, соҳаи эҳсосот, вижагиҳои инфиродию типологии шахсият. В.И.Мокиенко қайд 

мекунад, ки “вижагии семантикаи фразеологӣ дар самтгирии истисноӣ ба тавсифи инсон ва 

фаъолияти он зоҳир мегардад” [5, 41]. 

ВФ бо ҷузъи “дил” як пораи майдони фразеосемантикии “Инсон (одам)” мебошад. Дар 

маънои ҳамаи фразеологизмҳо семаи “самтият ба шахс” ҷудо шуда меистад, ки барои айният 
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додан зарур аст. Дар асоси семаҳои дифференсиалӣ гурӯҳҳои фразеосемантикӣ ҷудо 

мешаванд. Ба ҷузъҳои нисбатан мушаххаси семантикӣ такя намуда, гурӯҳҳои 

фразеогемантикӣ ба зергурӯҳҳо, табақаҳо, зертабақаҳо ва ғайра ҷудо мешаванд. 

Фразеологизмҳо бо маънои арзѐбии сифатҳои ботинии инсон. Онҳоро ба чаҳор   табақа 

ҷудо кардан мумкин аст:  

1) бо маънои умумии самимӣ, софдилона, ошкоро софдил, покдил, софдилона, бо 

виҷдони соф - open hearted 

2) ВФ бо маънои умумии раҳмдил, нармдил, дилсӯз- to have a heart of gold 

3) ВФ бо маънои умумии сангдил, сахтдил, бераҳм- stone-hearted 

4) ВФ бо маънои умумии ҷасур, диловар, шердил- lion hearted  

Семантикаи қисми асосии воҳидҳои фразеологии семантикӣ бо ҳаѐти эҳсосию равонии 

инсон вобаста аст. Ин нуктаро В.П. Шубина қайд кардааст: “Эҳсосу ҳолатҳои равонии инсон 

аксаран маҳз тавассути фразеологизмҳои соматикӣ, ки имконияти онҳо дар ин бобат 

бениҳоят калонанд, ифода меѐбанд” [6, 82]. 

Эҳсосот шакли ба худ хоси инъикоси раванди воқеии ҳамкории мутақобилаи инсон бо 

муҳити зист мебошад. Дар натиҷаи ин ҳамкории мутақобила инсон бетарафу бефарқ 

намемонад, ӯ эҳсосотеро аз сар мегузаронад, ки муносибати субъективии ӯро ба ин ҳодиса 

инъикос мекунанд. 

Ҷузъи идентификатсиякунанда  дар маънои ВФ ин гурӯҳ ҷузъи “дар ягон ҳолати 

психикию эҳсосӣ будан” ба ҳисоб меравад. Ба ғайр аз ҷузъи мазкур ҷузъҳои тафриқадиҳанда 

ҷудо карда мешаванд, ки дар асоси онҳо ВФ дар зергурӯҳҳо бо маъноҳои ҳолатҳои 

мушаххаси психикию эҳсосӣ муттаҳид мешаванд. ВФ ин гурӯҳро дар забони тоҷикӣ ва 

англисӣ ба чунини зергурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст. 

Зергурӯҳи 1. ВФ бо маънои “изтироб, хавф, дарду алам ҳис кардан”: аз дарди дил ба 

танг омадан-  t  a   a     a t ; аз дилу ҷон ғам хӯрдан, ғами ягон кас     чизро хӯрдан- heart is 

bleeding 

Зергурӯҳи 2. ВФ бо маънои “алам кашидан, дилгир шудан, азоби рӯҳӣ”: дил хун шудан, 

дил реш-реш шудан, дил об шудан, дил адо шудан-heart is bleeding. 

Зергурӯҳи 3. ВФ бо маънои “эҳсоси тарсу ваҳшат кардан”: дил- кафак шудан, талхакаф 

шудан-one`s heart sank into one`s boot. 

Зергурӯҳи 4  аз таҳти дил – from the bottom of one`s heart  

Воҳидҳои фразеологияро бо маънои тавсифи равандҳои зеҳнӣ дарбаргирандаро низ ба 

зергурӯҳҳо тақсим намудан мумкин аст.  Бо воситаҳои фразеология пешниҳод намудани 

соҳаи менталӣ вижагиҳои миллию фарҳангии идроки оламро инъикос мекунад. Вижагии 

идроки тоҷикии ҳодисаҳои фаъолияти психикии инсон, шуури забонии ӯ дар он зоҳир 

мешавад, ки консепти “дил” бо консептҳои “ақл” (зеҳн) ва “хотира” (“ҳофиза”) пайваст аст. 

Ҳамин тариқ, ин гуна воҳидҳои фразеологиро ба ду зергурӯҳро ҷудо кардан мумкин аст. 

Зергурӯҳи 1. ВФ бо маънои “чизеро дар ѐд гузоштан, чизеро дар ѐд ҳисоб кардан: дар 

ѐд ҳисоб кардан ва муодили лаҳҷавии он: дар дил ҳисоб кардан; дар ѐд доштан (ҳангоми 

иҷрои амалҳои математикӣ) ва муодили лаҳҷавии “дар дил доштан” (to keep in heart, to have 

in heart). 

Зергурҳи 2 . ВФ бо маънои “ягон чизро аз ѐд донистан, ягон чизро аз ѐд кардан”: ба 

хотир гирифтан, ба гӯш ҳалқа кардан- by heart . 

Дар байни гурӯҳҳои фразеологизмҳои семантикии ҷудо карда ГФС бо маънои тавсифи 

ҳолати ботинӣ, эҳсосию психологии инсон аз ҳама сершумор аст. ВФ ин ГФС дар забони 

тоҷикӣ аз ҳама сершумор, серистеъмол ва типӣ мебошанд. Дар ҳамаи гурӯҳҳо 

муқобилгузории ВФ аз рӯи аломати мусбат    манфӣ будани маъно возеҳан ба мушоҳида 

мерасад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ БАЊИСОБГИРИИ АРЗИШИ АСЛИИ МАҲСУЛОТ 
 

Калидвожањо: харољот, арзиши аслии мањсулот, њаљми захирањои моддї молї, 
харољоти мењнат. 

Фишурда. Дар маќола оиди паст кардани харољот, њисоб кардани арзиши аслии 
мањсулот барои як воњиди он нишон дода шудаанд. Инчунин дар рафти тањлил нишон 
дода шудааст, ки хароҷоти истеҳсолӣ метавонанд вобаста ба ҳаҷми захираҳои моддӣ ва 
меҳнатї зиѐд гарданд. Чунки истеҳсолкунанда соҳиби имкониятҳои зиѐди таъсиррасонӣ ба 
хароҷоти истеҳсолӣ мебошад. Аз он љумла, барои муайян намудани ин хароҷотњо як 
ќатор вазифаҳои муҳимро дар пеш мегузорад: баҳисобгирӣ ва назорат аз болои 
хароҷотҳои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; аниқ намудани нархҳои яклухт барои 
маҳсулоти корхона ва ѓайрањо. 

 
Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозоргонї ањамияти арзиши аслии маҳсулот 

зиѐд мегардад. Хароҷот ва арзиши аслии маҳсулот категорияҳои асосии иқтисодӣ 
мебошанд. Хароҷотҳои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, ки арзиши аслии маҳсулотро 
ташкил медиҳанд, яке аз омилҳои муайянкунандаи фаъолияти иқтисодии корхона ба 
ҳисоб мераванд. Дараҷаи ин хароҷотҳо ва арзиши аслии маҳсулот ҳаҷми фоида, 
даромаднокии маҳсулот ва дигар нишондиҳандаҳои молиявию иқтисодии корхонаро 
муайян менамояд.  

Миқдори маҳсулоте, ки корхона метавонад ба бозор пешниҳод кунад, ба сатҳи 
хароҷотҳои истеҳсолӣ вобастагии зиѐд дорад. 

Хароҷот (арзиши аслии маҳсулот) - ифодаи пулӣ харҷи омилҳои истеҳсолӣ 
мебошад, ки барои ба амал баровардани фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии корхона 
ҷиҳати истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ба кор меравад. Агар ба тарзи умумӣ гӯем, 
хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ин баҳои арзишии дар ҷараѐни истеҳсоли 
маҳсулот истифодабарии захираҳои табии, ашѐи хом, масолеҳ, сӯзишворӣ, энергия, 
фондҳои асосї, захираҳои меҳнатӣ ва дигар харҷҳо мебошанд. 
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Хароҷоти истеҳсолӣ метавонанд вобаста ба ҳаҷми захираҳои моддӣ ва меҳнатї 
зиѐд гарданд. Истеҳсолкунанда соҳиби имкониятҳои зиѐди таъсиррасонӣ ба хароҷоти 
истеҳсолӣ мебошад. 

Муайян намудани ин хароҷотњо як ќатор вазифаҳои муҳимро дар пеш мегузорад: 
 баҳисобгирӣ ва назорат аз болои хароҷотҳои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; 
 аниқ намудани нархҳои яклухт барои маҳсулоти корхона; 
 аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок кардани мувофиқи мақсад будани маблағгузориҳои 

њаќиќї барои таҷдиди техника, азнавсозӣ, васеъ кардани корхона; 
 муайян кардани андозаи дурусти корхона; 
 асосноккунии иқтисодӣ ва қабули қарорҳои дахлдори идоракунї ва ғайра. 
Таснифи хароҷоти истеҳсолии корхона дар таҷриба бо мақсади таҳлил, ҳисоб ва 

банақшагирии тамоми намудҳои хароҷоте, ки ба таркиби арзиши аслии маҳсулот дохил 
мешаванд ва якдигарро пурра мекунанд истифода бурда мешавад. 

Арзиши аслии сехї ‟ хароҷоти сехро, ки бо истеҳсоли маҳсулот вобастаанд, дар 
бар мегирад. Хароҷоти сехї ва хароҷоти умумиистеҳсолию умумихољагї арзиши аслии 
истеҳсолиро дарбар мегирад. 

Арзиши аслии пурра ин маљмўи хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ва 
хароҷоти ѓайриистеҳсолї (хароҷот барои борбандї, ба даст овардани зарф, ќуттињо, 
хароҷоти наќлиѐт расонидани маҳсулот то харидор) таркиб ѐфтаанд. 

Арзиши аслии инфиродї ва байнисоњавиро низ људо мекунанд. Арзиши аслии 
инфиродї бо шароитҳои мушаххас, ки ин ѐ он корхона амал мекунад, ифода мешавад. 

Арзиши аслии байнисоњавї мисли андозаи миѐнаи санљида муайяншуда, хароҷоти 
миѐнаро барои воњиди маҳсулот аз рўи соњањо ифода мекунад, бинобар ин ба хароҷоти 
меҳнатии ба љамъият зарур наздикї дорад [4. 37]. 

Бо назардошти вазъи иқтисодию иљтимої ањамияти кам кардани арзиши аслии 
маҳсулот дар чунин шароитњо ифода меѐбад: 

 дар зиѐдшавии фоида, ки дар ихтиѐри корхона мондааст, њамин тариќ, 
имкониятҳои ба вуљудомадаи натанњо дар такрористеҳсолоти оддї инчунин 
такрористеҳсолкунии васеъ; 

 дар пайдо шудани имкониятҳои васеъ барои њавасмандкунии моддии коргарон 
ва њалли масъалаҳои зиѐди иљтимоии коллективи корхона; 

 дар бењтар гардидани вазъи молиявии корхона ва паст кардани дараљаи хавфи 
муфлисшавї; 

 дар имконияти паст кардани нархи фурӯши маҳсулоти худ, ки имконият 
медињад раќобатнокии маҳсулот афзуда њаљми фурӯш зиѐд шавад. 

Барои соњањое, ки номгўи гуногуни маҳсулот истеҳсол мекунанд, пастшавии 
арзиши аслии маҳсулот бо арзиши аслии ќисми муќоисашавии маҳсулоти молї, муайян 
карда мешавад. Барои соњањое, ки намудњои алоњидаи маҳсулот истеҳсол мекунанд, 
вазифаи нишондињандаҳои паст кардани арзиши аслиро нишондињандаи арзиши аслии 
воњиди маҳсулот (тилло) мебозад. 

Барои баъзе соњањое, ки вазни ќиѐсии маҳсулоти муќоисавї на он ќадар калон аст, 
вазифаи нишондињандаи паст кардани арзиши аслиро нишондињандаҳои хароҷоте, ки 
ба як сомонї маҳсулоти молї рост меояд, мебозад. Маҳсулоти муќоисавї гуфта њамон 
маҳсулотеро меноманд, ки дар соли гузашта истеҳсол карда шудааст. Арзиши аслии 
маҳсулоти соли наќшавиро бо арзиши аслии маҳсулоти соли гузашта муќоиса карда, 
муайян мекунем, ки чи хел арзиши аслї паст шудааст ва сарфа аз арзиши аслии 
маҳсулот чї ќадар аст. 

Пастшавии арзиши аслии маҳсулоти муќоисавї бо чунин формула муайян карда 
мешавад: 

ки ин љо:  
Мм = А0 / А1 

А0 ‟ арзиши аслии воњиди маҳсулот дар марњилаи муќоисавї (соли гузашта); 
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А1 ‟ арзиши аслии воњиди маҳсулот дар марњилаи наќшавї; 
Мм ‟ миќдори маҳсулоти муќоисавї дар марњилаи наќшавї. [5. с.97] 
Дар корхонаи муштараки «Зарафшон», ки бо истеҳсоли тилло машѓул аст, чунин 

нишондињандаҳои хароҷоти маҳсулот истифода бурда мешавад. 
 Арзиши аслии тилло (воњиди маҳсулот). Ин нишондињанда дараља ва 

таѓйирѐбии хароҷотро барои истеҳсоли маҳсулоти корхона (яъне тилло) нишон 
медињад. Вай бо усули нархгузорї арзиши аслии тиллоро муайян мекунад. Ин 
нишондињанда сатњ ва таѓйирѐбии хароҷотро дар истеҳсоли тилло тавсиф медињад. Вай 
барои муайян кардани арзиши аслии тилло ва инчунин барои асоснок кардани нархҳои 
яклухт мавриди истифода ќарор мегирад. 

 Паст кардани арзиши аслии муќоисави тилло (маҳсулоти молї). Ин 
нишондињанда пастшавии арзиши аслии маҳсулот (тилло)-и соли наќшавиро дар 
муќоиса бо соли гузашта нишон медињад. Њисоб бо формулаи зерин муайян мегардад: 

          ки дар ин љо: 
П= Сб / Сп 

П ‟ фоизи пастшавии арзиши аслии муќоисавии маҳсулоти молї; 
Сб ‟ арзиши аслии истеҳсоли наќшавии муќоисавии маҳсулоти молї наќшавї, ки 

бо арзиши аслии миѐнасолонаи маҳсулоти соли гузашта њисоб карда шудааст; 
Сп ‟ арзиши аслии маҳсулоти муќоисавии наќшавї, ки аз рўи арзиши аслии 

наќшавии маҳсулоти соли наќшавї њисоб карда шудааст. 
Ин нишондињанда дар корхонањое истифода бурда мешавад, ки дар њаљми умумии 

истеҳсолот вазни ќиѐсии маҳсулоти муќоисавї зиѐд аст. 
 Хароҷот барои як сомонї маҳсулоти молї. Дар амалияи хољагї, ин 

нишондињанда васеъ истифода бурда мешавад. Вай бо роњи таќсими арзиши аслии 
пурраи маҳсулоти молї ба њаљми вай бо нархи амалкунандаи яклухт бо чунин формула 
муайян карда мешавад. 

дар ин љо 
X= Aa / Mm 

X ‟ хароҷот як сомонї маҳсулоти молї; 
Aa ‟ арзиши аслии кулли маҳсулоти молї; 
Mm ‟ маҳсулоти моли корхона. [5. с.95] 
Ин нишондињанда барои муайян кардани њаљми умумии хароҷот ва даромаднокии 

корхона истифода бурда мешавад. 
Арзиши аслии пурраи кулли маҳсулоти молї. Бо роњи забт кардани арзиши аслии 

наќшавии њар як намуди маҳсулот ба миќдори онњо ва љамъ кардани натиљаҳои аз онњо 
њосилшуда муайян карда мешавад. 

Арзиши аслии пурраи маҳсулоти фурўхташаванда. Бо роњи љамъ кардани 
боќимондаи маҳсулоти тайѐр дар аввали соли наќшавї ва арзиши аслии маҳсулоти 
моли соли наќшавї бо тарњ кардани арзиши аслии боќимондаҳои маҳсулоти 
фурўхташудаи тайѐр дар охири соли наќшавї муайян мегардад. 

Сатњи ниҳоии захираҳои моддї - нишондињандаи номбурда муносибати андозаи 
наќшавии захираҳои моддиеро, ки дар таркиби арзиши аслии наќшавї нишон дода 
шудааст, ба арзиши маҳсулоти молї ифода мекунад. 

Дар корхонањо банаќшагирии хароҷоти маҳсулот дар 5 марњила ба амал 
бароварда мешавад: 

якум, муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти соли наќшавї нисбат ба дараљаи 
наќшавии хароҷоти соли гузашта (муќоисавї); 

дуюм, муайян намудани сарфаи хароҷот дар соли наќшавї аз њисоби таъсири 
омилҳои алоњида; 

сеюм, муайян намудани арзиши аслии маҳсулоти фурӯши дар соли накшавї; 
чорум, муайян намудани хароҷоти ба 1 сомонї маҳсулоти фурӯши соли наќшавї; 
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панљум, муайян намудани фоизи таѓирѐбии хароҷоти ба 1 сомонї маҳсулоти 
фурӯши соли наќшавї. 

Ба фикри мо, банаќшагирии арзиши аслии маҳсулот бояд аниќу њаматарафа 
тањлил карда шавад, чунки тањлили арзиши аслї њамзамон бо тањлили њамаљонибаи 
техникию иқтисодии кори корхона, аз худ кардани сатњи техника ташкили истеҳсолот 
ва меҳнат, истифодабарии иќтидорҳои истеҳсолї, захираҳои моддї, сохтор ва сифати 
маҳсулот ва ғайра гузаронида мешавад. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОМПЮТЕРӢ  

ДАР ФАЪОЛИЯТИ БАҲИСОБГИРИИ МУЊОСИБӢ 
 

Калидвожањо: технологияи компютерї, автоматикунонї, техника, низоми 
иттилоотї, барномањои компютерї, бузургињои андозбандї. 

Фишурда. Муаллифони маќола мехостанд нишон дињад, ки мавќеи муњимро дар 
идоракунии њар як корхона, бешубња, низоми бањисобгирии бухгалтерї, ки роњбарияти 
корхонаро бо ахбороти боэътимод ва фаврї оид ба њолати ҷории молиявї ва вазъи 
фаъолияти хоҷагии корхона таъмин менамояд, ишғол менамояд. Роњи ягонаи ноил шудан 
ба маќсади даќиќ, боэътимодї, њифзшуда ва муњимтар аз њама, барои тањлил ва ќабули 
ќарорњои идоракунї муфид гардидани ахбороти бухгалтерї, автоматикунонии корњои 
бањисобгирии хадамоти бухгалтерї дар корхона ба њисоб меравад. 

 
Дар Паѐми навбатии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалањои пешрафти илму техника сухан ронда таъкид 
намудаанд, ки пешрафти ҷомеа, тараққиѐти илму техника ва технология тақозо 
мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи касбияти худ мунтазам кӯшиш 
кунанд [4]. 
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Мавќеи муњимро дар идоракунии њар як корхона,  низоми бањисобгирии 
бухгалтерї, ки роњбарияти корхонаро бо ахбороти боэътимод ва фаврї оид ба њолати 

ҷории молиявї ва вазъи фаъолияти хоҷагии корхона таъмин менамояд, ишғол 

менамояд. Роњи ягонаи ноил шудан ба маќсади њаќќонї, боэътимод, њифзшуда ва 
муњимтар аз њама, барои тањлил ва ќабули ќарорњои идоракунї муфид гардидани 
ахбороти бухгалтерї, автоматикунонии корњои бањисобгирии хадамоти бухгалтерї дар 
корхона ба њисоб меравад. 

Коркарди самараноки иттилооти баҳисобгирӣ дар шароити муосирро бо воситаи 
копиютерикунонии равандҳои баҳисобгирии иттилоотии амалиѐти хољагидорӣ, таъмин 
намуд. Дар вобастагї аз сатҳи автоматикикунонии коркарди иттилоот онро ба 
автоматикисозии дастӣ ва автоматикунонии низомҳои итилоотӣ људо мекунанд. Дар 
низомҳои коркарди дастӣ ва автоматикӣ, ҳамаи амалиѐтро оиди коркарди 
маълумотҳоро корманди ҳисобдор амалӣ менамояд.  

Техникаҳои ҳисоббарор метавонанд, бо таври куллан коркард, интиқол ва 
танзими иттилооти баҳисобгириро ихтисор ва босуръат менамояд. Зеро, ихтисори 
вақти гардиши иттилоот метавонад ба натиҷаҳои қарорҳои идоравӣ таъсир намояд.  

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи ташаккули технологияҳои иттилоотии мазкур, барои 
баҳисобгирии бухгалтерӣ на автоматикунинии дастӣ, балки низомҳои 
автоматикикунонии баҳисобгирї истифода мегарданд. 

Ба ин гуна низомҳо, чунин унсурҳои таркибиро дохил менамоянд: 
 иттилооти баҳисобгирӣ; 
 восита, усулҳо ва тарзҳои коркарди он; 
 муттахассисони баҳисобгирӣ. 
Хусусияти ташкил ва пешбарии баҳисобгирии автоматикии ташкилот ва 

корхонаҳо, махсусияти истеҳсолоти кишоварзӣ, шаклҳои таърихии баҳисобгирӣ, 
омилҳои инсониву ғайри инсонӣ, биологӣ ва дигар омилҳоро муайян менамояд. 
Масалан, низоми автоматикӣ чунин нақшаро дар бар мегирад. Барои омодасозии 
иттилооти иқтисодӣ бо воситаи коркарди компютерӣ бо таври лозима онро ба намуди 
расминамоии он оварда мерасонад. Бо мақсад иттилоти баҳисобгирї таснифот карда 
коргузорї карда мешавад. Айни замон, дар корхонаҳо низомҳои ягонаи таснифоти ва 
кодгузории техникӣ-иқтисодӣ ва иттилоотӣ иљтимоӣ амал мекунанд.  

Дар шароити низоми муосири хоҷагидорӣ, аз сабаби тараққиѐти техника ва 
технологияҳои компютерӣ барои баҳисобгирии бухгалтерӣ, барномаҳои махсуси 
компютерӣ ба монанди: 1С «Корхона», 1С «Муњосибот», «БЕСТ» ва дигарон пайдо 
гаштаанд, ки ҳамаҷониба барои автоматикї намудани ҷои кори муҳосибон (АҶКМ) ва 
инчунин барои ноил гаштан ба яке, аз талаботҳои асосии баҳисобгирии бухгалтерӣ, 
яъне сарфакориву сариштакорӣ, мусоидат мекунад. Дар вобастагї аз хусусиятҳои 
баҳисобгирї дар корхонаю ташкилотҳо базаи маълумотҳо сохторҳои гуногун дошта, 
бо таври ҳатмӣ метавонанд сохтори ќабули нақшаи ҳисобҳоро, ки амалҳои 
мувофиқкунии низомро дар фаъолияти алоҳидаи ҳисобдорӣ муайян месозад, мувофиқат 
намоянд. Дар корхона ва ташкилотҳои гуногун фаъолият барои ҷорикунии раванди 
баҳисобгирии молу маҳсулот, вобаста аз хусусиятҳои хоси фаъолиятии онҳо, низоми 
баҳисобгирии бухгалтерӣ ва идоракунии автоматикикунонидашуда дар воситаҳои 
компютерӣ, ташкил карда мешавад [5,85]. 

Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар ҳисобгирии субъектони иќтисодӣ. Бо 
ѐрии компютерҳо, метавон ҳамаи он амалиѐтеро, ки ҳангоми вуҷуд доштан ва ѐ 
надоштани низоми сохтории муҳосиботи корхона, ки аз ҷониби муттахассисони 
гуногуни баҳисобгирї бурда мешуд, амалӣ гардонид. Ин гуна ҳолат, метавонад ба 
мутахассисони алоҳида имконияти ворид гаштан ба вазифаҳои дигари баҳисобгириро 
диҳад. Дар натиҷа, низоми компютерӣ метавонад, талаботи ҷорї намудани чораҳои 
иловагиро оиди назорат аз болои раванди иҷроиши амалиѐти баҳисобгирии 
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бухгалтериро дар сатҳи зарурї нигоҳ дошта, дар низоми ғайриавтоматикунонӣ ба 
вазифаҳои тақсимотиии оддӣ ба роҳ монда шавад. 

Дар раванди амалисозии фаъолияти баҳисобгирии бухгалтерӣ дар асри ХХI, ки 
асри тараққиѐти илм ва техника арзѐбї мешавад, ба сифати воситаҳои автоматисозии 
раванди баҳисобгирии бухгалтерӣ бо тариқи дар технологияҳои компютерӣ ҷорї 
намудани он, як қатор барномаҳои компиютерии бухгалтерӣ истифода бурда мешаванд. 

Барномаи «1С Муҳосибот» барномаи универсалии баҳисобгирии бухгалтерӣ буда, 
барои ҷорї намудани ҳисоботҳои аналитикӣ ва синтетикии (куллї ва љузъї) 
бухгалтерӣ, аз рўи намудҳои гуногуни бањисобгирї пешбинї шудааст. Барномаи 
мазкур, имконияти ҷорї намудани гузоришҳои (проводка) дастӣ ва автоматии 
њисобњоро дорад [8,321]. 

Дар якҷоягї бо барнома, маҷмўи зиѐди ҳуҷҷатҳои аввала истифода мешаванд, ки 
дар ҳолатҳои гуногун метавонад, дар шакли чопї ва алгоритмии пур кардани онҳо 
тағйиротҳо ворид карда шаванд. Ғайр аз барномаи «1С Муҳосибот» барои баҳисобгирї 
барномаи дигари бухгалтерӣ «1С-Корхона» коркард шудааст, ки дар худ низоми 
универсалиро оиди автоматикунонии њисоботҳоро дар соҳаи савдо, хоҷагии анбор ва 
соҳаҳои омехтаи фаъолияти корхонањоро дарбар мегирад.  

Низоми «1С-Корхона» ба тамоми хусусиятҳои баҳисобгирї дар корхонаҳои 
гуногун бо ѐрии модули «1С-Конфигуратор» амалӣ гардонида мешавад, ки имконияти 
амалисозии унсурҳои асосии барномавӣ бо ифода ва дарҷи ҳуҷҷатҳои баҳисобгирї дар 
сохторҳои гуногуни корхона, ислоҳотӣ шаклҳои чопи онҳо, ташкили журналҳо ва кор 
бо ҳуҷҷатгузориҳои бухгалтериро бо таври пуррагӣ, таъмин месозад. Бояд қайд намуд, 
ки ҷорисозии барномаҳои компютерӣ самаранок ҳисобида мешаванд, танҳо дар он 
ҳолате, ки агар натиҷаи ҷорикунии он, ҳамчун баландбардорӣ ва беҳтарнамоии 
самаранокии пешбарии баҳисобгирии бухгалтерӣ дар корхона арзѐбї гардад.  

Барои самаранок истифодабарии технологияҳои компютерӣ дар раванди 
баҳисобгирии бухгалтерӣ ва атоматикунонии он, пеш аз ҳама, бояд баҳисобгирии 
бухгалтерии автоматиро хуб донист. Сипас, метавон дар раванди баҳисобгирї онро 
дуруст ва самаранок истифода намуд. Дар натиҷаи иҷрои вазифа ва мақсадҳои 
гузошташуда, метавон ба натиҷаҳои зерин ноил гардид: 

1. Дар баҳисобгирии бухгалтерии анъанавӣ (китобӣ), ҳангоми дарѐфти ягон 
маълумот, масалан рўйхати (намунаи) интихоби гардишҳо дар ҳисобҳо мўҳлати зиѐд 
сарф мешуд, имрўзҳо бошад, бо воситаи компютер ин амалиѐт бо пахши тугмачаи 
компютерҳо намунаи маълумот аллакай рўи коғаз чоп мегадад, ки ин бартарии онро 
нишон медиҳад. 

2. Зиѐдшаваии шумораи маълумот дар баҳисобгирии бухгалтерӣ (пештар 
ҳисобҳои аналитикии 10740 «Мањсулоти тайѐр»-ро агар танҳо дар ягон қисматҳои 
ҷудогона дида тавонем, ҳоло бошад, дар компютер дар бисѐр қисматҳо ин ҳисоб ба 
назар мерасад) [3]. 

3. Камшавии ададии хатогиҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ. Ин омили муҳимро, 
бояд ба назар гирифт, ки  андоза ва ҳаҷми ҷарима ва пенияҳои барои дарѐфти 
бузургиҳои андозбандӣ басташаванда, ки сабаби онҳо, ҳамчун асос хатогиҳои 
бухгалтерӣ ба ҳисоб меравад, ба амал бароварда мешаванд. 

4. Ба баланд бардоштани сатҳи тахассуси баҳисобгирии бухгалтерӣ. Қаблан, 
ҳангоми бурдани баҳисобгири бухгалтерӣ дар ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ, муҳосибон 
фурсати пур кардани ҳуҷҷатҳои аавала ва гузоришҳоро қариб ки надоштанд ва ҳатто, 
баъзан пас аз мўњлат ба анҷом мерасониданд ва ҳисоботи семоҳа ва солонаро дар рўзи 
охирони давраи ҳисоботї тартиб дода супорида мешуд, ки ҳоло ин ҳолат ѐ худ 
аксуламал ба воситаи автоматикикунонии раванди баҳисобгирии бухгалтерӣ бартараф 
карда мешавад. 

5. Баланд бардоштани дараҷаи сарфанокии баҳисобгирии бухгалтерӣ. Таҷриба 
нишон медиҳад, ки дар бисѐр ҳолатҳо, дигаргун намудани нақшаи ҳисобҳои кори 
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тасдиқнамудаи корхонаҳо ва навъи муросилоти ҳисобҳо, шакли ҳуҷҷатҳои аввала ва 
дигар мушахассотҳои муҳосиботии дар амал иҷрошударо мумкин аст, бе истифодаи ҳар 
гуна нақшаҳои муҳосибї, метавон бузургиҳои базаҳои андозбандиро дуруст ва бо таври 
мушаххас муайян намуд. 

Ҳамин тариқ, автоматизатсияи баҳисобгирии муҳосибӣ - ҷараѐнест, ки ҳангоми он 
дар натиҷаи гузаронидани муҳосибот ба компютер самаранокии пешбурди 
баҳисобгирии муҳосибӣ дар корхона баланд мегардад ва сифати он беҳтар мегардад. Аз 
ин бармеояд, ки қабл аз қабули қарор оиди автоматикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ 
бояд ҷудо карда шавад - ин автоматикунонӣ дар муҳосиботи корхона чиро ва чӣ тавр 
беҳтар месозад, ки ин мақсади автоматикунонӣ мегардад. 
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ТАНЗИМИ МЕЪЁРИ ЊУЌУЌИИ ЊИСОБОТИ БУХГАЛТЕРЇ,  
ТАРКИБ ВА НАМУДЊОИ ОН 

 
Калидвожањо: њисобот, молия, ўњдадорї, дороињо, андоз, омор, њуљљат. 
Фишурда. Дар маќола тартиби мураттабсозии баланси муњоибї ва муайянсозии 

маќоми он дар системаи идоракунии корхона шарњ дода шудааст. Хусусиятњои низоми 
њисоботи муњосибї ва яке аз шаклњои марказии он - баланси муњосибї мебошад, дида 
баромада шудааст. 

 
Дар системаи батанзимдарории меъѐрї њисоботи бухгалтерї њамчун системаи 

нишондињандањо, ки њолати молу мулкї ва молиявии ташкилотро дар санаи њисоботї, 
њамчунин натиљањои молиявии фаъолияташонро дар давраи њисоботї тавсиф медињад, 
дида баромада мешавад. Дар навбати худ, давраи њисоботї - ин давраест, ки оиди он 
ташкилот бояд њисоботи бухгалтериро тартиб дињад. Чунин маросими љамъбасткунии 
ахбороти њисобгирї пеш аз њама ба худи корхона зарур аст ва бо зарурияти 
аниќгардонї ва дар баъзе њолатњо инчунин бо тасњењи (ислоњ) самти минбаъдаи 
фаъолияти молиявї ‟ хољагии ў вобастагї дорад. Барои њамин, њисоботи бухгалтерї 
бояд њамагуна фактњоеро, ки мазмуни онњо метавонанд ба бањодињї аз љониби 
истифодабарандагон оид ба њолати моликият, вазъи молиявї, фоида ва зарар таъсир 
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мерасонад, муайян созад. Истифодабарандагони чунин ахборот роњбарон, 
созмондињандагон, иштирокчиѐн ва соњибмулкони амволи корхона њисоб меѐбанд. 

Мундариљаи њисобот оид ба фаъолияти корхона, њолати амволї ва дараљаи 
устувории молияви манфиатро барои маблаѓгузорони њаќиќї, ки оид ба гузориши 
сармоя хавасманд њастанд, ифода менамояд. 

Њисоботи бухгалтерї - системаи ягонаи маълумотњо оид ба њолати амволї ва 
молиявии ташкилот ва оиди натиљањои фаъолияти хољагї - молиявии ў, ки аз рўи 
шаклњои муќарраршуда дар асоси ахбороти њисобгирї омода карда мешавад. 
Принсипи тартибдињї ва нашри њисоботи молиявї яке аз принсипњои муайянкунанда 
аст, ки ба асоси методологияи њисобгирии бухгалтерї гузошта шудааст [2, 35]. 

Њисобот дар асоси маълумотњои њама намудњои њисобгирии љорї ‟ бухгалтерї, 
оморї ва фаврї - техникї тартиб дода мешавад, ки бо ѐрии он имконияти њаматарафа 
инъикос намудани фаъолияти соњибкории ташкилот дар он таъмин мегардад.  

Њисобот метавонад, чї тавсифномањои сифатї, нишондињандањои арзишї ва аслї 
дошта бошад. Дар ин њол маълумотњои њисобот, ки дар сабткунакњои њисобгирї 
гурўњбандї шудаанд, чунин гардишњои хољагиро, ки дар ќайдњои љории њисобгирї љой 
надоштанд, инъикос карда наметавонад. Алоќаи органикї байни њисобгирї ва 
њисоботи бухгалтерї танњо дар њамон њолатњое муќарар мегарданд, ваќте ки 
маълумотњои љамъбастии аз њисобгирї ба даст оранда ба шаклњои мувофиќ дар намуди 
нишондињандањои синтетикї њамроњ гардад. 

Бояд ќайд намуд, ки љараѐни њисобгирии бухгалтерї аз чор марњилањои асосї 
иборат аст. Дар марњилаи якум фактњои гуногуни хољагї хуљљатнок карда мешаванд, 
дар дуюм маълумотњои њисобгирї тасниф гардида, бо роњи инъикос дар счѐтњои 
њисобгирии бухгалтерї (дар сабткунакњои њисобгирї ва Китоби асосї) якљоя сохта 
мешаванд. Дар марњилаи сеюми љараѐни њисобгирї шаклњои њисоботї ташаккул 
меѐбанд, ки мазмун ва давравияти тартибдињии онњо аз љониби Вазорати Молияи 
Љумњурии Тољикистон муќаррар мегардад. Дар марњилаи чорум - марњилаи хотимавии 
љараѐни њисобгирї тањлили фаъолияти ташкилот, ки натиљањои он пеш аз њама аз 
тарафи маъмурият барои ќабули карорхо ва бањодињии фаъолияти худ истифода 
мегардад, ба амал оварда мешавад. 

Њамаи марњилањои љараѐни хисобгирї ба њам алоќаманд ва барои њамин њам дар 
љараѐни омўзиш бояд дар ягонагї баррасї гарданд, ки яке аз талаботњои муњимтарини 
ташкили њисобгирии бухгалтерї ба њисоб меравад. 

Њисоботњои истифода шавандаро аз руи се аломатњои асосї ба намудњо људо 
мекунанд: 

1) аз рўи њаљми маълумотњои ба њисоботњо дохилкунанда; 
2) маќсадњое, ки барои он њисобот тартиб дода мешавад; 
3) даварањое, ки бо њисобот дар бар гирифта мешавад. 
Аз рўи њаљми маълумотњои дар њисобот дарљшаванда њисоботи дохилї ва 

берунаро фарќ мекунанд. Њисоботи дохилї ахборотро оид ба фаъолият дар ягон 
ќисмати фаъолияти ташкилот дар бар мегирад. Тартибдињии њисоботи дохилї аз 
талаботњои худи хољагї бар меояд. Њисоботи беруна фаъолияти хочагии ташкилотро 
дар умумият тавсиф медињад ва њамчун восита барои иттилоотдињии 
истифодабарандагони беруна, шахсони њуќуќї ва воќеъии нисбат ба характери 
фаъолият, даромаднокї ва њолати амволии ин ѐ он субъекти хољагидор њавасманд 
њастанд хизмат мекунанд. 

Вобаста аз даврае, ки бо њисобот дар бар гирифта мешавад, њисоботи давравї ва 
солонаро фарќ мекунанд. Агар њисоботи бухгалтерї дар санаи дохилисолона тартиб 
дода шавад, онро давравї ба таври мунтазам пас аз фосилањои муайяни ваќт тартиб 
дода мешаванд. Аз рўи ин аломат њисоботи семоња (кварталї) ва нимсоларо фарќ 
мекунанд. 

Корхонањои воњиди давлатї, ки дар моликияти давлатї, ки дар моликияти 
давлатї ѐ мунитсипали ба таври пурра ѐ ќисман воќеъанд, њисоботи кварталї ва 
солонаро ба маќомотњое, ки ваколати идора намудани моликияти давлатї ѐ 
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мунитсипалиро доранд, пешнињод менамоянд. Дигар ташкилотњо њисоботи семоњаи 
худро дар њолатњое пешнињод менамоянд, ки агар ин бо ќонунгузории андоз ва дигар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ѐ њуљљатњои муассисавї пешбинї шуда бошад. 

Хисоботи бухгалтерии (молиявї) корхона, муассиса марњилаи хотимавии љараѐни 
њисобгири мањбус меѐбад ва дар он маълумотњои љамъбастие, ки вазъи молу мулкї ва 
молиявии корхона, инчунин натиљањои фаъолияти хољагиро тавсиф менамояд, инъикос 
мегардад [1, 88]. 

Дар шароити ташаккулѐбии муносибатњои бозорї мањдудиятњои молияваи 
корхонањо пурзўр мешаванд. Вобаста ба ин ањамияти њисоботи бухгалтерии боэътимод 
ва объективї меафзояд, зеро ки тањлили нишондињандањои он њолати њаќиќии амволи 
ва молиявии корхонаро муайян менамояд. 

Њолати молиявии корхона - мафњуми комплексист, ки бо системаи 
нишондињандањое, ки мављудият, љойгиршавї ва истифодабарии захирањо, устувории 
молиявии корхона, бозоргирии балансро инъикос менамояд, тавсиф меѐбад. Њисобот 
имкон медињад, ки арзиши умумии амволи корхона, арзиши воситањои 
барќароршаванда (яъне, асосї ва дигар воситањои ѓайригардишї), арзишии воситањои 
зудњаракат (гардон), воситањои моддии гардон, бузургии воситањои худии корхона, 
воситањои љалбкардашуда муайян карда шавад. 

Аз рўи маълумотњои њисоботи бухгалтерї барзиѐдатї ѐ норасоии манбањои 
воситањо барои ташаккулѐбии захирањо ва харољотњо муќаррар карда мешавад. Дар ин 
њол, имконияти муайянсозии таъмин будани корхона бо манбањои худї, ќарзї ва дигар 
манбањои љалбкардашуда мављуд њаст. 

Њисоботи бухгалтерї имкон медињад, ки ба адои ќарз ќобил будани корхона, яъне 
ќобилияти ў оид ба ўњдадорињо пурра ва сариваќт њисоб кардан, бањо дода шавад. 
Њисоботи бухгалтерї имкон медињад, ки дороињо (активњо) муайян карда шаванд: 
активњои нисбатан бозоргир, тез фурўхташаванда, суст фурўхташаванда ва душвор 
фурўхташаванда. 

Аз рўи маълумоти њисоботи бухгалтерї аз дигар тараф, мумкин аст, ки 
ўњдадорињои нисбатан таъљилии корхона, ќарзњои кўтоњмуддат ва воситањои заѐмї, 
инчунин ќарзњо ва заѐмњои дарозмуддат муќаррар карда шаванд, ки барои корхонае, ки 
дар шароити бозор, дар ињотаи корхонањо - раќибон фаъолият мебаранд, хело муњим 
аст. Нишондињандањои њисобот барои тањлили фаъолияти хољагидорї дар ќисматњои 
алоњидаи истењсолот, муайянсозии тарафњои мусбї ва манфии он, сабабњои тамоил аз 
наќша, муайянсозии захирањои дохилии баландбардории фаъолияти корхона истифода 
бурда мешавад. 

Њисоботи дуруст ва сариваќт тартибдодашуда боиси њифзи моликият, махсусан бо 
роњи паст намудани арзиши аслии мањсулот, афзунгардонии андўхт ва 
мустањкамгардонии њолати молиявии корхона, сариваќт ситонидани ўњдадории 
дебеторї ва пардохти ўњдадории кредиторї мегардад. 

 
Адабиёт: 

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учѐта. – Москва,  Проспект, 2006. - С. 88. 
2. Бањисобгирии молиявї. Дастури таълимї. – Душанбе, 2004. – С. 35. 
3. Волкова В.М., Лахова Е.В. Международные стандарты бухгалтерского учета. 
Основные принципы и приемы конвертации. – М.: Аудитор, 1998. 
4. Кондраков Н.П. Бухгалтеркий учѐт. Учеб. пособие. – М.: Информ, 2004. 

 
                                     
 



117 
 

Ќурбонов Ѓ.Э.,  
магистранти курси якуми ихтисоси  

бањисобгирии бухгалтерї, 
 тањлил ва аудит 

 
Тоирова И., 

сармуаллимаи кафедраи  
бањисобгирии бухгалтерї, 

ДДЊБСТ  
 

БАҲИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРӢ ҲАМЧУН НИЗОМИ ИТТИЛООТӢ 

 
Калидвожањо: бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоравї, консепсия, 

истифодабарандагон, стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї, муносибатњои 
бозорї, иттилоот. 

Фишурда. Муаллифони маќола дар шароити вусъатѐбии муносибатњои бозоргонї 
зарурати такмили низоми бањисобгирї ва њисоботї ба миѐн омадаро нишон додаанд. 
Инчунин ќайд намудаанд, ки бањисобгирии бухгалтерии муосир бояд ба доираи васеъи 
истифодабарандагони иттилоот фањмо бошад. Бо ин маќсад бањисогирии ватаниро аз 
рўи кулли меъѐрњо ба љањонї наздик намудан зарур аст. Бинобар ин, низомнома ва 
дастурамалњоро доир ба бањисобгирї ва њисобот, ки айни замон амал карда истодаанд, ба 
стандартњои байналхалќї мутобиќ намуда, њамзамон истифодаи ќоидањои онњоро ба 
таври њамаљониба бояд таъмин кард.  

 
Ташакулѐбии муносибатњои бозорї ба њисобгирии бухгалтерї талаботњои навро 

пешнињод менамоянд. Аз як тараф, ин талаботњо дар ќонун «Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї» муайян гардидаанд. Аз дигар тараф, њангоми 
консепсияи умумии ташкили њисобгирии бухгалтерї, ки бо ќонуни мазкур ва дигар 
њуљљатњои меъѐрї муайян шудааст, корхона бояд худ бо таљрибаи андўхтааш 
мулоњизаронї намуда амалияи ба роњ монда шудаи ташкили ин њисобгириро барои 
њалли вазифањои нав, ки дар назди ў ќарор ѐфтааст ба таѓир тамоил дињад.  

Сухан оид ба таъсисдињї ва азхудкунии муносибатњои ѓайрианъанавї дар 
бадастории ахборот доир ба объектњои алоњидаи њисобгирї ва дар навбати аввал оид 
ба харољотњо, ки бо њисобкунии арзиши аслї калкулятсияи он, њисоб намудани 
натиљањои молиявї, усулњои тањлил, назорати дохилї ва дар асоси онњо ќабул 
намудани ќарорњои идоравї алоќаманд аст, меравад. 

Баҳисобгирии молиявӣ, дар шароити ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ, чун яке 
аз соҳаҳои ояндадори илми иқтисодӣ ва ихтисоси бонуфузи муосир зери табаддулоти 
калон қарор дорад. Ин бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба истеҳсолот, фароҳамоварӣ дар 
баҳисобгирӣ ва ҳисобот, зарурати наздиккунии усули баҳисобгирии ватанӣ бо 
стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) вобастагӣ дорад. 

Бо баробари гузаштан ба муносибатҳои бозаргонӣ, баҳисобгирии бухгалтерӣ 
ҳамчун омили асосии идоракунии хароҷот, афзоиши даромаднокӣ ва назорат аз болои 
самарабахшии амалӣ гардонидани кор аҳамияти зиѐдтарро доро мегардад. 

Баҳисобгирии бухгалтерӣ чун яке аз намудҳои баҳисобгирии хоҷагидорӣ, дар 
қатори баҳисобгирии фаврӣ ва омор, мақсади саҳеҳ ва пурра инъикос кардани амалиѐти 
хоҷагӣ ва воқеияти фаъолияти субъектро доро аст. Зарурати баҳисобгирии бухгалтерӣ 
ва умуман, баҳисобгирӣ ва ҳисобот, аз гирифтани маълумот оиди вазъу ҳаракати 
захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявии субъекти хоҷагидорӣ иборат буда, тавассути он 
мониторинги бизнес амалӣ гардида қарорҳои муносиби идоракунӣ қабул карда 
мешаванд. 

Баҳисобгирии бухгалтерӣ -  низоми иттилоотї аст. Мавҷуд набудан, ѐ худ, риоя 
накардан ва истифодаи нодурусти асосҳои қонунгузорӣ ва меъѐрҳои муқарраргардида, 
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метавонад ба оқибатҳои ғайричашмдошт, инчунин, косташавии раѓбати моликон, 
давлат ва дигар иштирокчиѐни бозор оварда расонад. Баҳисобгирии бухгалтерӣ аз 
маҷмўаи тарзу усулҳои муоинаи амалиѐти хоҷагӣ ва ҷараѐни он, ченкунӣ ва 
бақайдгирии онҳо, коркарди маълумот ва ирсоли он ба истифодабарандагони 
манфиатдор барои қабули қарорҳои идоракунанда ва нигоҳдории маълумот бо 
тартиботи хронологӣ иборат аст. 

Низоми муосири идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ на танҳо босаводии амалӣ, 
балки саводнокии назариявиро низ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиѐт ва ҳуқуқ тақозо 
мекунад. Баҳисобгирии бухгалтерӣ забони байналмилалии соҳибкорӣ буда, донишҳои 
муайянеро дар соҳаи риѐзиѐт, омор, молия, ҳуқуқ, андозбандӣ, технологияи компютерӣ 
ва фанҳои дигар талаб мекунад, ки онҳо дар ниҳояти кор боиси ташаккули насли нави 
кормандони баҳисобгирӣ ‟ менеҷерони молиявии ширкат мегарданд. Беҳуда нест, ки 
роҳбарони аксарият корпоратсияҳои транснатсионалӣ дорои маълумоти бухгалтерӣ ва 
ѐ собиқ бухгалтеронанд. 

Баробари такомули муносибатҳои бозоргонӣ баҳисобгирии бухгалтерӣ 
масъалаҳои мураккаби зеринро ҳал менамояд: 

 муайян намудани сатҳи иқтидори истеҳсолӣ ва вазъи молиявии муассиса; 
 аниқ кардани мавҷудияти моликият, вазъ ва ҳаракати воситаҳои асосӣ ва 

гардишӣ; 
 таҳлили нишондиҳандаҳои молиявӣ ва омода намудани пешниҳодот оиди 

қабули қарорҳои идоракунӣ; 
 таъмини назорат аз болои нигоҳдории қимматҳои моливу моддӣ, воситаҳои 

пулӣ ва тамоми моликияти муассиса; 
 мониторинги амалиѐти ҳисоббаробаркунӣ ва қарзӣ, идоракунии хароҷот, 

таъминоти самаранокӣ ва рақобаттобоварӣ. 
Мақсади  баҳисобгирии бухгалтерӣ - ҷамъоварӣ, коркард ва танзими маълумот 

оиди вазъи соҳибкорӣ, воқиф сохтани роҳбар ва менеҷерон оиди ҳаҷми корҳои 
иҷрошуда, даромад, хароҷот ва фоида, андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, оиди таѓйирот 
дар ҳаракати захираҳои моддӣ ва меҳнатӣ мебошад. Аз ин мебарояд, ки низоми 
баҳисобгирии бухгалтерӣ манбаи иттилоотиро барои идоракунӣ ба вуҷуд оварда, 
назорат ва таҳлили фаъолияти хоҷагидориро ба амал мебарорад. 

Пешбарии бомуваффақияти соҳибкорӣ дар шароити ҳозира асосан бо азхудкунии 
маълумоти иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Ба қатори рукнҳои муҳимтарини ахбороти 
иқтисодӣ низоми иттилоотии баҳисобгирии бухгалтерӣ дохил мешавад. Ба сифати 
истифодабарандагони ахброти баҳисобгирӣ ва ҳисобот гурўҳҳои мухталифи шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дорои манфиатҳои гуногун ‟ дохилӣ ва берунӣ мебошанд, баромад 
мекунанд.  

Гурўњи якуми истифодабарандагони дохилии иттилоот, ки асосан бевосита бо 
идораи сармоя (капитал) машѓуланд, моликони хусусӣ ва дастҷамъӣ, мақомоти олии 
идоракунандаи муассиса, дастгоҳи иҷроия, менеҷерон, сардорони шўъба, қисм ва сехҳо 
мебошанд. 

Гурўҳи дуюми истифодабарандагони иттилооти бухгалтериро онҳое ташкил 
медиҳанд, ки кормандони бевоситаи муассиса набуда, лекин манфиатҳои молиявӣ 
доранд. Ба қатори чунин судмандон маблаѓгузори ҳақиқӣ (воқеъӣ) ва эҳтимолӣ, 
қарздиҳандагони воқеъӣ ва эҳтимолӣ, аз он ҷумла саҳмдорон, таъмингарон ва 
харидорон мансубанд. 

Гурўҳи сеюми истифодабарандагони иттилооти бухгалтерӣ манфиатҳои молиявии 
бавосита (ѓайримустақим) доранд. Ба қатори чунин истифодабарандагон дар навбати 
аввал давлат дар шахсияти мақомоти андоз, молия ва омор, мақомоти 
батанзимоваранда, аудиторон, мушовирон мансубанд [5,7]. 

Моликон, мудирон ва дигар кормандони дастгоҳи иҷроия барои фаъолияти 
самаранок ҷавобгар буда, барои даромаднокӣ ва фоидаоварии корхона 

https://durahshon.tj/fan/view_post.php?id=792#_ftn1
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манфиатдоранд. Шўрои директорон нақшаи даромад, хароҷот ва фоидаро кор карда 
мебарояд, Маҷлиси умумӣ тасдиқ мекунад, Дастгоҳи иҷроия нақшаҳои пешбинишударо 
бевосита иҷро мекунад. Барои пешбарии бомуваффақияти кор иттилооти рўзмарра 
оиди ҳаҷми корҳои иҷрошуда, воридоти пулии нақдина, вазъи амалиѐти 
ҳисоббаробаркунӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ зарур аст. Дар сурати мавҷудияти ин гуна 
маълумот таҳлили натиҷаҳои бадастомада ва қабули карорҳои асосноки идоракунӣ 
имкониятпазир мегардад. Сармоягузорон ва кредиторон, гарчанде дар идоракунии 
корхона ширкат намеварзанд, нисбати тараққиѐти корхона назар ба идоракунандагон 
бештар ҳавасманданд. 

Дар давлатҳои Осиѐи Марказӣ, ки дар онҳо ҷараѐни ташаккул ва инкишофи 
муносибатҳои бозоргонӣ сурат мегирад, сармоягузориҳои бузурге на танҳо ба 
истеҳсолот, тиҷорат ва хадамот, балки ба соҳаи маориф ва дигар соҳаҳои ҳаѐтӣ низ 
талаб карда мешаванд. Аксарияти сармоягузорон воситаҳои пулӣ, молу мулки худро 
барои барқароркунии истеҳсолот, тараққиѐти соҳаи савдо ва хадамот, сохтмони 
объектҳои нав ва таҷдиди объектҳои амалкунанда бо вуҷуди хавф (риск) харҷ мекунад. 
Ин хавф он гоҳ эътимоднок мегардад, ки сармоягузорон ва кредиторон оиди рафти 
корҳо дар объектҳои мазкур маълумоти ҳамаҷониба дошта, аз болои воситаҳои 
харҷшаванда ва таъмини саҳеҳияти далелҳои ҳисоботӣ назорат бурда тавонанд. 
Менеҷерон ба дурустии қарорҳои қабулшуда ва босамара будани сохтори сармоя баҳо 
медиҳанд. 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки калимаи «капитал» бо забони тоҷикӣ ҳамчун «сармоя» 
қабул карда шудааст, вале минбаъд ҳарду калима мавриди истифода қарор мегирад. Ба 
андешаи мо, истифодаи калимаҳои «капитал» «актив», «бухгалтер» ва дигар калимаҳои 
байналмиллӣ бе ҳеҷ ваҷҳ эътибори забони давлатиро кам накарда, балки бой 
мегардонанд [3,186]. Айни замон нақши мақомоти омор, ки бо ҷамъ намудан, коркард, 
таҳлил ва ҷамъбасти маълумот оиди тараққиѐти иҷтимоӣ - иқтисодии кишвар машѓул 
аст, афзуда истодааст [5,8]. 

Ба гурўҳи судмандони ахбороти бухгалтерии дорои манфиати бавоситаи молиявӣ 
ҳамчунин аудиторон, мушовирон ва ҳама гуна истеъмолкунандагони молу хадамот 
дохил мешаванд. Ҳамин тариқ, ҳар як судмандии дар боло зикр гардида нисбати вазъу 
тараққиѐти тиҷорат раѓбати хоса дорад: 

 сармоягузорони эҳтимолӣ ва саҳҳомон ҳавасманди маълумот оиди пардохти 
фоида аз сармоягузории худ ‟ ҳаққусаҳм (дивиденд) мебошанд; 

 кредитор ва таъминкунандагон ҳавасманди сари вақт гирифтани маблаѓи 
қарзҳои пешкаш гардида бо фоизаш ва молҳои (хадамоти) пешниҳодшуда, корҳои 
иҷрогардидаанд; 

 харидорон ҳавасманди маълумот оиди фаъолияти муттасили субъекти 
хоҷагидорианд; 

 кормандони ширкат оиди даромаднокӣ ва таъминоти саривақтии маош 
мебошанд; 

 мақомоти давлатӣ ҳавасманди маълумот оиди ҳаҷми фаъолият ва андоз аз он 
мебошанд; 

 аудиторон дурустии таҳияи ҳисоботи молиявӣ ва мувофиқати онро ба СБҲМ 
месанҷанд ва аслан манфиатдори қобилияти пардохтадокунӣ доштани мизоҷони 
хешанд; 

 мушовирон оиди хариди саҳмияҳо ѐ худ маблаѓгузорӣ тавсия медиҳанд. 
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Расми 1. Истифодабарандагони иттилооти бухгалтерӣ 

 
Ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ зарурати таснифи баҳисобгирии 

бухгалтериро ба баҳисобгирии молиявӣ ва баҳисобгирии идоравӣ ба миѐн овард. 
Дар давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шўравӣ, баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун соњаи 

фаъолият ягона бо қисматшавӣ ба фаъолияти дохилсоҳавӣ омўхта мешуд. Дар шароити 
ҳозира, бо пайдоиши шаклҳои мухталифи моликият ва мувофиқан, 
истифодабарандагони мухталифи иттилоотии манфиатҳои гуногундошта, 
баҳисобгирии бухгалтерӣ ба молиявӣ ва идоракунӣ қисмат мешавад. 

Баҳисобгирии молиявӣ маълумоти заруриро ҳам барои истифодабарандагони 
дохилӣ ва ҳам беруна дарбар мегирад. Қисми асосии баҳисобгирии молиявӣ аз 
маълумоти ҷамъбастӣ иборат аст, ки мақсади асосии он ‟ омода намудани шаклҳои 
гуногуни ҳисоботи молиявӣ ва пешниҳоди саривақтии он ба истифодабарандагони 
берунаи ҳавасманд мебошад. Баҳисобгирии молиявӣ дар шароити ташаккули 
иқтисодиѐти бозоргонӣ, ҳангоме ки на ҳар як корхона пардохтҳои андозиро бардошт 
карда метавонад, ба истифодабарандагони ҳавасманд маълумотеро, ки на ҳамаи 
талаботҳои онҳоро қонеъ мегардонад, пешниҳод мекунад. 

Маълумоти хеле пурра ва холисро оиди самаранокии фаъолияти муассиса 
тавассути баҳисобгирии идоракунӣ гирифтан мумкин аст. Баҳисобгирии идоракунӣ 
(дохилиширкатӣ) маълумоти хеле пурра ва ҳаматарафаро оиди фаъолияти истеҳсолии 
муассиса, нишондодҳои миқдорӣ ва сифатии кории бахшҳо дарбар гирифта, асосан 
барои қонеъгардонии талаботи роҳбарон ва менеҷерони муассиса равона гардидааст. 
Бинобарин, мақсад аз бурдани баҳисобгирии идоракунӣ ‟ ин баланд бардоштани сатҳи 
муфидии маълумот барои баҳодиҳии воқеии вазъи кор ва қабули қарорҳои муносиби 
идоракунӣ мебошад. 
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Баробари тараққиѐбии муносибатҳои бозаргонӣ ҷараѐни идоракунии субъекти 
хоҷагидорӣ то рафт мураккабтар мешавад. Илова бар ин, диққати асосӣ ба 
баҳисобгирии идоракунӣ дода мешавад, ки он тадриҷан васеъ гардида, вазифаҳои 
маблаѓгузории буҷетӣ, назорат, батанзимоварӣ ва ғайраро дарбар мегирад. 

Бо вуҷуди ин, баҳисобгирии истеҳсолии амалкунандаро бо баҳисобгирии 
идоракунӣ шабоҳат додан мумкин нест, чунки маълумоти баҳисобгирии истеҳсолӣ ҳам 
дар баҳисобгирии идоракунӣ ва ҳам дар баҳисобгирии молиявӣ истифода бурда 
мешавад. Олимони амрикоӣ оид ба баҳисобгирии идоракунӣ Хорнгрен Ч.Т ва Фастер 
Дж қайд мекунанд, ки «баҳисобгирии истеҳсолӣ ‟ ин баҳисобгирии идоракунӣ бо ҷамъи 
қисмати начандон калони баҳисобгирии молиявист» [6,31]. Ин тафриқаро ба таври 
возеҳ чунин тасвир кардан мумкин аст: 

 

 
 
Њамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки баробари ба даст овардани 

мустақилият маҳорати идоракунӣ ва самтҳои ташкили истеҳсолотро худи муассисаҳо 
муайян мекунанд. Дар чунин шароит роҳбарон ба маълумоти саҳех оиди вазъи кор 
эҳтиѐҷ доранд. Истиқлолияти молиявии муассисаҳо тавассути бароҳмонии дурусти 
баҳисобгирӣ ва кушоду равшании ҳисобот назорати пайваста аз болои ҳаракати 
воситаҳои пулӣ ва вазъи ҳисоббаробаркунӣ бо дебитор ва кредиторон, бо мақомоти 
андоз таъмин карда мешавад.  
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СИЁСАТИ АНДОЗИ ДАВЛАТ ДАР МАРЊИЛАЊОИ 
 МУХТАЛИФИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

 
Калидвожањо: низоми андозбандї, сиѐсати андоз, самарабахшї, танзими андоз, 

субъектњои соњибкорї, имтиѐзњои андоз, дастгирии соњибкорї, тадбирњои 
њавасмандгардонии андозї, назорати андоз, гаронии андоз. 

Фишурда. Дар маќола бартарињои сиѐсати андози Љумњурии Тољикистон дар 
марњилаи давраи ташаккулѐбї ва рушди низоми андоз тафсир карда шудааст. Њамзамон, 
таъсиррасонии механизми андоз ва њавасмандгардонии андозии фаъолияти сармоягузорї 
ва соњибкорї ба таќвияти фаъолнокии сармоягузорї, аз љумла сармоягузории хориљї 
њамчун воситаи танзими давлатии иќтисодиѐт дар шароити марњалаи сифатан нави 
рушди иќтисодию иљтимоии кишвар баррасї гардидааст.    

 
Шарти муњими амалишавии стратегияи рушди иљтимоиву иќтисодии мамлакат 

сиѐсати самарабахши андоз ба њисоб рафта, зарурати коркарди он сабабњои гуногун 
дорад. Сиѐсати самарабахши андоз аз љумлаи афзалиятњои асосии фаъолияти давлат 
мебошад, ки тавассути он дар самти бењтар намудани фазои сармоягузорї, баланд 
бардоштани раќобатпазирї ва самаранокии фаъолияти соњибкорї тадбирњои муассир 
меандешад [3,2]. 

Сиѐсати андоз маъмулан буљети давлатї ва даромади онро ташаккул дода, мањаки 
сиѐсати иќтисодии давлат мањсуб мешавад. Самарабахшии сиѐсати андоз ба якчанд 
омилњо вобастагї дорад, ки миѐни онњо фаъолияти самараноки низоми андоз муњим 
арзѐбї мегардад. Нишондињандањои сиѐсати андоз аз амсилаи ќабулшудаи танзими 
иќтисодии давлат вобастагї дошта, дар навбати худ, самарабахшии танзими давлатї 

тавассути андоз аз омилњои зерин вобастагї дорад: аз ҷумла  интихоби принсипњои 
ташаккули низоми андоз;  сатњи гаронии андоз;  намуд ва њудуди њавасмандгардонии 
андозї [3,4].  

Дар шароити муосир коркарди сиѐсати андоз дар радифи афзалиятњои асосии 
давлат мавќеи махсусро ишѓол менамояд ва мутобиќ ба таѓйирѐбии ин афзалиятњо дар 
такомули доимї ќарор дорад. Вобаста ба ин, сиѐсати андози Љумњурии Тољикистон низ 
дар марњилањои гуногуни рушди таърихии он вобаста ба вазъи иќтисодиву иљтимоии 
бамиѐномада мавриди тањлил ќарор гирифта, дар њолати зарурї таѓйир пазируфтааст.  

Ташаккули низоми андоз дар Љумњурии Тољикистон моњиятан тибќи амсилаи 
мамлакатњои мутараќќии Ѓарб амалї гардида, аз љониби дигар, рушди номукаммали 
аксари нињоди бозорї, дар зинаи ташаккулѐбї ќарор доштани онњо барои 
гузаронидани ислоњоти самараноки андозбандї халал эљод намуд.  

Дар шароити имрўза њавасмандгардонии андозии фаъолияти сармоягузорї аз 
њисоби сарчашмањои ѓайридавлатї аз љумлаи масъалањои калидии соњаи андозбандї 
мањсуб мешавад. Муќаррароти тањрири нави Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
нисбат ба Кодекси андози ќаблї соддатар шуда, шумораи эъломияњои андоз то 41 фоиз, 
шумораи њисоботи андоз то 86 фоиз, шумораи пардохтњои андозї то 43 фоиз кам карда 

шуд, ки барои иљрои ўњдадорињои андоз мусоидат менамояд. Ҷадвали 1.  
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Тањлили ќиѐсии низоми андоз тибќи муќаррароти ќонунгузории андоз  
солњои 1999 – 2018 

Тибќи Кодекси 
андози Љумњурии 
Тољикистон дар 

Шумораи андозњо Низомњои андозбандї 

Умумидавлатї Мањаллї  Махсус  Имтиѐзнок  

 
соли 1999 

 
14 

 
3 

 
- 

 
- 

Њамагї 17 намуд - - 

 
соли 2005 

 
18 

 
3 

 
- 

 
- 

Њамагї 21 намуд - - 

 
соли 2013 

 
8 

 
2 

 
4 

 
4 

 
соли 2017 

 
8 

 
2 

 
4 

 
6 

Њамагї 10 намуд 4 6 
Сарчашма: дар асоси меъѐрњои Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањия 

шудааст. 
Ќобили ќайд аст, ки тибќи тањрири нави Кодекси андоз дар радифи имтиѐзњои 

андозие, ки то 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор доштанд, имтиѐзи иловагии 
андоз пешбинї карда шудааст. Аз љумла, меъѐри андози фоида аз 1 январи соли 2015-ум 
барои фаъолияти истењсоли молњо 14 фоиз (ба љойи 15 фоиз) ва дигар намудњои 
фаъолият 24 фоиз (ба љойи 25 фоиз); аз 1 январи соли 2017 мутаносибан 13 фоиз ва 23 
фоиз муќаррар карда шуд.  

Инчунин, меъѐри андоз аз истифодаи роњњои автомобилгард шурўъ аз 1 январи 
соли 2015 барои фаъолияти савдо, мањсулоттайѐркунї, таъминотї ба андозаи 0,25 фоиз 
(ба љойи 0,5 фоиз) ва дигар намудњои фаъолият 1 фоиз (ба љойи 2 фоиз) пешбинї 
шудааст [1].  

Ба ѓайр аз ин, дар ќонунгузории андоз ба мўњлати 5 сол аз андоз аз фоида озод 
намудани даромадњо аз фаъолияти сайѐњї, аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани 
тањвили либосњои шакли ягонаи мактабї ва томактабии истењсоли ватанї, тањвили 
маводи дорувории истењсоли ватанї, инчунин, воридоти ашѐи хом барои истењсоли 
либоси мактабї ба корхонањои дўзандагї, лавозимот барои истењсоли доруворї, 
технологияи нав ба корхонањои дорусозї, таљњизот ва маводи сохтмонии иншооти 
сайѐњї аз пардохти андози арзиши иловашуда муќаррар карда шудааст.  

Дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 6 низомњои имтиѐзноки андозбандї 
пешбинї гардидааст, ки барои љалби сармоя (ватаниву хориљї) мусоидат намуда, барои 
дастгирї намудани соњањои калидии иќтисодиѐт нигаронида шудаанд;  

 Бояд ќайд намуд, ки илова ба ин имтиѐзи андоз дар асоси зиѐда аз 10 
созишномањои сармоягузорї барои корхонањои калони истењсолї имтиѐзњои андоз 
пешбинї гардидааст [2].  

 Таѓйироти низоми миллии андозро арзѐбї намуда, бояд ќайд намуд, ки дар 
шароити муосир низоми андозбандии кишвар хусусияти танзимотї касб намуда, аз 
баланд гардидани наќши вазифаи њавасмандкунии андоз гувоњї медињад. Яъне бо 
назардошти рушди соњибкорї ва таъмини суботи низоми андоз зарурати марњила ба 
марњала гузаронидани ислоњоти андоз пеш омада, тањлили низоми андози кишвар ва 
такмили ќонунгузории андоз дар солњои 2009-2018 амалї гардидааст. Љадвали 2.  
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Такмили ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон, солњои 2010 – 2018  

Нишондињандањо Тибќи Кодекси андози  
то 1 январи соли 2013 

Тибќи Кодекси андози аз 1 январи  
соли 2013 амалкунанда 

Муќаррароти ќонунгузории андоз дар давраи 
Соли 
2010 

Соли 
2011 

Соли 
2012 

Соли 
2013 

Соли 
2014 

Соли 
2015 

Соли 
2016 

Соли 
2017 

Соли 
2018 

Шумораи андозњо 21 21 21 10 10 10 10 10 10 
Шумораи моддањо 371 371 371 329 329 329 329 329 329 
Шумораи истинодњо 385 385 385 176 176 176 176 176 176 
Меъѐри андоз аз фоида Меъѐри андоз аз фоида барои  

дигар намудњои фаъолият 
Меъѐри андоз аз фоида оид ба  

фаъолияти истењсоли молњо 
25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 

Меъѐри андоз аз фоида оид ба 
истењсоли молњо 

Пешбинї нашуда буд 15% 15% 14% 14% 13% 13% 

Шумораи имтиѐзи андоз аз фоида 4 4 4 8 8 9 9 10 10 
Меъѐри ААИ ба воридоти гандум  10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Меъѐри ААИ барои иљрои корњои 
сохтмонї, муассисањои таълимї, 
корхонањои хўроки умум 

- - - 18% 5% 5% 5% 5% 5% 

Шумораи имтиѐзњои ААИ 24 24 24 21 21 21 22 22 30 
Шумораи имтиѐзи андози иљтимої  4 4 4 22 22 22 22 22 22 
Шумораи имтиѐзњои андоз аз молу 
мулки ѓайриманќул 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Шумораи имтиѐзњои АИРА 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
Шумораи имтиѐзњои андози низоми 
содакардашуда  

4 4 4 8 8 10 10 11 10 

Меъѐри андози иљтимої ба аъзои 
хољагии дењќонї  

15 15 15 10 10 10 10 10 10 

Шумораи имтиѐзи андози ягона 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
Сарчашма: дар асоси меъѐрњои Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст. 
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Таљрибаи татбиќи ќонунгузории андоз ва тањлилњои гузаронидашуда асос 
медињад, ќайд намоем, ки сарфи назар аз наќши мусбии ќонунгузории андоз дар рушди 
андозбандї дар Љумњурии Тољикистон, алҳол ҳамаи хусусиятњои шароити муосири 
иќтисодиѐт ва воќеияти он, фазои њуќуќии љомеаро пурра ба назар намегирад. Зеро 
тањлилҳо нишон додан, ки сатњи гаронии воќеии андоз дар мамлакат ба сатњи критикї 
‟ 50 фоиз наздик мегардад. Ба ѓайр аз ин, дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
нобаробарии зиѐди гаронии андоз аз рўи минтаќањо ва соњањо ба назар мерасад. Њалли 
ин муамоњо танњо дар раванди ислоњоти низоми андоз имконпазир мебошад.  

 Ба муаммоњои актуалии сиѐсати муосири андоз дар сатњи макроиќтисод 
мансубанд: таќсимоти нобаробари гаронии андоз байни андозсупорандаи бомасъулият 
ва бемасъулият, мављудияти низоми муносиби андозбандї ба сармоягузории хусусї ба 
иќтисодиѐт, гаронии баланди андоз ба фонди музди мењнат, ки сабаби баргузарии андоз 
ба соњаи истењсолї мегардад. Муаммоњои асосии сиѐсати андоз дар сатњи микроиќтисод 
инњоанд: духўрагии матни дастурамал ва тавзењоти маќомоти андоз, тафовути байни 
бањисобгирии андоз ва муњосибавї, ки ба мењнатталабии раванди њисоби фоидаи 
андозбандишаванда ва дигар андозњо оварда мерасонад.     

 Тањлилњо нишон доданд, ки таѓйирот дар афзалиятњои сиѐсати андоз њам барои 
буљет ва њам барои субъектњои хољагидор хавфнок буда, татбиќ намудани чунин 
таѓйирот одатан ваќт ва харољоти зиѐд таќозо менамояд, ки самараи он чандон зиѐд 
намебошад. Њамчунин бояд эътироф намуд, ки дар кишвари мо меъѐри ваќт ва 
захирањо дар самти гузаронидани таљриба ба охир расида, њама гуна амалњои беасос ва 
фаврї дар соњаи ислоњоти иќтисодї (ба соњаи андоз низ тааллуќ доранд) ба њамаи 
соњањои њаѐти хољагї оќибатњои манфї меорад [5, 29].  

 Њамин тавр, амнияти молиявии кишвар имрўз аз суботи низоми андозбандї ва 
таѓйирпазирии низоми танзими андоз вобастагӣ дорад. Њангоми интихоби усулу 
воситањои сиѐсати андоз татбиќи он воситањое ба маќсад мувофиќ аст, ки минбаъд ба 
бесуботии макроиќтисодї оварда нарасонад. Суботи макроиќтисодї ва мувозинати 
молияи давлатї натиљаи сиѐсати муназзам ва босамари андоз буда, дар навбати худ, 
самарабахшии он дар сурати амалишавии он дар њамоњангї бо сиѐсати пулї ‟ ќарзии 
давлат ба таври назаррас меафзояд.  

 Дар шароити муосир сиѐсати андоз бояд ба таѓйироти вазъи љањонї мутобиќ 
бошад, баробари фароњам сохтани шароити мусоиди болоравии соњаи саноат ва баланд 
бардоштани сатњи љолибияти сармоягузории он дар самти таъмини рушди 
воридотивазкунї наќши бориз дошта бошад. Дар ин асос, вазифањои афзалиятноки 
сиѐсати андози давлат якчанд масъалаҳоро дарбар мегирад. 

 фароњам овардани низоми босуботи андоз, ки устуворї ва мувозинатии буљетї, 
суботи иќтисодї ва коњиши сатњи таваррумро таъмин намояд; 

 ташаккули њавасмандгардонии андозї љињати азнавсозии иќтисодиѐт ва вусъати 
фаъолнокии сармоягузорї; 

 њавасмандгардонї ва дастгирии андозии фаъолияти инноватсионї; 

 баланд бардоштани самаранокии низоми андозбандї; 

 таъмини раќобатпазирии андозии мамлакат дар арсаи љањонї;  

 дастгирии андозии шароитњои пешбурди соњибкорї дар мањал; 

 дастгирии андозии соњаи саноати кишвар љињати тезонидани раванди 
саноатикунонии иќтисодиѐти миллї.      

 Сиѐсати андоз бояд љињати таъмини чунин рушди иќтисодиѐт, фаъолияти 
соњибкорї ва муносибатњои молиявї дар мамлакат мусоидат намояд, ки ба туфайли он 
шароитњои зарурии иќтисодї ва захирањои амнияти иљтимої ‟ иќтисодї дар љомеа дар 
маљмўъ, нигоњдории ягонагии низоми иќтисодї ‟ молиявии давлат бо назардошти 
таъсири омилњои беруна фароњам оварда шуда бошад.  

Ташаккул ва амалишавии сиѐсати андози давлат бо афзалиятњои стратегияи 
иќтисодии рушди кишвар зич алоќаманд буда, мутобиќ ба таѓйирѐбии ин афзалиятњо 
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дар такмили доимї ќарор дорад. Зеро ваќте дар иќтисодиѐт ва низоми молиявї 
таѓйирот ворид мешавад, он ба раванди андозбандї низ таъсири мусбї мерасонад.  

 Тањќиќи муаммоњои мазкур бо ќабули Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
нишон медињад, ки низоми андози кишвар сатњи муайяни рушди худро ноил гардида, 
дар марњилаи муосир ба маќсади таъмини истифодаи самараноки имтиѐзи андоз ва дар 
ин замина таъмин намудани раќобати адолатнок ва рушди устувори соњибкорї 
андешидани тадбирњои зеринро таќозо менамояд: 

- бекор кардани имтиѐзи бесамари андоз ва имтиѐзњое, ки солњои тўлонї зиѐд 
истифода намешаванд (тибќи махзани маълумоти маќомоти андоз солњои 2009-2018 
манбаъњои андозбандие, ки нисбат ба онњо имтиѐзи андоз татбиќ шудаанд, зиѐд 
гардида, 18,8 млрд. сомонї ѐ худ 30 фоизи маблаѓи воридоти андозњои дохиларо 
ташкил додааст) [5, 28]; 

- дар оянда аз нав дида баромадани имтиѐзоте, ки дар доираи низоми махсуси 
андозбандї барои хољагињои дењќонї пешбинї шудаанд (тибќи талаботи Кодекси 
андоз истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, ки супорандагони андози ягона ба 
њисоб мераванд, аз пардохти андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз 
истифодаи роњњои автомобилгард ва андози замин озоданд. Илова ба ин, аъзои 
хољагињои дењќонї аз андози даромад аз даромади вобаста ба фаъолияти кишоварзї 
бадастовардаи худ озод мебошанд, ки маблаѓи он ба дањњо млн.сомонї баробар 
мегардад, зеро зиѐда аз 97 фоизи хољагињоро мањз хољагињои дењќонии бе таъсиси шахси 
њуќуќї ташкил медињад. Ќобили ќайд аст, ки чунин низоми имтиѐзнок барои хољагињои 
дењќонї аз 1 январи соли 2005 то имрўз мавриди амал ќарор гирифта, њиссаи андозњое, 
ки хољагињои кишоварзї солњои охир ба буљет воќеан пардохт намудаанд, 1,1 фоизи 
воридоти умумии андозро ташкил медињад; 

- ба маќсади дастгирии фаъолияти соњибкорї баррасї намудани масъалаи аз њисоб 
баровардани ќарзњои андозии соњибкорони инфиродии дар асоси патент 
фаъолияткунанда њамчун ќарзњои беэътимод. 

Самтњои пешнињодгардидаи такмили минбаъдаи сиѐсати андоз ба давлат имкон 
фароњам меоранд, ки на танњо захирањои иловагии молиявї љалб карда шаванд, балки 
ба фаъолнокии соњибкорї ва дар маљмўъ ба сатњи рушди иќтисодї вусъат бахшад, ки 
он самти афзалиятноки рушди кишвар дар дурнамои миѐнамўњлат ба њисоб меравад. 
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МАЪМУРИКУНОНИИ САМАРАБАХШИ АНДОЗ ЧУН ШАРТИ МУЊИМИ 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ ЉАМЪОВАРИИ АНДОЗ 

 
Калидвожањо: низоми андозбандї, маъмурикунонии андоз, самаранокї, самаранокии 

фискалї, сиѐсати андоз, маќомоти андоз, андозсупорандагон, љамъоварии андоз, 
механизми маъмурикунонии андоз, назорати андоз. 

Фишурда. Дар маќола принсипњои маъмурикунонии самарабахши андоз, тафсир 
карда, нишондињандањои арзѐбии самарабахшии механизми маъмурикунонии андоз чї аз 
лињози иќтисодї ва иљтимої  ошкор ва мавриди баррасї ќарор гирифтааст.    

  
 Тањкими имконияти буљети давлатї зарурати баланд бардоштани натиљанокии 

идоракунии давлатї дар маљмуъ ва маъмурикунонии андозро таќозо менамояд [3, 21]. 
Муаммоњои рушди низоми андоз ворид намудани таѓйиру иловањои њаѐтан муњимро ба 
ќонунгузории андоз, инчунин љустуљуи усулњои андозї ва ѓайриандозии љамъоварии 
даромади давлатиро пешбинї менамояд. Меъѐри самаранокии низоми андоз аз рўи 
сатњи таъсири он ба њалли масъалањои иљтимоиву иќтисодї бо назардошти ќонеъшавии 
манфиатњои њамаи гурўњњои субъектњои соњибкорї муайян мегардад. Аз љумла, њиссаи 
воридоти андозї дар буљет аз бисѐр љињат аз татбиќи маъмурикунонии андоз, шаклу 
усулњои њавасмандгардонии андозї вобастагї дорад. Њолати маъмурикунонии андоз 
чун сифати фаъолияти маќомоти андоз оид ба назорати иљрои ќонунгузории андоз ва 
сатњи гаронии андоз меъѐри арзѐбии раќобатпазирии низоми андоз мебошад.  

Самаранокии маъмурикунонии андоз моњиятан бо сатњи љамъоварии андоз арзѐбї 
карда шуда, ба назар гирифта мешавад, ки сатњи воридоти андозї ва таъмини 
сариваќтии онњо ба буљет њамчун нишондињандаи инъикосгари сифати низоми 
маъмурикунонии андоз баромад менамояд.  

Таѓйироти дар дањсолаи охир дар низоми маъмурикунонии андоз амалигардида 
оид ба бењтар гардонидани назорати андоз аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти 
андоз ба њисоб меравад. Таљрибаи хориљии маъмурикунонии андоз ва назорати андоз 
гувоњї медињад, ки натиљанокии назорати андоз бевосита аз њаљми андозњои 
љамъоваришаванда ва сатњи даромади буљетї аз њисоби воридоти андозњо, инчунин аз 
маърифати андозсупорї ва иљрои ихтиѐрии ўњдадорињои андози андозсупорандагон 
вобастагї дорад [4,43].  

Имрўзњо истифодаи таљрибаи пешќадами маъмурикунонии андоз ва назорати 
андоз дар Љумњурии Тољикистон дар самти арзѐбии меъѐрњои натиљабахшии онњо 
таљдиди назар мехоњад.  

 Дар шароити муосир дар фаъолияти маќомоти андоз нерўи тавонои баланд 
бардоштани сифати муносибатњо бо андозсупорандагон ва такмили корњои назоратї 
мављуд буда, мубрамияти муаммои арзѐбии натиљањои маъмурикунонии андоз љињати 
баланд бардоштани самаранокии он муњим арзѐбї мегардад. Бинобар ин, ташкили 
раванди андозбандї, ки маљмўи тадбирњои заруриро вобаста ба таъмини самаранокии 
низоми андоз дар бар мегирад, дар мадди аввал гузошта мешавад.  

Масъалаи баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз дар марњилаи 
муосири рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон ањамияти ба худ хос касб менамояд, 
зеро дар чунин шароити масъалаи ѓанї гардонидани буљет, муносибатњои миѐни 
маќомоти андоз ва соњибкорон, ошкор ва бартарафсозии њуќуќвайронкунињои андоз, 
ки ба талафоти воридоти буљетї оварда мерасонад, муњим арзѐбї мегардад [3,6].  

Дар марњилаи муосири рушди иќтисодї маъмурикунонии андоз фаъолияти 
њадафманди идоравии маќомоти ваколатдори давлатї ва шахсони мансабдори онњо 
оид ба амалї гардонидани сиѐсати самарабахши андоз мебошад, ки на танњо љараѐни 
ташкили татбиќи меъѐрњои ќонунгузории андоз, назорати риояи он, балки усулњои 
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баланд бардоштани сатњи љамъоварии даромади буљетї бо њадди аќалли харољотро дар 
бар мегирад. Њадафи маъмурикунонии андоз таъмини воридоти андоз дар шароити 
њамоњангии муносиби усулњои танзими андоз, банаќшагирї, назорат дар заминаи 
принсипњои асосии андозбандї мањсуб мешавад. Чунин муносибат нисбат ба мафњуми 
маъмурикунонии андоз вазифаву ўњдадорињои асосии маќомоти давлатиро дар соњаи 
идоракунии раванди андозбандї ба назар гирифта, њадаф ва механизми фаъолияти 
онро мушаххас мегардонад. Натиљаи асосии амали механизми маъмурикунонии андоз 
воридоти пардохтњои андозї ба њамаи сатњњои низоми буљетї аст,  вале лозим ба 
таъкид аст, ки масъалаи ягонаи он намебошад.  

Механизми мазкур ба таъмини маъмурикунонии сариваќтии муносибатњои 
андозї, аз љумла бањисобгирии дахлдори андозсупорандагон, равандњо ва объектњои 
андозбандї, тањияи эъломияњои андоз, пешнињоди шарњу тавзењи ќонунгузории андоз, 
додани машварат дар самти дарк ва татбиќи амалии он нигаронида шудааст.   

Самаранокии маъмурикунонии андозро метавон, дар навбати аввал, тавассути 
нишондињандаи аз лињози иќтисодї асоснок бо ном “самаранокии фискалї” муайян 
намуд, ки маљмўи самараи муайяни иќтисодиро аз раванди маъмурикунонї бо сатњи 
харољоти муайян пешбинї менамояд. Аз як љониб, нишондињандаи арзѐбии 
самаранокии маъмурикунонии андоз самаранокии фискалии низоми андоз мањсуб 
мешавад: зеро мантиќан дуруст аст, ки иљрои њама гуна амалиѐтњо бо ѐрии механизми 
маъмурикунонии андоз танњо ба он равона карда шудааст, ки дар натиљаи андозбандї 
бо сатњи имконпазири харољот њарчи бештар воридоти андозњо ба буљет таъмин карда 
шавад. Аз љониби дигар, чунин мавќеъ бо консепсияњои муосири назариявї ‟ методї, аз 
љумла консепсияи созиши андозї, консепсияи шарикии андозї мувофиќат намекунад. 
Зеро агар маќомоти андоз пеши худ маќсад гузорад, ки ба њар сурат воридоти андозњо 
ба буљет зиѐд карда шавад, пас созиш ва шарикии миѐни онњо ѓайриимкон мебошад.  

Тањти самаранокии фискалии низоми андоз ќобилияти андозњо дар ѓанї 
гардонидани буљет дар њаљмњои пешбинишуда фањмида шуда, он тањти таъсири 
омилњои зиѐд ќарор мегирад. Самаранокии фискалии низоми андоз, дар навбати аввал, 
аз иќтидори фискалии андоз, яъне имкони потенсиалии таъмини њаљми муайяни 
(кофии) воридоти андозњо вобастагї дорад. Дигар омили натиљанокии фискалии он, 
бешубња, самарабахшии маъмурикунонии андоз ба њисоб меравад, яъне ќобилияти 
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба амалї гардонидани иќтидори мављудаи андоз. 
Чї ќадаре, ки дараљаи амалишавии иќтидори фискалї ва самарабахшии 
маъмурикунонии андоз баланд бошад, њамон ќадар самарабахшии умумии фискалї 
баланд мегардад [2, 21]. 

Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки самарабахшии маъмурикунонии андоз ва 
самаранокии фискалї мафњумњои гуногун мебошанд. Дар њолати якум самаранокии 
фаъолияти маќомоти ваколатдори давлатї, дар њолати дувум хусусияти дохилаи 
низоми андоз фањмида мешавад, ки дар шароити муайяни љамъиятї ‟ сиѐсї амал 
менамояд.     

Самаранокии фискалї бо натиљанокии фискалии (њаљми воридоти андозї) 
вобастагии мустаќим ва бо харољот барои маъмурикунонї вобастагии баръакс дорад. 
Харољот барои маъмурикунонї ‟ харољоти моддиест, ки аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи маъмурикунонии андоз ба маќсади иљрои вазифањои 
худ амалї карда мешавад. Ба таркиби чунин харољот њама намуди харољот барои иљрои 
амалиѐтњои муайян дар самти иљрои талаботи ќонунгузории андоз, аз љумла музди 
мењнати корманди маќомоти андоз, иловапулињои пешбининамудаи ќонунгузорї ба он, 
хариди таљњизот ва дигар маводи харољотї, пардохти коммуналї барои нигоњдории 
биноњо, харољоти вобаста ба сафарњои хизматї, ташкили тањќиќоти илмї, тањлилї ва 
мониторингї оид ба масъалањои андозбандї, такмили ихтисоси кормандон дохил 
мегардад. Самаранокии фискалии низоми андоз ѐ андози мушаххас миќдоран њамчун 
таносуби њаљми воридоти андоз нисбат ба харољот ба маъмурикунонии онњо 
(маъмурикунонии он) арзѐбї намудан мумкин аст:  
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Сф = Њаљми воридоти андоз / Харољот ба маъмурикунонї *100% 

 

 
 
 
Нишондињандаи самаранокии фискалї нишон медињад, ки кадом њаљми воридоти 

андозњо давлат ба њар воњиди харољоти маъмурї рост меояд. Фањмост, ки андозњои 
гуногун самаранокии мухталифи фискалї доранд, зеро онњо иќтидори гуногуни андоз 
доранд, инчунин сатњи харољот вобаста ба маъмурикунонии онњо низ мухталифанд [2, 
20].  

Самаранокии фискалии андозњое баланд мебошад, ки иќтидори баланди фискалї 
дошта, дар баробари ин, дар асоси татбиќи технологияи автоматикунонидашуда 
(масалан, андоз аз арзиши иловашуда, аксизњо, андоз аз фоида, андоз аз воситањои 
наќлиѐт) љамъоварї карда мешаванд.  

Самаранокии фискалии низоми андоз метавонад њам дар натиљаи баланд 
бардоштани љамъоварии андоз ва њам коњиш додани харољот барои нигоњдории 
маќомоти андоз зиѐд карда шавад.   

Бояд ќайд кард, ки дар марњилањои мухталиф самаранокии фискалии низоми 
андоз ѐ андози мушаххас метавонад вобаста аз таѓйирѐбии шароити макроиќтисодї 
таѓйир ѐбад. Масалан, дар шароити ављ гирифтани буњрони иќтисодї дар натиљаи 
пастравии даромади андозсупорандагон аз њисоби коњиши маљмўи талабот ба таври 
назаррас коњишѐбии воридоти андозњо ба амал ояд, аммо, харољот барои 
маъмурикунонї бошад, чун ќоида, бетаѓйир мемонад, ки оќибат самаранокии фискалї 
тамоюли пастшавї пайдо мекунад. Њамзамон, бояд эътироф намуд, ки 
нишондињандањои мутлаќе, ки бе назардошти равандњои воќеии рушди низоми муайяни 
иќтисодї дар марњилаи мушаххаси таърихї арзѐбї мешаванд, моњияти кофии 
тањлилиро надоранд, зеро давлат, дар мавридњои алоњида, ќарорњоеро ќабул менамояд, 
ки боиси пастшавии самаранокии фискалї мегардад. Мисол, татбиќи имтиѐзњои андоз 
ба коњиши воридоти андозї оварда мерасонад, ки дар натиља боиси пастшавии 
самаранокии фискалї мегардад, ки дар ин њолат самаранокии низоми маъмурикунонии 
андоз паст намегардад. Аз ин лињоз, самаранокии фискалї воситаи арзѐбии самарнокии 
маъмурикунонии андоз набуда, дар ин замина љињати баланд бардоштани сатњи 
самаранокии маъмурикунонии андоз зарур аст, ки: 

 харољоти маъмурї оид ба ситонидани андозњо бояд њаддал имкон кам бошад; 

 ташаккули низоми андоз, механизми маъмурикунонии андоз бояд бо ѓояи 
сиѐсати иљтимоию иќтисодии давлат њамоњанг карда шавад; 

 низоми андоз бояд њатталимкон адолатнок ва самаранок бошад [1,113].                                  
Дар марњилаи муосири рушди иќтисодї, аз љумла, низоми андозбандї 

маъмурикунонии андоз асосан ба сифати захираи потенсиалии коњиши гаронии андоз, 
асоси баланд бардоштани љамъоварии андоз, инчунин асоси рушди равандњои 
байналмилалии иќтисодї арзѐбї мегардад. Бинобар ин, чунин њисобида мешавад, ки 
самаранокии маъмурикунонии андоз бо самаранокии фаъолияти маќомоти андоз 
муайян карда мешавад.  

Дар ин асос, васеъ намудани манбаъњои андозбандї самти муњимми фаъолияти 
маќомоти андоз ба њисоб рафта, бо ин маќсад љињати баланд бардоштани сатњи 
љамъоварии андоз аз тарафи маќомоти андоз пайваста чораљўї карда мешавад. Аз 
тањлилњо бармеояд, ки нишондињандањои ќисми даромади буљетї аз њисоби андозњо 
њамасола афзоиш ѐфта, аз љумла наќшаи ќисми даромади буљети давлатї дар соли 2018 
нисбат ба соли 2009 дар њаљми 8327,0 млн.сомонї ѐ 5 баробар зиѐд шудааст, ки нисбат 
ба њаљми афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї дар ин давра 1,6 баробар зиѐд аст.    
(Расми 1). 
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Воридоти андозњо ва пардохтњо, солњои 2009 -2018  

 
Расми 1. Воридоти андозњо ва пардохтњо, солњои 2009 – 2018 
 
 Дар натиљаи рушди иќтисодиѐт, тадбирњои андешидаи маќомоти андоз дар самти 

бењтар намудани маъмурикунонии андоз, хизматрасонї ба андозсупорандагон, 
пешгирии афзоиши баќияи ќарзи андозњо, мавриди истифода ќарор гирифтани 
технологияи муосири иттилоотї иљрои наќшањои пешбинишудаи воридоти андозњо дар 
солњои 2009-2018 барзиѐд таъмин гардида, соли 2018 њаљми воридоти андозњо ва дигар 
пардохтњо нисбат ба соли 2009 4,7 маротиб зиѐд мебошад [3,7].   

 Фањмост, ки њалли бомуваффаќонаи ин вазифањои гузошташуда бидуни такмили 
маъмурикунонии андоз ѓайриимкон буд. Бинобар ин, масъалаи ањамияти 
маъмурикунонии андоз љињати фаъолияти самарабахши низоми андоз мавриди баррасї 
ќарор дода шуда, дар раванди тањќиќи он фањмиши маъмурикунонии андоз њамчун 
низоми идоракунии муносибатњои андозї пешнињод гардидааст. Вобаста ба ин, ба 
њукми исбот расонида шуд, ки маъмурикунонии андоз ‟ соњаи аз лињози иљтимої 
ифодаѐфтаест, ки норасоињо дар низоми амали он на танњо ба муносибатњои андозї, 
балки ба муносибатњои кулли љомеа манфї инъикос мегардад. Бинобар ин, шартњои 
амалишавии маъмурикунонии андоз: манбаи ќонунї ва меъѐрї, асосњои ташкилї, 
методї ва моддию техникии он бояд тањќиќ карда шуда, асоснок намудани таъсири он 
ба сатњи воридоти андоз ба маќсад мувофиќ мебошад. 

 Њамзамон, таъмини сифатнокї ва баланд бардоштани самаранокии назорати 
андоз аз самтњои муњими такмили механизми маъмурикунонии андоз мањсуб ѐфта, 
сарфи назар аз натиљањои назарраси маќомоти андоз дар самти љамъоварии андоз ба 
буљети давлатї, инчунин такмили механизмњои назорати онњо сатњи чунин 
нишондињандањо њанўз нокифоя боќї мемонад.  

Дарки маќомоти андоз њамчун маќомоти назоратї дар самти таъмини риояи 
ќонунгузории андоз (моддаи 83 Кодекси андоз) дар гузашта боќї монда, пурра маќсад 
ва вазифањои маќомоти андозро инъикос наменамояд. Зеро дар шароити њозира 
вазифаи маќомоти андоз танњо назорат набуда, балки таъмини воридоти андозњо ба 
буљети давлатї ба њисоб меравад.  

Ба маќсади кам кардани харољоти амалиѐтии маъмурикунонии андоз андешидани 
тадбирњои зеринро ба маќсад мувофиќ мешуморем: 
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1) мањдуд намудани имконияти робитаи бевоситаи субъектњои хољагидор ва 
кормандони маќомоти андоз зимни пешнињоди њисоботњои андоз, ирсоли мактубњо ва 
ѓайра; 

2) таѓйир додани тартиби кори нозироти андоз (бартараф намудани бо ном 
“низоми наќшавии” љамъоварии андоз, яъне низоме ки нозиротњои андоз “наќшаи” 
воридоти интизории андозро гирифта, фаъолияти худро тибќи он амалї менамоянд); 

3) манъ кардани таљрибаи расмиѐти пардохтњои “пешакї” андозї, ба маќсади 
коњиши харољот аз њисоби пардохтњои љорї; 

4) љорї намудани тартиби пешнињоди хизматрасонии муњосибавї аз љониби 
сохторњои махсус, ки ба коњиши харољоти субъектњо мусоидат менамояд; 

5) содагардонии ќонунгузории андоз, таъмини шаффофият ва даќиќии он;  
6) баланд бардоштани маърифати андозии соњибкорон ва ањолї; 
7) кам кардани мањдудияти маъмурї зимни баќайдгирї ва азќайдгирии 

бањисобгирии андозсупорандагон ва ѓайра.  
Амалї гардидани самтњои маъмурикунонии андоз маќсади ташаккули низоми 

самарабахши муносибатњои иќтисодии миѐни андозсупорандагон ва давлатро дошта, 
имкон медињад, низоми андози адолатнок ва аз лињози иќтисодї самаранок ташаккул 
дода шавад, ки омили баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї ва 
зиндагии мардуми кишвар мегардад.      
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ЊУЉЉАТЊОИ МУЊОСИБЇ ВА ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ 
ТАЊЌИЌОТ ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ МУЊОСИБЇ 

 

Калимаҳои калидӣ: њисоботи муњосибї, њуљљатњои муњосибї, экспертизаи судї-

муњосибї, экспертизаи њуљљатњои муњосибї, њуқуқвайронкунињои иқтисодї. 
Фишурда. Дар маќола масъалањои тањлили иќтисодии њуљљатњои муњосибї ва 

њисоботи молиявї њангоми гузаронидани экспертизаи муњосибї, ки бо дархост маќомоти 
њифзи њуќуќ гузаронида мешавад. Экспертизаи муњосибї њамчун манбаи далелњо дар 
ошкор кардани њуќуќвайронкунињои иќтисодї истифода мешавад ва инчунин барои 
бањодињии вазъи бањисобгирии муњосибии ташкилот истифода бурда мешавад. Инчунин 
бояд кайд кард, ки экспертизаи муњосибї ин як шакли берунаи назорати ташкилот буда, 
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амали мурофиавие мебошад, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї карда 
шудааст. 

Дар шароити иќтисодии бозорї маќомотњои тафтишотї ва судї барои муайян 
намудани њолатњои воќеии фаъолияти соњибкорї ва хољагидорї, ки имкон медињад 
њаматарафа, пурра ва объктивї равшан намудани фаъолияти гумонбарандара ѐ 
айбдоршавандаро маълум менамояд, ниѐз дорад. Зарурияти ин дар он аст, ки бо 
маќсади риоя намудани санадњои меѐрию њуќуќие, ки дар ќонун оварда шудааст, дуруст 
ба роњ мондани чунин фаъолиятро муайян менамояд. 

Масалан, барои муфаттиш ва суде, ки фаъолияти хољагидории корхона ѐ 
ташкилотро тафтиш менамояд, чунин нишондињанда ба монанди даромад аз фаъолияти 
соњибкорї ва хољагидорї барои онњо диќќатљалбкунанда мебошад, ки дар давраи 
фаъолияти корхона ки гумонбаршаванда роњбарї мекард, чї гуна даромадњо аз 
фаъолият ба даст оварда шудааст, чї гуна тањти таъсири шахси гумонбаршаванда, ки 
тањти тафтишот ќарор гирифтааст, њамаи даромадњои истифода мешуданд. Оѐ њамаи 
даромадњо барои амали намуданї фаъолияти соњибкорї ва хољагидорї, иљрои 
ўњдадорињо дар назди дигар ташкилотњо ва давлат истифода шудааст ва чї гуна ва бо 
кадом роњ гумонбаршаванда ба ташкилот ва давлат зарар расонидааст.  

Дар айни замон зиѐд шудани ќонунвайронкунињои иќтисодиро ќайд намудан 
мумкин аст, ки дар навбати худ барои даќиќ гузаронидани экспертизаи муњосибиро дар 
ќисми омўзиши њуљљатњои муњосибї ва тањќиќоти пешакии онро талаб менамояд. 
Барои маќомотњои тафтишотбаранда (суд) омўзиши даќиќ дар марњилањои аввали 

ташхис, инчунин таҳқиқоти пешакии ҳисоботи молиявӣ ањамияти назаррасро дорад, 
зеро имкон медињад, ки шумораи њуќуќвайронкунињоро дар марњилањои ибтидої дар 
соњаи иќтисодї зиѐд намояд, инчунин барои пешгирии њуќуќвайронкунињое, ки дар 
фаъолияти иќтисодї ва хољагидории субъктњои гуногун рух медињад, ањамияти калон 
дорад. 

Экспертизаи муњосибї дар њолатњои зерин гузаронида мешавад: 
1. Њангоми зарурати санљиши пешбурди бањисобгирии муњосибї ва мундариљаи 

њисоботи муњосибї дар робита бо мављуд будани аломатњои ќаллобї, аз љумла нобуд 
сохтани натиљаи амалиѐти фаъолияти хољагидорї, ќаллобї ва сохтакорї дар њуљљатњои 
бањисобгирї ва ѓайра; 

2. Њангоми зарурати тасдиќ ѐ инкор кардани хулосаи аудитории дохилї ва 
санљишњо. 

Њамин тариќ, маќсади экспертизаи муњосибї муайян намудани сабабњои камомад 
ѐ баризофагии захирањои молию моддї, њаљми зарари моддї, вайрон кардани интизоми 
хазинавї ва сметавї, муайян намудани далелњои фаъолияти хољагидорї, ки дар 
њуљљатњои бањисобгирии муњосибї инъикос нагардидаанд. 

Бояд ќайд кард, ки њуќуќвайронкунии иќтисодї бо истифодаи омилњои 
бањисобгири мураккабтарин њисобида мешавад, душворисботкунанда ва ташхиси он аз 
тарафи мутахассиси баландихтисоси дар соњаи њисобгирї, андоз ва андозбандї, 
иќтисодї, њуќуќ ва дар раванди технологияњои истењсолї дониши хуб дорад, 
гузаронида мешавад. Муњосиб-эксперт бояд тамоми усулњои имконпазири њиллагарї ва 
маккориро дар воситањои бањисобгирї донад ва ѓайр аз ин онњоро муайян карда 
тавонад. 

Дар асоси ин гуфтањо ва дар асоси ташхиси гузаронидашуда, усулњои муосири 
табаќабандии њуќуќвайронкунињо дар соњаи иќтисодї, вобаста ба бањисобгирии 
муњосибиро ба тариќи зайл пешнињод кардан мумкин аст: 

- таъсиси корхонањои ќалбакї; 

- амалӣ намудани пардохтҳои виртуалӣ; 
- амалњои ќаллобї, ки аз камбудињо дар ќонунгузорї дар соњаи бањисобгирии 

муњосибї бармеояд; 
- усулњое, ки бо сохтакории њуљљатњои њисоботи молиявї алоќаманд мебошанд 

(ќаллобии моддї). 
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Ба гурўњи чорум роњњои истифодаи њуљљатњои сохтаи харид, ќалбакї сохтани 
њуљљатњои њисоббаробаркунї, илова ба ведомостњо дар бораи гирифтани маблаѓњои 
пулї, ќисман ѐ пурра нест кардани њуљљатњои муњосибї пас аз муомилот, бурдани 
бањисобгирии дукарата ва ѓайра. 

Њамаи усулњои дар боло овардашуда, дар байни худ далелеро муттањид месозанд, 
ки яке аз муњимтарин аз љињати моддї сабтшуда ва манбаи иттилоот дар бораи усул, 
ваќт ва љои љинояти иќтисодї содиршуда, дар бораи маблаѓи зарари моддии 
расонидашуда ва содиркунандагони љиноят, маљмўи њуљљатњои муњосибї, оинномавї 
ва дигар њуљљатњои иќтисодї ва молиявии корхона баромад мекунад. Дар ин њолат 
њуљљатњои муњосибї маќоми исботи ашѐро мегирад ва наметавонад бо нусхањо иваз 
карда шавад. 

Дар чунин вазъият маќомоти њифзи њуќуќ (муфаттиш, суд) чунин амалњои 

тафтишотиро иљро менамояд: мусодира кардани ҳуҷҷатҳо, тафтишоти ҳуҷҷатҳо, 
кофтукови биноњои истењсолї, маъмурї ва дигар биноњо, пурсиши роњбар, сармуњосиб 
ва кормандони ташкилот, таъин ва гузаронидани экспертизаи муњосибї. Њамаи 
амалњои тафтишотии дар боло ќайд шуда бо иштироки њатмии эксперт-муњосиб 
гузаронида мешавад. 

Дар вазъи ноустувории иќтисодї омўзиши танњо њуљљатњои муњосибї нокифоя 
мебошад ва наметавонад љиноятњои иќтисодиро пешгирї ва ба таври пурра инъикос 
намояд. Аз ин рў омўзиши њисоботи молиявї ањамияти аввалиндараља пайдо мекунад, 

ки барои тањияи њам қонунии маълумот њам дар муайян кардани маълумоти 
тањрифшуда мусоидат менамояд.  

Муаллиф И.И. Моисеева дар мақолаи худ қайд менамояд, ки мушкилоти таъин, 

ташкил ва банақшагирии экспертизаи муњосибї ва экспертизаи судї-муњосибї то њол 
ба таври кофї тањќиќ нашудааст. Аз як тараф, њамаи масъалањои дар боло зикршуда бо 

қонунгузории мурофиавии љиноятї ба таври возењ (дақиқ) танзим карда мешавад, аз 

тарафи дигар як қатор масъалањои нопурра ва камтадқиқотшаванда мављуданд, ки 

омўзиши дақиқи илмиро талаб мекунанд. 

Ин ба он вобаста аст, ки дар муқоиса бо дигар намудњои экспертиза, ки дар онњо 

њангоми таъин шуданашон объектњои тањқиқоти экспертї комилан муайян карда 
шудааст, њангоми таъин намудани экспертизаи муњосибї чунин итминон вуљуд 
надорад, зеро он объектњои мураккаби фаъолияти хољагидориро, ки равандњои 

иқтисодиро тавсиф мекунад, меомўзад. 
Бо вуљуди ин, бо роњи љамъи манбаъњои адабиѐти махсус ва бо назардошти 

таљрибаи ревизорї ва экспертизаи муњосибї, ба андешаи С.А. Звягин роњи њалли ин 

мушкилот мављуд мебошад. Бо ин мақсад, дар навбати аввал ба тартиб даровардани 

усулњои махсуси њуљљатї, ки барои муайян кардани њуқуқвайронкунињо тавсия дода 
мешавад, зарур аст, ба низом дароварда шавад. С.А. Звягин усулњои њуљљатии назорати 

экспертиро ба чор гурўњ тақсим менамояд. 

Гурўњи якум чунин санљишњоро дарбар мегирад: арифметикї; меѐърї; мувофиқати 

амалиѐти инъикосшуда ба қоидањои муқарраргардида;  риояи қоидањои тартиб ва 
ташкил кардани њуљљатњои муњосибї. 

Тафтиши њуљљатњо бо риояи ќоидањо имкон медињад, ки на танњо ќонуншиканї 
дар рафти тафтиш, инчунин њуќуќвайронкунии дар паси онњо пинњоншуда муайян 
карда мешавад. Њангоми дарѐфт гаштани ќоидавайронкунї дар њуљљатњои муњосибї, 
сабабњои он бояд даќиќ омўхта ва алоќамандии онњо бо сўистифодањои имконпазир 
тафтиш карда шавад. 

Ба гурўњи дуюм дохил мешаванд: тафтиши мутаќобила; санљиши объективии 
амалиѐт; муќоисаи њуљљатњое, ки амалиѐти мутаќобиларо нишон медињад; муќоисаи 

њуљљатњои ибтидої; муқоисаи ҳуҷҷатҳои инъикоскунандаи амалиѐт бо ҳуҷҷатҳои 

тасдиқкунандаи онҳо. 
Бо истифодаи усули тафтиши мутаќобила, њуќуќвайронкунињоеро ошкор намудан 

мумкин аст, ки дар онњо як амалиѐти дуљонибаро корхонањо ба таври гуногун инъикос 
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кардаанд ѐ дар яке аз онњо сабт нашудааст. Барои эксперт-муњосиб муайян кардани 
маблаѓгирандагоне, ки аз љониби ташкилоти тањќиќшаванда пардохт шудааст, бо 
кадом маќсадњо маблаѓњо истифода шуданд, ваќте ки таъиноти маблаѓ ба мундариљаи 
воќеъияти амалиѐт мувофиќат намекунад. 

Ба гурўњи сеюм дохил мешаванд: муќоисаи гурўњи њуљљатњое, ки як навъи 
амалиѐтро инъикос мекунад; муќоисаи њуљљатњои иљрої ва маъмурї; муќоисаи 
њуљљатњое, ки маълумот дар бораи корњои дарпешистода ва иљрогаштаро инъикос 
мекунад; барќарор кардани бањисобгирии миќдорї ва арзишї; тањлили аналитикї ва 
мантиќии њуљљатњо. 

Барои ошкор намудани сўистифода ѐ ќоидавайронкунињо дар ташкилотњо усули 
барќарор кардани бањисобгирии миќдорї ва арзишї истифода бурда мешавад. 
Барќарорсозии бањисобгирї талаб намекунад, ки њамаи њуљљатњои муњосибї аз нав 
тањия карда шуда, аз тарафи шахсони дахлдор имзо карда шавад, балки айнан такрор 
кардани амалиѐти хољагї дар шакле, ки дар маълумоти муњосибї нишод дода шуддаст. 
Муќоисаи њуљљатњои иљроишї ва маъмурї имкон медињад мувофиќати амалиѐти 
иљрошуда бо фармоиш муайян карда шавад. Масалан, муќоисаи маълумоти дар 
дархост ва ваколатнома нишондодашуда бо маълумотњои дар борхати харољоти 
захирањои молию моддї овардашуда, метавонем пайдо кард, ки арзишњо ѐ миќдори 
онњо аз рўи дархост ва ваколатнома мувофиќат мекунад ѐ намекунад. Дар ин њолат 
муќаррар кардан мумкин аст, ки фармоиш иљро нашуда буд ѐ баръакс бе фармоиш иљро 
шудааст. 

Ба гурўњи чорум тафтиши хронологии њуљљатњо дохил карда мешавад. Санљиши 
хронологї њамчун усули мустаќили баррасии њуљљатњо ва њамчун усули иловагї ‟ бо 
маќсади минбаъдаи назорати муќоисавии гардиши маводњо ва барќароркунии 
бањисобгирии миќдори истифода бурда мешавад. Ин усул дар он ваќт истифода бурда 
мешвад, ки, њангоми мављуд будани иттилоот оиди дуздии захирањои молию моддї, 
ваќте ки дар њуљљатњои бурўйхатгирї ягон камбудї ѐ барзиѐдї нишон дода нашудааст. 
Ин ба мо имкон медињад, ки захирањои моддї ба њисобгирифтанашуда ва барзиѐдии 
онро аз њудуди ташкилот баровардашударо пайдо намоем. 

Дар љараѐни тадќиќоти њуљљатњо ва њисоботњои муњосибї бо истифодаи усулњои 
дар боло овардашуда тарзњои амали гаштани њуќуќвайронкунии иќтисодї, зиѐноварї, 
талафдињї, азонихудкунии арзишњои молї ва зарари моддии расонидашуда муайян 
карда мешаванд. 
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ИСТИФОДАИ  ЗАХИРАИ МЕҲНАТ АЗ ОМИЛЊОИ  РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ 
 

Калидвожањо: захираи меҳнат, рушди неруи инсонї, захираи инсонӣ, қувваи корӣ, 
меҳнат. 

Фишурда. Муаллиф дар мақола дар бораи истифодаи самарабахши захираи меҳнат, 

нақши он дар пешрафти иқтисодиѐти мамлакат, ҳамчун субъекти асосии иқтисодиѐт гирд 

оварда шудааст. Дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ баланд бардоштани самаранокии 
истифодабарии захираҳои меҳнат дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодии мамлакат, натиљањои 
нињоии мењнат аз дараљаи тахассуси онҳо, ҳамчун омили муҳими рушди иҷтимоӣ-
иқтисодии мамлакат дарҷ гардидааст. 

 
Дар шароити гуногуншаклии иқтисодӣ дар ҷараѐни истеҳсолоти корхона 

захираҳои меҳнат мақоми муҳимро ишғол мекунад. Захираҳои меҳнат қисми асосии 
захираи инсонии мамлакат мебошад. Инчунин, меҳнат ва захираи меҳнат бо худ 
сарчашмаи боигарии ҷомеаи мамлакатро ифода намуда, ҳамчун омили муҳими рушди 
иҷтимоӣ-иқтисодии он баромад мекунад. 

Зимни таҳқиқ муайян мегардад, ки дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ дар ҷараѐни 
фаъолият захираи меҳнатӣ фаъолона иштирок доранд. Дар навбати худ онҳо унсурҳои 
асосии фаъолият ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши захираи меҳнатӣ, таҳлили 
фаъолият ва баландбардории самарабахши захираи меҳнатӣ дар шароити иқтисодиѐти 

бозорӣ нақши муҳимро мебозад. Маҳз, барои ҳамин дар замони муосир захираи меҳнат 
њамчун омили муњими рушди њамаи љабњањои фаъолияти љомеа ва давлат, аз љумла 

иќтисодиѐти ҳар як корхона ба ҳисоб меравад.      
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 

Маљлиси Олї ишора намуданд, ба самаранокї ва афзалияти соњањои воќеии 

иќтисодиѐт, рушди неруи инсонї, захираи меҳнат гуногуншаклии истењсолот, таќвияти 
институтсионалї ва тараќќиѐти минтаќањо. Њамчунин зикр доштанд, ки ташаккул 

додан ва истифодаи босамари захираи меҳнатӣ, њалли масоили иљтимої, аз љумла аз 

фаъолияти хоҷагидорӣ ва нињоят, дастѐбї ба сатњу сифати шоистаи зиндагї барои 

мардуми ҷумҳур аз ќабили масъалањои аввалиндараљае мебошанд, ки љињати иљрои 
онњо бояд тамоми сохтору маќомоти давлатї ва ањли љомеа якљоя ва ањлона азму талош 
намоянд [1]. 

Дар зимни тадқиқотҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ маълум мешавад, ки дар бисѐр 
мавридњо захираи меҳнатии баландтахассус нафақат ба пешравии иқтисодиѐти 
корхонаи муайян, балки дар рушди иқтисодиѐти мамлакат ҳиссаи арзандаи худро илова 
менамонд. Дар ин бобат чунин таъкид кард, ки дар њар як коргар ќобили 
худтакмилдињї, худинкишофѐбї бошад, барои њамарўза амалї намудани ќуввањои 
зењнї ва эљодии худ омода бошад дар ҷойи даркори сарф намояд айни муддао аст. 

Оиди масъалаи таќвияти захираи меҳнатӣ дар Паѐми навбатии муњтарам Эмомалї 
Рањмон ояндабинї карда шуд, ки то соли 2021 ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои 
олиамон тақвияти қувваи корӣ, баланд бардоштани самаранокии бахши воқеї, таҳкими 
сохтории идоракунии давлат, таъмини устувори нишондиҳандаҳои макроиқтисодї ва 
рушди иқтисодиву иҷтимої бо ташкили ҷойҳои нави кории дараҷаи баланди истеҳсолӣ 
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ва фароҳам овардани замина барои таҳкими иқтидори содиротии кишвар ҳамчун 
самтҳои муҳимтарини сиѐсати иқтисодиву иҷтимоии давлат муайян гардидаанд [1]. 

Пайваста ба он вазифагузорї карда шуд, ки дар панҷ соли оянда фаъолияти 
Ҳукумати Љумњурии Тољикистон ба баланд бардоштани сифати рушди неруи инсонї 
ҳамчун захираи меҳнат нақши муҳимро ишғол намуда, ба масъалаҳои муҳити зист ва 
шуѓл диққати ҷиддї дода мешавад. Дар натиҷаи амалї гардидани чунин тадбирҳо 
мамлакат дар муддати кӯтоҳ дорои сатҳи баланди захираи меҳнатӣ мегардад. 

Аз гуфтаҳои болозикр маълум гардид, ки захираи меҳнатӣ ҳамчун омили 
истеҳсолӣ тасниф карда мешавад ва мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
захираи фаъоли меҳнатӣ мардҳо аз синни 15-сола то 62-сола ва занҳо аз синни 15-сола 
то 57-сола дохил карда мешаванд [5,78]. 

Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои захираи меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ҳазор нафар 

 
Нишондодҳо 
 

Солҳо Соли 2016 
нисбат ба 
соли 2010 
бо % 

2010 2012 2014 2016 2018 

Захираи меҳнат, 
ҳамагӣ 

 
4530 

 
4796 

 
4983 

 
5224 

 
5427 

 
119,8 

Аз он ҷумла:  
аҳолии аз ҷиҳати 
иқтисодӣ фаъол 

 
 
2280 

 
 
2291 

 
 

2325 

 
 
2385 

 
 
2426 

 
 
106,4 

Аз он шумораи аҳолии 
бо кор машғулбуда 

 
 
2233 

 
 
2347 

 
 

2382 

 
 
2438 

 
 
2478 

 
 
110,9 

Аҳолии бекорони 
расман эътирофшуда 

 
 
47 

 
 
52 

 
 
56 

 
 
53 

 
 
52 

 
 
110,6 

Ањолии ѓайрифаъоли 
иќтисодї 

 
 
2250 

 
 
2497 

 
 
2601 

 
 
2786 

 
 
2949 

 
 
131,1 

Аз он ҷумла 
хонандагон 

 
557 

 
541 

 
592 

 
615 

 
638 

 
114,5 

Манбаъ: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ.-Душанбе, 2019.- 
С. 78-100. 

 
Таҳлили маълумоти ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки суръати рушди аҳолӣ, 

захираи меҳнат ва шумораи аҳолии бо шуғл машғулбудаи мамлакат дар соли 2018 
нисбат ба соли 2010 10,9-19,8 фоиз зиѐд шудааст. Инчунин, нишондоди аҳолии аз ҷиҳати 
иқтисодӣ фаъол низ 6,4 фоиз афзоиш ѐфтааст. Вале аз нишондодҳои ҷадвали мазкур 
маълум мегардад, ки шумораи ањолии бекорони расман эътирофшуда низ 10,6 фоиз 
афзоиш ѐфтааст. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки аз ҳисоби афзоиши аҳолӣ дар мамлакат 
қобили таъмини захираҳои меҳнатии афзоишѐбандаро бо ҷойҳои корӣ надорад.  

Самаранокии мењнат аз шароитњои табиї-иќлимї ва сифати захирањои замин, 
сифати ашѐи хом, тараққиѐти техникӣ-технологӣ вобастагї калон дорад. Баланд 
бардоштани самаранокии истењсолоти ҳам дар саноат ва кишоварз ва натиљањои 
нињоии мењнат бевосита аз дараљаи таснифи кадрњо ва истифодаи захирањои мењнатї 
вобастагї дорад. Ќисмати фаъоли захирањои мењнатї дар истеҳсолот ќувваи корї 
мебошад. 

Афзоиши истењсоли мањсулоти саноатӣ аз њисоби зиѐд кардани миќдори захирањои 
истифодашаванда ва ѐ бо роњи баландбардории самаранокии иќтисодии онњо ба даст 
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овардан мумкин аст. Дар ин љода наќши муњимро истифодаи оќилонаи захирањои 
мењнатї мебозад. Афзоиши њосилнокии мењнат њама ваќт яке аз масъалањои муњими 
иќтисодї буда, аз он суръати такрористењсоли васеи истењсолоти саноатї ва таъмини 
пурраи ањолии мамлакат бо маводи озуќа вобаста мебошад.  

Қувваҳои истеҳсолкунандаи фаъолияти хоҷагидорӣ маҷмӯи омилҳои субъективии 
истеҳсол мебошанд, ки баҳри қонеъ гардонидани ин ѐ он талаботи ҷомеа маҳсулоти 
лозима истеҳсол карда мешавад. Ба унсурҳои асосии қувваҳои истеҳсолкунандаи 
фаъолияти хоҷагидорӣ захираҳои меҳнатӣ, яъне иқтидори меҳнатии ҷомеаи муайян 
дохил мешаванд. 

Аз таҳқиқи гузаронидашуда маълум гардид, ки воситаҳои меҳнат унсури 
ҳалкунандаи қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷамъият буда, барои тараққиѐти иқтисодиѐти 
фаъолияти хоҷагидорӣ аҳамияти махсусро доро аст. 

Воситаҳои меҳнат на танҳо ченаки инкишофи захираи меҳнат, инчунин 
нишондиҳандаи чунин муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб мераванд, ки ҳангоми он 
меҳнат амалӣ карда мешавад [6,73]. Барои бењтар кардани сатњи истифодабарии 
захирањои мењнатї чунин пешнињодњоро таклиф менамоем: 

 тараќќиѐти њама соњањои иқтисодиѐт ва ба роњ мондани кори онњо; 

 такмил додани таркиби истењсолот ва азнавсозии илмию техникї; 

 ба њисоб гирифтани шароитњои истифодабарии мењнат; 

 такмил додани њавасмандкунии моддии коргарон; 

 дастгирӣ ва ривољи равнаќ додани фаъолияти соњибкорї; 

 таѓйир додани муносибатњои моликият ва дастгирии тараќќиѐти хољагињои 
ѐрирасон; 

 баланд бардоштани малакаи захираи меҳнат; 

 бењтар кардани шароитњои мењнат ва истироњати коргарон. 
Дар асоси омӯзиши вазъи муосири иқтисодиѐти Ҷумҳури Тоҷикистон маълум 

мегардад, ки дар даврони истиқлолият мамлакат бо роњи инкишофи иќтисодиѐти 
бозорї, табаддулотњои демократї равона аст. Хусусиятҳои фарқкунанда ба ин 
маќсадњо, чї хеле ки таљриба нишон медињад, љараѐни дурудароз ва мураккаб буда, он 
марњилаи муайяни таърихиро дар бар мегирад. Аз ин лиҳоз, сатҳи тахассуси кадрҳои 
мавҷуда бояд баланд бардошта шавад ва роҳҳои самарабахши истифодабарии захираи 
меҳнатро дар тамоми соҳаҳои мамлакат бояд дарѐфт карда шавад. 

Хулоса,  дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ наќши пешбарандаи захираи 
меҳнатї дар мамлакат ва фаъолияти хоҷагидорӣ хеле калон мебошад ва он дараљаи 
рушди иќтисоди миллиро муайян месозад. Захираи меҳнатӣ афзалияти пешрафти 
иќтисодї гардида, иќтидори моддию ашѐї њамчун шарти асосии ин раванд баррасї  
мешавад. 
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ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРИИ НАВОВАРОНА  

ВА МУҲОФИЗАТИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНӢ 
 
Калидвожањо: соҳибкории навоварона, ихтироъкорӣ, моликияти зеҳнӣ, танзими 

давлатӣ, дастгирии давлатӣ, ҳимояи моликияти зеҳнӣ. 
Фишурда. Дар мақола оиди хусусиятҳои фарқкунандаи моликияти зеҳнӣ, инкишофи 

соҳибкории навоварона дар истифодаи самараноки дастовардњои пешќадами илмию 
техникї, технологияи нав, бо ташаккули иќтисодии инноватсионї баланд бардоштани 
раќобатпазирии истењсоли маҳсулоти ватанӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулотњои ватанӣ 
ба ивази молњои воридотї, суръатбахшии рушди иљтимоию иќтисодї ва ноилшавӣ ба 
њадафњои стратегии миллї таснифоти мухтасар дода шудааст. 

 

Дар шароити ташаккули иқтисодиѐти бозори ҷаҳонӣ инноватсия ва фаъолияти 
навоварона ҳамчун мубаддалшавии тараққиѐти пешрафти илмӣ-техникӣ ва инкишофи 
технологияи нав маънидод карда мешавад. Ин  таснифот дар кишвари мо пас аз  
истиқлолият пайдо шуд. Аз ин лиҳоз, таҳлили фаъолияти соҳибкории навоварона дар 
давоми 15-20 соли охир бо таври мустақилона дар чорчӯбаи тањқиқотҳои иқтисодӣ 
таҳқиқ ва таҳлил шуда истодааст. 

Олимон ва коршиносони хориҷӣ фаъолияти соҳибкории инноватсиониро ҳамчун 
тавлидкунандаи маҳсулоту хизматрасониҳои нав дар натиҷаи ниҳоии фаъолияти 
инноватсионӣ меҳисобанд, ки дар шакли маҳсулоти нав ва ѐ такмилѐфтаи ба бозор 
баровардашуда зоҳир мегардад [6,27]. 

Дар шароити муосир рушди фаъолияти навоварона фишанги асосии раванди 
дигаргунсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Инкишоф ва рушди соҳибкории 
навоварона барои пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқ нақши муҳимро дорост. 

Тањқиқотҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки зарурати ба навоварињо рў овардан ба 
афзоиш ва мураккаб шудани талаботи инсон, ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дигаргун шудани 
муњите, ки инсон, љамъиятро ињота менамояд, вобаста аст. 

Аз таҷрибаҳои мамлакатҳои мутараққӣ маълум мегардад, ки дар шароити 
дигаргуншаклии иқтисодӣ мақоми соҳибкории навоварона мувофиқи мақсад аст. 
Инчунин инкишофи соҳибкории навоварона дар истифодаи самараноки дастовардњои 
пешќадами илмию техникї ва технологї, баланд бардоштани сатњи технологї ва 
ташаккули иќтисодии инноватсионї баланд бардоштани раќобатпазирии истењсоли 
маҳсулоти ватанӣ, ба бозори дохиливу хориљї баровардани мањсулоти навоварона, 
афзоиши истеҳсоли маҳсулотњои ватанӣ ба ивази молњои воридотї, суръатбахшии 
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рушди иљтимоию иќтисодї ва ноилшави ба њадафњои стратегии миллї мусоидат 
менамояд [3,11]. 

Дар шароити ҷаҳонишавии муносибатҳои бозоргонӣ фаъолияти соҳибкории 
навоварона дар фаъолияти хоҷагидорӣ барои батартибдарории љараѐни тавлиди 
аќидањои нав, кофтуков ва коркарди ќарори техникї, ташкили навигарї ва 
амалигардонии он равона карда шудааст. 

Таъсиси корхонаи нави фоидаовар, сохтори таркибї ва инкишофи фаъолияти 
навовариро мегузаронад. Чунин ќоида аз рўи аќидаи аксари иқтисодшиносон барои 
самаранокии фаъолияти навовариро баланд бардоштан, фаъолияти соҳибкории 
навовариро ташкил кардан муњим аст. 

Дар шароити ислоҳоти миллӣ барои ҳудуди васеъро дарбар гирифтани 
амалигардонии навоварї ва якбора љорї намудани якчанд унсури бо њам алоќаманди 
навоварї, бањамоии бозории навоварї зарур аст. Дар ташкили муњити навоварї дар 
корхонаҳо дида мешавад, ки муносибати онњо барои амалї гардонидани навоварї 
кўмак мерасонанд. Дар баъзе ҳолатњо корхонањо як сохтори таркибии худро ба 
корхонаи мустаќили навоварї созмон дода, дар навбати аввал кўмак карда, баъдан ин 
корхона мустаќилона амал мекунад. Ѓайp аз ин, њар як корхона бояд стратегияи 
навоварии худро ташкил карда бошад [5,20]. 

Ташаккли боустувори фаъолияти хоҷагидорӣ аз он вобаста мебошанд, ки то чї 
андоза онњо метавонанд ивазшавии технологї ва функсионалиро пешгўи намоянд. 
Дигаргуншавии технологї ба он оварда мерасонад, ки зарурияти истењсоли мањсулот 
бо роњи кўњнаи дар корхона вуљуддошта аз байн меравад. Дар дохили корхона ва берун 
аз он навовариро усулњои самараноки истењсоли мањсулот пайдо мешаванд ва мумкин 
аст, ки раќибони ватанї ва хориљии шумо аллакай онро истифода мекунанд. Корхона 
бояд сариваќт чорабинињои дохил кардани ин навоварї ва мутобиќшавии онро дошта 
бошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи соҳибистиқлолӣ фазои нави ихтироъкориро ба 
миѐн оварда бошад, ҳам бо сабабҳои гуногун рушди фаъолияти соҳибкории навоварона 
ва навҷорисозӣ бо мушкилот рӯ ба рӯ гашт. Аз ин лиҳоз, барои бартараф намудани 
муаммоҳои дар пеш истодаи соҳибкории навоварона, танзим ва дастгирии давлатӣ дар 
шароити кунунии таъсири бӯҳрони молиявии ба иқтисодиѐти кишвар хеле муҳим 
мебошад. Муайян карда шудааст, ки ҳар як давлат дар шароити вусъатѐбии бозор 
новобаста ба он, ки дар кадом сатњи илмию технологї ва иљтимоию иќтисодии рушд 
ќарор дорад, бояд ба ташаккули низоми миллии инноватсионии худро дошта бошад. 

Асосњои умумии фаъолияти соҳибкории навоварона ва дар баробари ин, бо 
дарназардошти нерўи илмию технологї, вазъи иќтисодиѐт, захирањои мењнатї ва 
мањсулоти хом, шароити табииву иќлимии мамлакат ба инобат гирифта шавад. Барои 
беҳтаргардонидани фаъолияти инноватсионї, ки љузъи пайвасткунандаи илм ва 
истењсолот мебошад, бояд шароит фароњам оварда шавад, то љузъи инноватсионї дар 
соњаи иќтисодиѐт ба таври доимї афзоиш ѐфта, ба пешрафти иқтисодиѐти мамлакат ва 
болоравии некўањволии ҷомеа таъсири бештар дошта бошад. 

Аз рўйи сатњи фаъолнокии соҳибкории навоваронаи кишвар аз рўйи 
нишондодњое, ки њолати онро инъикос менамоянд, таносуби мањсулоти аз љињати 
технологї баланд дар сохтори истењсолот ва содирот, тиљоратикунонии коркардњои 
инноватсионї аз мамлакатњои мутараќќии ҷаҳон хеле ќафо мемонад. 

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки дар шароити иќтисоди бозорї воњиди асосии 
истењсолї корхонаи давлатї не, балки корхонаи хусусї аст. Аммо дар шароити муосир 
иштирок ва танзими давлатии фаъолияти соҳибкории навоваронаи хусусї бештар дида 
мешавад. 

Дар шароити муносибатњои бозории замонавї ва чї дар замони мутараќќии 
бозории иќтисодиѐт, хусусан ташкил ва рушди фаъолияти навоварона дар њама 
мамлакатњо ва инчунин дар мамлакати мо њам њиссагузории давлат дар иќтисодиѐт хеле 
назаррасу зарур мебошад [7, 89]. 
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Маълум аст, ки танзими давлатии инкишофи фаъолияти соҳибкории навоварона 
ва ҳимояи моликияти зеҳнӣ дар шароити нав муаммои нисбатан мураккаб буда, 
љанбањои гуногуни иќтисодї омилњои психологию иљтимоиро дар бар мегирад. Рушди 
соҳибкории навоварона ва ҳимояи моликияти зеҳнӣ на танҳои барои соҳибмулкон 
манфиатовар аст, балки барои пешрафти иқтисодиѐти мамлакат низ мақоми хосаро 
дорост. 

Танзим ва дастгирии давлатӣ дар таъминоти њуќуќї фаъолияти механизми бозорї 
њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон ва пеш њама њуќуќи 
моликияту моликиятдорї хеле калон мебошад. Дастгирии давлатӣ дар таъмини њуќуќї, 
њимояи моликияти зењнї - интеллектуалї, ќонунњо оиди соњаи фаъолияти институтњои 
молиявию бонкї ва дар нињоят ташаккулѐбии бозори навовариро бењтар месозад. 

Шарти такмилдињии механизми иќтисодии идоракунии фаъолияти соҳибкории 
навоварона, дарѐфти ихтироотҳо, ғояҳои нав дар тараќќиѐти соњибкорї мебошад. 
Бинобар ин, барои иљрои вазифањо давлат бояд захирањои заруриро дар ихтиѐр дошта 
бошад.  

Хусусияти муњими ташкили фаъолияти соҳибкории навоварона ба эљодкорї ниѐз 
дорад, ки ояндаи иқтисодии фарди алоҳида, соҳа ва ҷомеаро метавонад, ба куллӣ 
тағйир диҳад. Тараққиѐти фаъолияти навоварона пешрафти иқтисодиѐти ҷомеа ва 
мамлакатро таъмин месозад. Дар давоми таҳқиқ маълум гардид, ки давлат бояд ба 
инкишофи фаъолияти навоварона ѐрии њамаљониба расонад ва барои болоравии 
иќтисодиѐт шароити бењтарин муњайѐ созад. 
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ИНКИШОФИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ ВА РОҲҲОИ ТАКМИЛИ 
 УСУЛЊОИ ЊИФЗИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 

Калидвожаҳо: моликияти зеҳнӣ, ҳуқуқи муаллифӣ, соҳибкори навовар, тараққиѐти 
илмӣ-техникӣ, инноватсия, технология, муҳофизат. 

Фишурда. Дар мақола мазмуни тавсифи умумии моликияти зеҳнӣ, хусусиятҳои 

фарқкунандаи он аз дигар моликият, нақши моликияти зеҳнӣ дар фаъолияти хоҷагидорӣ 

гирд оварда шуда, моликияти зеҳнї бо дороиҳои ғайримоддии корхона тањлил карда 
шудааст. Таъкид мешавад, ки дар қатори дигар моликиятҳои моддӣ намуди мазкури 
моликият низ объекти созиш, хариду фурӯш, гарав ва ба субъекти дигар тақдим карда 
шуда метавонад. Њамчунин, дар навбати худ дар фаъолияти хоҷагидорӣ моликияти зеҳнӣ 
ба монанди моликияти моддӣ ба сифати воситаи фоидаи ҳадди аксар метавонад 
истифода шавад. 

 

Дар шароити ҷаҳонишавии хоҷагии халқ зарурати пайдо шудани моликияти зеҳнӣ 
ва рушди он ба афзоиш ва мураккаб шудани талаботи инсон ва љамъият вобаста аст. 
Тавлиди ихтироотҳои нав ба нав ҷомеаи ҷаҳониро ба ояндаи дурахшон, тараққиѐти 
муосир ва пешрафти иқтисодиѐти мамлакати муайян ва хубтар намудани сатҳи 
зиндагии аҳолии ҳар як давлатро оварда мерасонад. Ихтироотҳои нав ба зиндагии 
ҷомеаи мамлакат ҳусни дигаре мебахшад ва ҳар як соҳибкори навовар кӯшиш мекунад, 
то ки манфиатҳои моликияти зеҳнии худро баланд бардорад ва аз он фоидаи ҳадди 
аксар ба даст орад. Дар баробари ин, метавонем як далели муҳиммияти пешрафтаро 
қайд намоем, ки тараққиѐти илмї-техникї њамчун омили муњими рушди иќтисодї дар 
мамлакат ба ҳисоб меравад. 

Таъкид бамаврид аст, ки дар асри техникаву технологияи нав нақши фаъолияти 
навоварона ва моликияти зеҳнии он ба даст овардани сатҳи баланди рақобатпазирии 
фаъолияти соҳибкории навовар ва баромадан ба бозори ҷаҳонӣ бо маҳсулоти хушсифат 
рақобатпазирии ватанӣ хело муҳим мебошад. Инчунин, самарабахш истифодабарии 
захираҳои меҳнат, афзоиш намудани ҳосилнокии меҳнати онҳо ва барои баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат мақоми хоссаро дорост. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки бисѐр мамлакатҳои тараққикарда кӯшиши 
зиѐдро ба пурзӯр намудани ихтироотҳои нави самрабахш, баланд бардоштани 
иқтидори илмӣ-техникӣ, такмилдиҳии таҷҳизоту предметҳои меҳнат, ҷараѐнҳои 
технологӣ ва шаклҳои ташкили истеҳсолот дар асоси комѐбиҳои навтарини илму 
техника равона месозанд. Инчунин, ҷалби сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ ба 
технологияњои илмї бештар кӯшиш карда, иштирок дар ивази байналмиллалии 
технологї, тезонидани суръати рушди фаъолияти навоварона фаъолона иштирок 
меварзанд. Дар ин ҷо қайд намудан мумкин аст, ки дар мамлакатњои љањон аз 70 то 85% 
њиссаи афзоиши маҷмӯи маҳсулотҳои дохилиро дарбаргирифта, рушди илмҳои муосир 
дарѐфти технологияҳои нав, роҳҳои ташкили истеҳсолоти самарабахш, намудҳои нави 
маҳсулот ва хизматҳои нав кӯшиши ҳаматарафа менамоянд [6,78]. 

Дар шароити вусъатѐбии бозор доираи амалиѐтњои тиљоратие, ки бо моликияти 
зењнї вобастаанд, торафт паҳн гашта истодааст. Алалхусус, хариду фурўши моликияти 
зеҳнӣ, муайян намудани њиссаи он дар фаъолият, таѓйирдињии сохтори корхонањо, дар 
ҳолатҳои ќарздињї, тавассути гарав, тўњфа ѐ меросгузории њуќуќи моликияти зењнї 
шаффофият ва ба роҳ мондани аз рӯи қонун кӯшиш карда истодаанд. 
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Таъкид ҷоиз аст, ки дар Љумњурии Тољикистон моликияти зеҳнӣ чун намуди нави 
моликият дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон қисми 3, фасли 5 моликияти 

зењнї дарљ ѐфтааст [1]. Дар ќонунњои вобаста ба моликияти зењнї ба маънои 

натиљабахшии фаъолияти соҳибкорони хусусӣ, кормандони илмї-тадқиқотӣ, зиѐиѐн, 
барои тавсифи иќтидори илмию техникии мамлакат ва дар корхонаҳои мамлакат 
алоњида истифода мешавад. Дар навбати худ моликияти зеҳнӣ чун маҷмӯи њуќуќњои 
муносиб ва намуди нави муносибатњое, ки ба моликият вобастаанд ва ба натиљањои 
фаъолияти интеллектуалї ва эљодї алоқаманд мебошанд, тавсиф карда мешавад. 

Қайд кардан зарур аст, ки моҳияи моликияти зењнї дар Кодекси граждании 
љумњурї тавсифи худро дарѐфт карда бошад ҳам, нуфузаш на он қадар васеъ маънидод 
карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки моликияти зеҳниро беҳуда ба дороиҳои 
ғайримоддии корхона дохил намешавад, чунки дар қатори дигар моликиятҳои моддӣ 
намуди мазкури моликият низ объекти созиш, хариду фурӯш, гарав ва ба субъекти 
дигар тақдим карда шуда метавонад. Дар навбати худ дар фаъолияти хоҷагидорӣ 
моликияти зеҳнӣ ба монанди моликияти моддӣ ба сифати воситаи фоидаи ҳадди аксар 
метавонад истифода шавад. Хусусияти муҳими моликияти зеҳнӣ дар он аст, ки соҳиби 
ихтироот онро метавонад як чанд маротиба фурӯхта даромади баландро ба даст 
оварад. 

Моликияти зењнї чун натиљаи фаъолияти эљодии зењнї дар шаклњои гуногун 
зоњир мешавад. Вале таъкид бамаврид аст, ки дар ҷараѐни фаъолияти хоҷагидории 
корхона бештар истифода бурда мешавад ба онҳо ному шӯҳрати корхона, доираи 
мизоҷони доимӣ, номгӯи фирма, тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ, номи маҳалии 
истеҳсоли мол ва нишондоди истеҳсолӣ, малакаи роҳбарият ва сатҳи тахассуси захираи 
меҳнат, усулҳои истеҳсолоти патентикунонидашуда, ҳуқуқи муаллифӣ, шартномаҳо 
дохил мешавад. 

Ҳамзамон бояд қайд кард, ки натиҷаҳои ҳамаи фаъолияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байнал-милалии эътирофнамудаи 
мамлакат муҳофизат карда мешаванд. 

Соњиби њуќуќи моликияти зењнї ба натиљањои фаъолияти зењни ѐ воситањои 
фардикунонї њуќуќњои мустасноие дорад, ки нисбати њама ва њар субъект њифз карда 
мешавад. 

Тадқиқотҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ихтироъкориҳо ва 
намунаи молҳои саноатие, ки нав истеҳсолшуда бо ҳуқуқи патентӣ муҳофизат карда 
мешавад, инчунин тамғаи мол ва тамғаи хизматрасонӣ бо Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи тамғаи мол, тамғаи хизматрасонӣ ва номи маҳаллии истеҳсол 
мол” ҳифз карда мешавад. Дар ҳамаи соҳаҳо дар соҳаи кишоварзӣ низ ҳамаи 
навовариҳои селексионие, ки дар ҳудуди мамлакат ихтиро карда мешавад бо Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дастовардҳои селексионӣ” ҳифз карда мешавад [2]. 

Бояд таъкид сохт, ки объектњои њуќуќи муаллифї ва њуќуќи омехта бо њуќуќи 
муаллифї њифз мешаванд. Њуќуќи амвол ба объектњои номбаршуда дар њолати гардиш 
ќарор дошта, дар асоси шартномањои муаллифї, литсензионї ва ѓайра гардиш 
мекунанд. 

Дар шароити дигаргуншаклии иқтисодӣ бозори моликияти зењнї њифзи бехатарї 
ва манфиатњои миллї бенињоят зарур буда, дар чунин самтњо ифода меѐбад (расми 1.). 
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Расми 1. Самтҳои асосии рушди бозори моликияти зеҳнӣ 

Дар баробари ин метавонем як далели муҳиммияти пешрафтадоштаро қайд намоем, 
ки таъмини бехатарии зењнї ва истифодаи иќтидори зењнии мамлакат бањри 
манфиатњои Милли Рушд водор месозанд, ки муаммоњои дар ин бахши мављуда њар чї 
зудтар њаллу фасли худро ѐбанд. Бартариятњо дар бахши моликияти зењнї бо вазифањои 
таъмини амнияти миллї дар мувофиќа бо њамдигар бояд баррасї шаванд. Дар ин љода 
вазифањои мушаххаси бамиѐномада барои њалли худ тањия ва татбиќи чанде 
чорабинињои амалиро таќозо мекунанд. 

Таҷрибаҳои давлатҳои мутараққӣ нишон медиҳад, ки дастгирӣ ва ҳимояи 
моликияти зеҳнӣ яке аз фишангҳои муҳими раванди дигаргунсозиҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ ба шумор меравад. 

Таъкид бамаврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари соҳибистиқлол аз 
пешрафти илму техника ва дастовардҳои илм дар канор нест. Барои самаранокии 
истеҳсолот ва натиҷанокии иҷрои чорабиниҳо оиди ташаккул ва рушди фаолияти 
инноватсионӣ ва дастгирии давлатии он бояд дар самтҳои чунин дида баромада шавад 
[4, 96]: 

 тањия ва татбиќи тадбирњои давлатии стратегию барномавии маќсимсозї ва 

њавасмандгардонии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар мамлакат; 

 муњайѐ намудани мавќеи имтиѐзбахш ба соҳибкорони навовар, эҷодкорон ва 

кормандони соњаи илмӣ-тадқиқотӣ; 

 ташкили бозори навоварињои илмї бо назардошти њалли масъалањои молиявию 
иќтисодї, ташкилї, ќонунгузорї, дарѐфти вариантњои нави татбиќи он дар доираи 
инкишофи минтаќањои озоди иќтисодї дар мамлакат; 

 чун унсури муњими маљмуи боигарии мамлакат тањти њифзи давлат ќарор 
гирифтани моликияти зењнї бо соњибгардии он ба арзиши мушаххаси худ; 

 бо назардошти кори нав ва мураккаб будани нархгузории моликияти зењнї 
сараввал аз љониби маќомоти махсус ѐ гурўњи олимон тањия равиши аз љињати илмї 
асосноки нархгузорї дар ин бахш. 

Моликияти зеҳние, ки дар технологияњои нав, мањсулот ва таљњизот, 
хизматрасонї, дар равандњои нави ташкил ва такмили ихтисоси захираи меҳнат 
инъикос ѐфтаанд, раќобатпазирии баланди иқтисодиѐти миллиро таъмин мекунанд. 

Њар як мамлакат новобаста ба он, ки дар кадом сатњи илмию технологї ва 
иљтимоию иќтисодии рушд ќарор дорад, бояд ба ташаккули низоми миллии 

„ Самтҳои асосии рушди бозори моликияти зеҳнӣ  

„ истифодаи оқилонаи иќтидорњои зењние, ки дар дохили мамлакат вуљуд 
доранд 

„ истифода аз имкониятњое, ки мубодилаи дастовардњои илмию техникї аз 
хориљи кишвар баргузор мешаванд 

„ васеъ арзѐбї намудани манфиатњои мамлакат мавриди харидорї намудани 
литсензияњои хориљї 

 

„ аз нуќтаи назари самаранокии иќтисодї дар натиљаи љори намудани 
дастовардњо дар истењсолот 

 
„ асосноксозии усули муайян намудани самараи нављорисозї аз рўйи 

истифодаи маблаѓ ва мўњлати бозгардонии  харољот 

„ ноилшавї ба афзоиши даромад ва имконияти нави содиротї, 
раќобатпазирии маҳсулоти истеҳсолшуда 
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инноватсионии худ, ки он принсипњои умумии фаъолияти инноватсионї ва дар 
баробари ин, бо дарназардошти махсусиятњои мамлакат сохта шудааст, кўшиш намояд. 
Барои пурзўр намудани фаъолияти инноватсионї, ки љузъи пайвасткунандаи илм ва 
истењсолот мебошад, бояд шароит фароњам оварда шавад, то љузъи инноватсионї дар 
соњаи иќтисодиѐт ба таври доимї афзоиш ѐфта, ба пешрафти мамлакат ва болоравии 
некўањволии халќ таъсири бештар дошта бошад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили гузаронидани мо ҷиҳати вазъи имрӯза имконият медиҳад, ки 
дар ҷумҳур истифодаи самараноки дастовардњои пешќадами илмию техникї ва 
технологї, танзим, дастгирӣ ва муҳофизати моликияти зеҳнӣ барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии истењсолот, истифодаи оќилонаи ашѐи хоми табиї ва захирањои 
меҳнатӣ оварда мерасонад. Ин дар навбати худ таъмини амнияти иќтисодї, энергетикї, 
озуќаворї ва экологї ва баланд бардоштани некўањволии ањолии мамлакат мақоми 
муҳимро ишғол мекунад. 
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ТЕРРОРИЗМ – ХАТАР БА ҶОМЕАИ ҶАҲОНӢ 
 

Инсоният дар ибтидои асри навин бо амалњои номатлубе рў ба рў гардидааст, ки 
ин падида терроризми байналмилалї мебошад. Тавре маълум аст, терроризм дар љомеа  
гўѐ дар њамаи даврањои таърихї инсониятро њамроњї намудааст, аммо ин акидањо 
беасосанд. Решањои терроризм хеле чуќур  буда, манбаи иљтимоии он, ба асосњо ва ѐ 
пояњои идеологї, таърихї ‟фарњангї  ва љањонбинии он иртибот доранд. Имрўз касе 
даќиќ гуфта наметавонад, ки аввалин амалиѐти террористї кай ва дар куљо ва бо кадом 
маќсад содир шудааст. Аз даврањои ќадим, асрњои миѐна ва то имрўз одамони алоњида 
ва њам гурўњњои муташаккили сиѐсию мазњабие мављуд буданд, ки бо роњи зўроварї 
маќсадњои худро амалї кардан мехостанд. Дар замони имрўза амалњои террористї 
сабаби кушта шудани миќдори зиѐди одамони бегуноњ гардида истодаанд.  Таърихи 
асрҳои баъдина собит месозад, ки амалњои террористї бисѐртар хосияти сиѐсиро ба худ 
гирифта, доираи амал ва фаъолияти террористон васеъ мегардад. Дар натиљаи 
пешрафти техника ва технологияи нав шаклу намудњои муосири амалњои террористї ба 
вуљуд меоянд, ки аз рўйи зарарњои расонидаашон аз амалиѐти калони љангї гувоњӣ 
медињанд. Гурӯҳҳои тераристиву эктремистї дар замони муосир дар зери ниқоби ислом 

vfp://rgn=127473/
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пинҳон шуда, ба ҷинояту ҷинояткорӣ даст  мезананд. Тавре Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам  Эмомалї 
Рањмон дар яке аз суханронињои худ аз шоири номвар мисол оварданд, “Ислом ба зоти 
худ надорад айбе ...”. Яъне, ин гурўњњои ифротгаро аз ноогоњии мардум истифода 
бурда, онњоро ба доми фиреб меандозанд. Ифротгароѐн бо суйистифода аз номи дини 
ислом ба пањншавии афкори исломситезї ва бадбинии мусулмонон мусоидат 
менамоянд. Дар натиља ихтилофњо байни мазњабњо ва динњо ба миѐн омада, куштору 
ѓоратгарба амал меояд. Ин падидањо тўли асрњои зиѐд бо рангу тобишњои гуногун арзи 
њастї намуда, имрўз дар ниќоби нав амал менамоянд.    

Мубориза бар зидди терроризму экстремизм ва дигар таҳдидҳои замони муосир 
яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиѐсати дохиливу 
хориҷии роњбарияти олии мамлакат мебошад. Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
форуму симпозиумҳои байналмилалӣ ва Паѐмҳои худ оид ба ин хатари марговар 

андешаронї  намудаанд.  Аз ҷумла, қайд менамоянд, ки “террорист ватану миллат, дину  

мазҳаб ва надорад”. Мафҳуми “терроризм” дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
мубориза бар зидди терроризм” шарҳу эзоњи худро ѐфтааст. Терроризм,  яъне зўроварї ѐ 

таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони воқеъї, маҷбур кардан ѐ  таҳдиди истифодаи он 
нисбати шахсони ҳуқуқӣ , ҳамчунин нобуд сохтани амвол ѐ дигар объектҳои моддии 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошанд.  Бояд гуфт, ки имрӯз барои муборизаи муштарак бар 
зидди терроризм ва экстремизм санадҳои байналмилалӣ қабул ва мавриди амал қарор 
доранд. Стратегияи глобалии СММ оид ба мубориза бар зидди ин зуҳороти номатлуб  аз 
ҷумлаи ин санадҳо мебошад. 

Тоҷикистон дар радифи дигар давлатҳои пешсафи ҷаҳони муосир дар  мубориза бо 

терроризму экстремизми ифротгаро   бо сиѐсати пешгирифтаи устувори худ дар таъмини 
сулњу субот ва амнияти минтақа ва љањон саҳми муҳим  мегузорад. Ҳанўз баҳри 
мубориза бо терроризм ва экстремизм дар Љумњурии Тољикистон як зумра санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқї қабул шуда буданд.  Ба тасвиб расидани  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи мубориза бо экстремизм” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
мубориза бо терроризм” аз љумлаи онҳоянд. Ин қонунњо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
заминаҳои ҳуқуқии мубориза бо терроризм ва экстремизмро фароҳам овард.  
Њамчунин, соли 2016  бо Фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумҳурии Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалї Раҳмон «Стратегияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 
2016-2020» тасдиқ гардид.  

Дар љањони имрўза аз амалҳои террористӣ њатто кишварњои пешрафта  низ эмин 
буда  наметавонад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки усулҳои самараноки мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизмро дар минтақа таҳия карда шавад.   

Падидаҳои  терроризм ва экстремизми байналмилалї, реша ва омилҳое, ки онро 
ба вуҷуд  оварда, маблаѓгузорї менамоянд, муайян карда шавад.  Муборизаи 
дастаҷамонаи тамоми қишрҳои ҷомеаи љањонї аз вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб 
меравад. Дар ин замина, бояд ҳамкориҳои судмандӣ ҷомеми ҷаҳонӣ дар мубориза бар 
зидди терроризм ва экстремизм тақвият бахшида шаванд. 

 Бояд таъкид кард, ки бидуни њамкорињои судманди дуљонибаи љомеаи љањонї 
барњам додани терроризми байналмилалї ѓайриимкон аст. 

 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Конфронси байналмилалии сатњи баланд, 
ки рўзњои 3-4 майи соли 2018 дар шањри Душанбе бо ташаббуси Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар њамкорї бо Созмони Милали Мутањњид, Иттињоди Аврупо Созмони 
Амният ва Њамкорї дар Аврупо ва дигар шарикони рушд барпо гардид, зикр карданд, 
ки “вокуниш ба тањдиди рўзафзуни терроризм ва ифротгарої бояд бо наќши калидї ва 
њамоњангсозии Созмони Милали Муттањид оид ба мубориза алайњи терроризм ва 
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конвенсияи зиддитеррористї, ќатъномањои Шўрои Амният ва Маљмааи умумї бояд 
асоси муборизаи муштарак бо терроризму ифротгароиро ташкил намояд”. 

Дар тамоми љањон имрўзњо њазорон њазор одамон гирифтори хавфу тањдид ва 
чангу низоъњо гардидаанд ва терроризму экстремизм ба хатари глобалии љањонї 
табдил ѐфтааст. Ин амалњо оќибати фољиаангез дошта, иќтисодиѐти кулли кишварњоро 
аз пешрафт боз медорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки таи чанд соли охир беш аз 100 
мамолики дунѐ аз амалњои дањшатовари террористон азият кашида, ба иќтисоди ин 
кишварњо миллионњо доллар зарар расонида шудааст. Дар худи як кишвари љангзадаи 
Афѓонистон тўли дањсолањо задухўрдњои бемантиќи гурўњњои ифротгаро ин кишварро 
ба доми фано бурда истодааст. Дар як соли 2017 дар натиљаи амалњои террористї 10 
њазор ањолї зарар дидаанд. Дар воќеањои пурдањшати Ироќу Сурия ва Афѓонистон 
амалњои гурўњњои террористии “Ал-Ќоида”, “Давлати исломї”, Толибон” оќибатњои 
хунинро ба бор овардааст.  Яъне, имрўз љомеаи љањонї бо як ќувваи харобиовар  рў ба 
рў гардидааст, ки муттањидї ва сарљамъиро дар мубориза бар зидди онњо хоњон аст. 
Ягон кишвари љањон наметавонад дар алоњида боа ин амалњо хотима бахшад. Њатто 
дар замони Љанги Бузурги Ватанї дар мубориза бар зидди  фашизм тамоми ќуввањои 
озодихоњ муттањид гардиданд. Имрўз низ љомеаи љањониро зарур аст, ки бар зидди ин 
тањдидњои афзояндаи амнияту осоиш муборизаро пурзўр намоянд. Аз ин лињоз, тавре 
Пешвои миллат меоранд:” Дар шароити мураккабу пуртазоди имрўза мо бояд њамкорї 
кунем, на раќобату бартариљўї. Барои ноил шудан ба натиљањои дилхоњ дар муќовимат 
бо зуњуроти хатарзои замони муосир бояд бар пояи њусни эътимод њамдастиву 
њамоњангињои зичи хадамоту нињодњои амниятии кишварњо ва маќомоти њифзи њуќуќ 
ба роњ монда шавад.”  

Дар шароити мураккабу зудтаѓирѐбандаи љањон дар мубориза бо терроризм ва 
экстремизми ифротгарої ва дигар намуди љиноятњои муташаккили фаромарзї бояд 
тамоми мамлакатњои дунѐ, новобаста аз дараљаи рушд ва созмонњои бонуфузи 
байналмилаливу минтаќавї њамкорї намоянд. Љумњурии Тољикистон  њамчун узви 
фаъоли Созмони Милали Муттањид ва дигар созмонњои бонуфузи байналмилаливу 
минтаќавї љињати муќовимат бо терроризм ва ифротгарої якчанд тадбирҳоро 

роҳандозӣ намуд. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ташкил ва гузаронидани Конфронси 

байналмилалии сатњи баланд аз омодагии худ љињати њамкорињои судманд бо тамоми 
кишварњо, созмонњои байналмилаливу минтаќавї бори дигар паѐми мушаххас дод. 
Тавре натиљањои Конфронс нишон доданд, њамаи тарафњои иштирокдор љињати амалї 
намудани њадафњои дар он пешбинишуда мувофиќат њосил намуда, ин нишасти 
муњимро барои иттињоду њамбастагї дар мубориза бо терроризму ифротгарої муфид 
арзѐбї намуданд.  

Мубориза бар зидди терроризм яке аз вазифањои афзалиятноки давлат буда, он 
тавассути маќомотњои дахлдор амалї карда мешавад. Терроризм ва экстремизм дар 
сурат ва сират гуногун ба амал меояд. Таҳдидҳо вобаста дар вақти муборизаи сиѐсӣ, 
зӯроварї  нисбати шахсони гуногун, ба гарав гирифтани шахсони алоҳида ва монанди 
инҳо.  Шабакаи интернет имрўз ба як майдони васеи судманд барои паҳн намудани 
ҳама гуна ақидаю мафкура мебошад.  Терроризм ва экстремизм зуҳуроти нафратовар 
буда, таҷрибаи солҳои охир собит месозанд, ки ин гурӯҳҳои ифротӣ кӯшиш менамояд, 
ки бештар ҷавононро гумроҳ  созанд. Бемаърифатї,  надоштани саводи диниву дунявӣ 
ва надонистани ҳуқуқу озодиҳои худ онҳоро ба ин гурўҳҳо шомил мегардонад.    

Терроризм чун дигар шаклњои љинояткории муташаккил набояд  аз рўи 
принсипњои диниву нажодї ташрењ дода шавад. Омилњои хосии фаъол гардидани 
наќши ташкилотњои террористии байналмилалї аз он иборатанд, ки дар ибтидои 
њазорсолаи сеюм инсоният бо масъалањо ва мушкилоти нав рў ба рў гаштааст.  

Ҳама гуна амалҳои террористї бо хун анљом меѐбад, оқибати ин кирдорҳо байни 
халқҳо ва милатҳои гуногун људоиро пеш меоварад. Моро зарур аст, ки дар ҳама ҳолат 
муборизаи оштинопазир бо ин падидаҳои номатлуб барем. Моҳияти ғаразовари 
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падидаҳои номатлубро дарк намоем ва барои эмин мондан мубориза барем. Боиси 
таасссуф аст, ки то њол аз љониби љомеаи љањонї мавќеъгирии ягона нисбат ба 
мафњумњои терроризм ва экстремизм ба назар намерасад. Тавре Пешвои миллат ќайд 
мекунанд, “мубориза бар зидди терроризму экстремизм ба њељ ваљњ сиѐсати “меъѐрњои 
дугона”-ро намепазирад. Агар ин сиѐсат роиљ гардад, боси густариши хатару тањдидњои 
амалњои террористї мегардад. Дар тамоми љањон имрўз ќуввањои бадхоњи 
террористиву экстремистї ба њам омада, амалњои нангини худро давом дода истодаанд. 
Аз амалњои хатаровари террористон маълум мегардад, ки ин падида доираи фаъолияти 
худро густариш додааст, яъне ин ќуввањо муттањид гардидаанд.  Аз ин лињоз, љомеаи 
љањониро зарур аст, ки якљоя бар зидди онњо муборизаи беамон баранд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президнти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї санаи 26 
декабри соли 2019 оид ба хатарњои террористиву экстремистї чунин овардаанд: 
“Амалҳои даҳшатноки террористӣ, ки солҳои охир дар гӯшаҳои гуногуни олам содир 
гардида, боиси марги ҳазорон одамони бегуноҳ шуда истодаанд, возеҳ нишон 
медиҳанд, ки терроризм имрӯзҳо ба таҳдиди воқеиву ҷиддӣ ба амнияту суботи ҷаҳон ва 
пешрафти инсоният табдил ѐфтааст. Инсоният дар симои терроризми байналмилалӣ бо 
душмани бераҳму шафқат ва маккоре рӯ ба рӯ омадааст, ки тамоми меъѐрҳои ахлоқӣ ва 
арзишҳои умумиинсониро поймол карда, барои расидан ба ҳадафҳои худ аз ягон 
ваҳшоният рӯй намегардонад. 

Созмонҳои террористӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва бо 
роҳи тафсири ғаразноки сарчашмаҳои динӣ дар мафкураи ҷавонони камтаҷрибаву 
ноогоҳ ғояҳои тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу куштор, барҳам задани амният 
ва суботу оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ менамоянд. Мо бояд љавононро дар 
рӯҳияи садоқат ба халқу Ватан ва эҳтиром ба арзишҳои умумиинсонӣ тарбия намоем”. 

Њамчунин, аз љониби Сарвари давлат пешнињод гардид, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», ки соли 1999, яъне 20 сол пеш 
қабул шуда буд, вобаста ба талаботи замон ба такмил ниѐз дорад. Супориш дода шуд, 
ки лоиҳаи қонуни зикршударо дар таҳрири нав таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат манзур 
намоянд. 

Дар шароити кунунии авзои сиѐсии љањон ва таѓйиру тањаввулоти босуръати он, 
инчунин торафт вусъат гирифтани низоъњои байнимазњабї ва ављи љиноятњои 
муташаккили фаромарзї зиракии сиѐсии љавонон ањамияти баѓоят бузург касб 
менамояд. Зеро имрўз тамоми љомеаи башариро зуњуроти номатлуби терроризм ва 
экстремизм ба ташвиш оварда, ба амнияти миллї ва давлатии бисѐр кишварњои олам 
хатари  љиддї эљод мекунад. Аз ин лињоз, имрўз љавонони бонангу номуси кишварро 
зарур аст, ки  дар мубориза бар зидди њизбу њаракатњои тундрав ва пешгирии 
густариши фаъолияти њизбу њаракатњои иртиљої фаъолона ширкат варзанд, љињати 
баланд бардоштани маърифати њуќуќии хеш кўшиш намоянд, моњияти муќаррароти 
Конститутсия, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд»,  «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар 
Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќиро хуб омўзанд ва сармашќи 
кору пайкори худ ќарор дињанд. 

Дар шароити ташаннуљи рўзафзуни авзои сиѐсии љањон ва таѓйиру тањаввулоти 
босуръати он, инчунин торафт вусъат гирифтани низоъњои байнимазњабї ва ављи 
љиноятњои муташаккили фаромарзї зиракии сиѐсии љавонон ањамияти баѓоят бузург 
касб менамояд. Зеро имрўз тамоми љомеаи башариро зуњуроти номатлуби терроризм ва 
экстремизм ба ташвиш оварда, ба амнияти миллї ва давлатии бисѐр кишварњои олам 
хатари  љиддї эљод мекунад. Аз ин лињоз, имрўз љавонони бонангу номуси вилоятро 
зарур аст, ки  дар мубориза бар зидди њизбу њаракатњои тундрав ва пешгирии 
густариши фаъолияти њизбу њаракатњои иртиљої фаъолона ширкат варзанд, 

Терроризм ва экстремизм падидаест, ки ба амнияти кишвар тањдид намуда, ба 
раванди асосии рушди давлату њукумат хатар эљод менамояд. Кишварњоро аз роњи 
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рушд боз медорад ва мафкураи њазорон љавононро вайрон менамояд. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон чунин оварданд: “Мо бо 
љавонони созандаи худ ифтихор мекунем, чунки љавонони даврони соњибистиќлолии 
ватанамон имрўз бо нангу номуси миллї, ташаббусњои шоиста ва эњсоси баланди 
ватандорї дар рушди Тољикистони азиз њиссаи арзишманд мегузоранд ва ба Модар ‟
Ватани худ содиќона хизмат мекунанд”.   
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ТОҶИКИСТОН - МИНТАҚАИ ҶОЛИБИ САЙЁҲӢ 

 

Калидвожаҳо: соҳаи сайѐҳӣ,  санадҳои меъѐрӣ -ҳуқуқӣ, сайѐҳ, минтақаи сайѐҳӣ, 

туризми кӯҳӣ, сайѐҳони хориҷӣ. 

Фишурда. Дар мақолаи илмии мазкур масъалаҳои ҷалби сайѐҳони хориҷӣ ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, манфиати соҳаи туризм ба кулли мамлакатҳои ҷаҳон, нақши санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқӣ дар рушди соҳаи  сайѐҳӣ, он ҷойҳое, ки соҳаи туризм зудтар инкишоф меѐбад, 

Тоҷикистон ҳамчун минтақаи ҷолиби сайѐҳӣ, шумораи ҷойҳои корӣ дар индустрияи туризми 

ҷаҳонӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба соҳаи сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
омӯзиш ва тадқиқ қарор гирифт.    

 

Сайѐҳӣ. Калимаи сайѐҳ аз калимаи франсавӣ “tour” гирифта шуда, маънояш 
“сайр” ва ѐ “гаштугузор намудан” аст. Аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид таърифи 
муосири туризм чунин маънидод карда шудааст: туризм-ин истироҳати фаъолонаест, ки 
ба солимгардонии саломатӣ, инкишофи ҷисмонии инсон таъсир карда, ба ҳаракат ва 
берун рафтан аз ҷойи доимии истироҳат алоқаманд мебошад.    

Дар замони муосир сайѐҳӣ ба яке аз соҳаҳои тараққикарда табдил ѐфта истодааст. 
Таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз нигоҳи сайѐҳӣ ба кишварҳое равона гардидааст, ки мероси 
бою фарҳангиву таърихӣ, инфрасохтори рушдкардаи сайѐҳӣ доранд. Дар ҷаҳон соли 
2009  тақрибан 760 млн. нафар сайѐҳат карда бошанд, ин шумора  соли 2013 аз 1 млрд. 
нафар зиѐд шуд ва тадқиқотҳои байналмилалӣ муайян менамояд, ки  шумораи сайѐҳон 
дар соли 2020 ба 1,5 млрд. мерасад.  Бояд қайд намуд, ки дар ҷаҳон баъди нафт ва 
маводи доруворӣ даромад аз сайѐҳии байналмиллалӣ ҷои сеюмро ишғол менамояд ва 
он 30%-и содироти хизматрасониро ташкил медиҳад. Дар Хитой зиѐда аз 60 млн. ҷойи 
корӣ дар соҳаи сайѐҳиро ташкил менамояд, ки аз ин 73%-и ҷойи корӣ  ба намуди 
сайѐҳии дохилӣ рост меояд. Дар сатҳи ҷаҳон ҳамасола 5 млрд. ташрифи сайѐҳӣ (дохилӣ 

ва байналмиллалӣ) ба ҳисоб гирифта мешавад, ки 83%-и он сайѐҳии дохилӣ мебошад 
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[3,39]. Шумораи ҷойҳои корӣ дар индустрияи туризми ҷаҳонӣ зиѐда аз 200 млн. нафарро 
ташкил медиҳад, ки ин баробари 8,2%-и аз ҳаҷми умумии аҳолии қобили меҳнати ҷаҳон 
ба шумор меравад. Ба ақидаи баъзе аз иқтисодчиѐн моҳияти асосии рушди соҳаи 
сайѐҳиро иқтидори иқтисодии ҳар як давлат ташкил мекунад, аммо боиси қайд аст, ки 
сайѐҳӣ дар ҷойҳое зудтар инкишоф меѐбад, ки унсурҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва табиӣ 
бештар ба назар мерасанд. Чунончӣ, соҳили баҳрҳо, дарѐҳо, кӯлҳо, назди шаршараҳо, 
ѐдгориҳои табиию моддӣ ва ғайраҳо. Масалан, Фаронса, Олмон, Испания, Италя, 
Юнон, Непал аз туризми кӯҳнавардӣ, Либия, Алҷазоир, Марокко, Тунис, Яман, Миср 
аз ҳисоби туризми сафарӣ ва соҳилӣ миллион доллар даромад мегиранд. Ҳоло соҳаи 
сайѐҳӣ ба манфиати кулли мамлакатҳои ҷаҳон таъсир расонида, онҳоро ба раванди 
ивази сайѐҳӣ фаъолона ҷалб намуда, ҳамчун соҳаи муҳими ҳоҷагии ҷаҳонӣ ва асоси як 
қатор мамлакатҳои ҷаҳон баромад карда истодааст. Масалан, ҳиссаи сайѐҳӣ дар шуғлӣ 
аҳолии кишварҳои Ҷазираҳои Суйшел-63,7%, Антигуа ва Барбуда-54,3% ва Богама-
53,9%-ро ташкил намуда, ҳиссаи он дар ММД бошад, мутаносибан 59,4%, 60,7% ва 
81,8%-ро дар солҳои охир ташкил [4, 292].      

 Тоҷикистон минтақаи ҷолиби сайѐҳӣ ва нигоҳи ҷаҳониѐн ба кишвар.  Бо 
пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐмҳои 
хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Бо ҳадафи тараққӣ додани сайѐҳӣ, 
муаррифии шостаи  имкониятҳои сайѐҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи 
байналмилалӣ, инчунин ҷалби сармоя ба инфирасохтори сайѐҳӣ” соли 2018  дар кишвар 
“Соли рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”  ва солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон гардид. Соли рушди сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон гардидани соли 2018 ба дарки аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаѐти иҷтимоиву 
иқтисодии мардум такони ҷиддї бахшида, шумораи сайѐҳоне, ки соли 2018 ба 
Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар афзуд [1,584]. Бояд қайд 

намуд, ки 93 фоизи масоҳати Тоҷикистонро куҳҳои пасту баланду осмонбӯс ташкил 
медиҳад, ки метавонад диққати аксари ҷаҳониѐнро ба худ ҷалб намояд. Иқлими кӯҳсор 
имкониятҳои зиѐд дорад. Махсусан, баландиҳои аз 1000 то 2000 метр омили муҳими 
табобатї доранд [2,19]. Аз ин хотир, дар кӯҳсор ҳамеша санатория, хонаҳои истироҳатӣ 
ва куротҳои иқлимӣ месозанд. Ғайр аз ин, дар минтақаҳои кӯҳсор солҳои охир дар 
бозиҳои варзишӣ қариб 30%, дар гардишҳои кӯҳӣ 19%, дар саѐҳати пиѐдагардӣ 30% ва 
дар лижаронӣ   10%-и ҳамаи сайѐҳон иштирок кардаанд [5,78]. Сайѐҳон ҳамеша намуди 
туризми фаъолро аз қабили трейл, рафтинг, трекинг, ва ғайраҳоро интихоб мекунанд. 
Кӯҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати худ ҳамаи имкониятҳои туризми кӯҳиро 
доранд. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи рушди соҳаи сайѐҳӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2009-2019 қабул шудааст, ки дар он 
самтҳои афзалиятноки ин соҳа муайян гардида, дар соли 2020 мамлакат қабули зиѐда аз 
1 миллион сайѐҳонро ба нақша гирифтааст. Дар самти иҷтимоӣ - иқтисодӣ, ки соҳаи 
сайѐҳиро низ дарбар мегирад, солҳои охир имтиѐзҳо ва ҳавасмандгардониҳои зиѐд 
роҳандозӣ шудаанд. Масалан, бо мақсади рушди сайѐҳӣ заминаҳои меъѐрҳои ҳуқуқии 
дахлдор ташаккул ѐфта, тадбирҳои зерини дар шароити рушди давлат муҳим андешида 
шудаанд:   

-Аз пардохтҳои андозу гумрукӣ озод гардидани воридоти таҷҳизот ва масолеҳи 
сохтмон барои иншооти сайѐҳӣ;   

-Аз пардохти андоз аз фоида озод гардидани ширкатҳои сайѐҳӣ дар панҷ солӣ 
аввали фаъолият;  

-Ташаккул ѐфтани низоми содакардашудаи раводид (шабакаи ягонаи электронӣ) 
барои шаҳрвандони 80 давлати ҷаҳон, ки дар натиҷа, шумораи  сайѐҳон дар се соли 
охир мунтазам афзоиш ѐфта, ду баробар аз (207 то 414 ҳазор нафар) зиѐд гардидааст; 

Ми-Муқаррар гардидани беш аз 10 имтиѐзи дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ 
дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сайѐҳии дохилӣ”: Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар Осиѐи ѐна беҳтарин ва бештарин имкониятро барои рушди сайѐҳӣ 



150 
 

соҳиб гардидааст. Мувофиқи рейтинги ҷаҳонии мамлакатҳо оид ба хулосаи шабакаҳои 
ҷаҳонӣ  Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои ҷаҳон мебошад, ки дар соҳаҳои 
гуногун дар арсаи байналмиллалӣ мавқеи махсусро ишғол менамояд ва ба якчанд 
муваффақиятҳои ҷаҳонї ноил низ гаштааст. Дар ҷаласаи сеюми вазирони сайѐҳии 
кишварҳои узви Созмони ҳамкории иқтисодӣ (ECO), ки дар шаҳри Хуҷанд доир шуд, 
шаҳри Душанбе пойтахти сайѐҳии кишварҳоии Созмони ҳамкории иқтисодӣ барои 
солҳои 2020-2021 интихоб гардид.   

- “ВВС”- Британияи Кабир соли 2012 кишвари моро дар 10 қатори  кишвари 
ҷолибтарин барои боздиди сайѐҳон дохил намудааст.   

-“Globe Spots”  соли 2014 Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сархати даҳгонаи кишварҳои 
ҷолиб барои туристон эълон намуд;     

-Маҷаллаи маъруфи  махсуси туризм дар Россия “National Geographic” дар соли 
2016 шоҳроҳи Помирро яке аз 10 роҳи зеботарини олам шомил кард;    

-Маҷаллаи ТОП-100 дар соли 2015 се минтақаи Тоҷикистонро ва дар соли 2016 
кӯҳҳои Помири Тоҷикистонро зеботарин мавзеъҳо барои туризм муаррифї кардааст; 

- Созмони Милали Муттаҳид Тоҷикистонро дуюмин кишвари олам номидааст, ки 
соҳаи туризм дар ҳоли рушд қарор дорад;    

-Маҷаллаи “Вандерпаст”, -Британияи Кабир: Низоми раводиди электронии 
Тоҷикистон дар қатори панҷгонаи беҳтарин ва содатарин низоми дастрас намудани 
раводид дохил намудааст;     

Нақши санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ дар рушди соҳаи сайѐҳӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
заминаҳои қонунгузорӣ дар самти  танзими муносибатҳо  ва фароҳам овардани 
шароити инкишоф рӯз аз рӯз такмил меѐбад. Қайд кардан зарур аст, ки асоси ҳуқуқии 
рушди сайѐҳӣ дар кишварро санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ ташкил медиҳад. Дар амалӣ 
гардонидани тадбирҳо оид ба рушди соҳаи сайѐҳӣ, ташкили хизматрасониҳо ва 
муқаррар намудани ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои сайѐҳон, таъмини бехатарии ҳар як сайѐҳ 

ҳангоми саѐҳат нақши санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ зиѐд мебошад. Аз ин лиҳоз, аз тарафи 
мақомоти қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои мазкур, якчанд 
санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ қабул карда шудааст: Аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи туризм”, (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.13с., 

№1058), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сайѐҳии дохилӣ” (Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июли соли 2017,№ 1450), Қарори Ҳукумати  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 2 апрели соли 2009, №202 “Дар бораи Консепсияи рушди соҳаи туризм дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2009-2019”, Қарори ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017, №:257 “Дар бораи Кумитаи рушди сайѐҳии назди 
Ҳукумати ҶТ”, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурири Тоҷикистон 1 марти соли 2019 № 80 “Дар 
бораи барномаи рушди сайѐҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020” ва 
ғайраҳо. Ҳамаи ин санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, ки  дар ҷумҳурӣ қабул  гардидааст, 
асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимою фарҳангии фаъолиятро дар соҳаи 
сайѐҳии байналмиллалӣ ва дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, барои 
фароҳам овардани шароитҳо мутобиқ ба стандартҳои давлатию байналмилалӣ ва 
ҷиҳати рушди соҳаи сайѐҳӣ равона карда шудааст.       
 Аз ин рў, барои ҷалби сайѐҳони хориҷӣ ба кишвар якчанд пешниҳод дорем.  

-Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон туризми кӯҳӣ инкишоф дода шавад, барои рушди 
туризми кӯҳӣ чораҳои ҷиддӣ бояд андешид, аз ҷумла дар кӯҳҳо сохтани санатория, 
гузаронидани мусобиқаҳои варзишии байналмилалӣ (трейл, пиѐдагардии кӯҳӣ...), 
сохтани роҳҳои ғайриодӣ, сохтмонҳои диќқатҷалбкунанда дар баландиҳо ва ғайра. Зеро  
93%-и масоҳати Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӯҳ ташкил менамояд. Аз ин лиҳоз, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳое андешад, ки Тоҷикистон бояд ватани туризми кӯҳӣ бошад. 
Ҳар як давлат ба инкишофи он намуди туризм аҳамият медиҳад, ки дорои ҳамон намуди 
туризм аст. Масалан, дар Шветсария туризми кӯҳнавардӣ хеле ривоҷ ѐфтааст. Ҳамасола  
ба кӯҳҳои Непал тақрибан 2 млн. нафар сайѐҳон меоянд. Дар Арабистони Саудӣ 
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туризми динӣ инкишоф ѐфтааст, ки гаҳвораи дини Ислом дар ҳамин кишвар ҷойгир 
мебошад. Ҳукумати Косто-Рика 30%-и қаламрави худро минтақаи туризми  экологӣ 
эълон намудааст, ки алҳол он ҷо туризми экологӣ ривоҷ дорад;    
 -меҳмонхонаҳо бояд бо тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ бошад. Хуб мешуд, 
ки ба сохтмонҳои меҳмонхонаҳо аҳамияти ҷиддӣ дод ва шаклҳои сохтмонии онро ба 
ягон чизи миллии давлати хеш шабоҳат дињанд. Ғайр аз ин, китобҳое, ки  дорои 
маҷмӯаи аксҳои тозаву ҷолиб ороиш ѐфтааст ва   маълумотҳои мухтасар дар бораи 
ҷойҳои таърихӣ, минтақаҳои ҷолиби сайѐҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ, урфу одат, идҳои 
миллӣ, хӯрокҳои миллӣ, маросимҳои азодорӣ, маросимҳои оиладорӣ, меҳмонхонаҳо, 
беморхонаҳо, осорхонаҳо, хатсайрҳои байни- шаҳрӣ, мавзеъҳои фароғатӣ, мағозаҳои 
замонавию бозор бо суроғаҳояшон, фарқи фарҳанги мардуми Тоҷикистон аз дигар 
давлатҳои ҷаҳон (масалан: тарзи тайѐр кардани хӯрок, 99%-и аҳолии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусалмон буда гӯшти хукро истеъмол намекунад ва шаҳрвандони аксари 

давлатҳои хориҷӣ яъне ғайримусалмонҳо гӯшти хукро истеъмол мекунанд, ки чунин 
мисолҳо хеле зиѐданд) дарҷ гардидааст, дар ҳуҷраҳои меҳмонхона гузошта шавад, то ки 
ҳар як сайѐҳ маълумоти заруриро дар хотир дошта бошад;   

- ҳар як мавзеи аҳолинишин анъанањои худ, таърих, меъморӣ ва ҷойҳои 
диқатҷалбкунандаи худро дорад, ки яке аз дигаре бартарият доштанашро ҷудо кардан 
мушкил аст. Лекин баъзе аз онҳоро сайѐҳон дар алоҳидагӣ баҳодиҳӣ мекунанд ва 
диққати сайѐҳонро маҳз сохтмонҳои ғайриодӣ ҷалб менамоянд. Масалан, дар Ҷумҳурии 
Хитой (Пули шишагин сохта шудааст, ки  дар як сол миллионҳо сайѐҳон дидан 
менамоянд), Туркия, Туркманистон, Иѐлоти Муттаҳидаи Араб ва дигар давлатҳои аз 
ҷиҳати соҳаи сайѐҳӣ пешрафта, аксаран  сохтмонҳои ғайриодӣ месозанд ва ҳазорон 
сайѐҳон дар як рӯз дидан менамоянд. Масалан,  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ “Маҷмаи 
таърихии Истиқлол”-и Хуҷанд, “Чойхонаи Ҳисор”(Харбузамонанд)-шаҳри Ҳисор, 
“Тарабхонаи Киштӣ” (дар соҳили дарѐи Сир) дар шаҳри Хуҷанд ва ғайраҳо мавҷуд 

мебошад, ки ҳар як сайѐҳе, ки ба ин шаҳрҳо ташриф меоранд аз ин маҷмааву сохтмонҳои 
ғайриодӣ дидан менамоянд. Ба андешаи мо теъдодӣ ин гуна сохтмонҳоро бояд зиѐд 
намуд;     

-бо ҳадафи дуруст кардани шароит ва гузаронидани маросимҳои динии ҳар як 
сайѐҳ, аз ҷумла хондани намоз, китобҳои муқаддаси дини хеш дар ҳар як  
меҳмонхонаҳои кишвар ҷойнамоз, Қуръон, Инҷил ва Таврот гузошта шавад. Масалан, 
дар меҳмонхонаҳои Туркия, Ўзбекистон ва дигар давлатҳо  чунин шароитҳо ба назар 
мерасад;    

-гузаронидани форуми сайѐҳии ҷавонони Тоҷикистон бо давлатҳои дӯсту бародар 
дар сатҳи шаҳрӣ, вилоятию ҷумҳуриявӣ имконият медиҳад, ки мавзеъҳои таърихиву 
сайѐҳии кишвари хеш ва давлатҳои дигарро диданд намоянд;    

-нашри Маҷаллаҳои  махсуси ба туризм бахшидашуда  бо забонҳои тоҷикӣ, 
англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва бо дигар забонҳои пешрафтаи ҷаҳон бояд нашр карда 

шавад;          
-масъалаи дигаре, ки ҳалли он дар зиѐд кардани сайѐҳони хориҷӣ нақши муҳимро 

мебозад, ин паст кардани нархи чиптаи ҳавопаймо мебошад. Бояд қайд кард, ки нархи 

чиптаи ҳавопаймо  дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба кишварҳои  хориҷӣ, махсусан,  аз  

давлатҳои ҳамсоя Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Қирғизистон гарон аст. Аз ин сабаб, 

аксари саѐҳони хориҷӣ аз ҳавопаймоҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қирғизистон истифода 

менамоянд. Ғайр аз сайѐҳон  худи шаҳрвандони ҷумҳуриамон ҳангоми сафар ба давлатҳои 

хориҷа (махсусан, Федератсияи Россия) аз ҳавопаймоҳо ва қатораҳои ҳамсоякишварҳо 

истифода мебаранд. Аз ин лиҳоз, Ҳукумати ҷумҳуриро зарур аст  ба ин масъала ҷиддитар 

назар карда  ин мушкилотро бартараф намоянд;      

 -пайваста гузаронидани Форум ва  намоишгоҳҳои байналмилалии сайѐҳӣ-ин 
имконият медиҳад, ки ҳамкорӣ дар бахши сайѐҳӣ дар байни давлатҳо ва ширкатҳо 
густариш ѐбад. Масалан, дар нахустин Форум ва Намоишгоҳи байналмилалии сайѐҳии 
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“Тоҷикисон-2019” 400 нафар намоянда аз 25 кишвари ҷаҳон ширкат варзида, 40 санади 
ҳамкорӣ ба имзо расид.          
 - мақомоти Қонунгузории кишвар кашидани сигорро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ  манъ 
карда, барои чунин амал ҷавобгарии маъмуриро пешбинӣ намудааст. Вале дар шаҳрҳо 
ва ҷойҳои ҷамъиятии кишвар қариб, ки ҷойҳои махсус барои сигоркаши дида 
намешавад. Аз ин лиҳоз, Ҳокимяти ҳар як шаҳри ҷумҳуриро зарур аст ин мушкилиро 
бартараф намоянд, то ки ҳар як сайѐҳ ба ҳолати ногувор ва ба ҷавобгарии маъмурӣ 
дучор нагарданд.          
 Хулоса, соҳаи сайѐҳӣ  яке аз соҳаҳои даромадноки сармоягузорӣ ба ҳисоб рафта, 
дар ғанӣ гардонидани буҷети давлат ва барои баланд бардоштани шароити иқтисодии 
мардум нақши муҳим мебозад. Дар ин бобат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд намудаанд:“Сайѐҳї яке аз соҳаҳои муҳими бо 
шуғл фаро гирифтани аҳолии қобилӣ меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии 
мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифии таъриху 
фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад” [1,559].     
 Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як кишвари кӯҳӣ бо кӯҳҳои сар ба фалаккашида, 
зебогии табиати дилфиреб, дарѐҳо ва кӯлҳои мусаффо,  диққати сайѐҳонро ба худ ҷалб 
менамояд. Иқдоме, ки Ҳукумат ва   Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи сайѐҳӣ 
пеш гирифтааст дар рушди туризм ва ҷалб намудани сайѐҳони хориҷӣ ба кишвар нақши 
муҳим дорад. 
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