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МУЌАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати таҳқиқот. Дар охири асри XX бо барњам 

хўрдани Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї (ИЉШС) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолиятро ба даст оварда, бо сабаби 

нокифоягии таљрибаи давлатдории роњбарияти онваќта ва ноустувории 

низоми иќтисодї-молиявї  ба мушкилоти бузурги иқтисодӣ-иҷтимоӣ рӯ 

ба рӯ шуд. Баъдтар, бӯҳрон ва љанги шањрвандї ба тамоми соҳаҳои 

иқтисодиёт – низоми саноат, сохтмон, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, 

молия ва бонкдорӣ, маориф ва дигарњо зарбаи сахт ворид намуд, ки дар 

натиља тамоми системаи иқтисодию иљтимоии кишвар дар њолати 

фалаҷшуда ќарор гирифт.  

Дар ин раванд ба соњаи маориф низ зиёни љиддї ворид гардид. 

Молиякунонї аз буљети давлатї ба дараљаи хеле паст расид, маоши 

кормандони соња муддатњо пардохт намешуд, кадрњои ихтисосманди 

ботаљриба бо сабаби вазъи фаќр соњаро тарк мекарданд, маводи зарурї 

барои таъмини раванди таълим намерасид.  Чунин вазъ, ки на танњо ба 

соњаи маориф дахл дошт, балки ислоҳоти куллиро талаб мекард. 

Бо барќарор гаштани сулњ ва муътадил шудани вазъи иќтисодию 

иљтимої Њукумати  Љумњурии Тољикистон ба ислоњоти тамоми соњањо, 

хусусан соњаи маориф шуруъ намуд. Дар натиҷаи ислоҳот дар сохтори 

ташкилӣ ва шаклҳои идоракунии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тағйироти назаррас ба миён омад. Дар ќатори системаи 

марказонидашудаи идоракунии маблағгузории соҳаи маориф 

институтҳои бозории шакли хусусии идоракунӣ рушд ёфтан гирифтанд.  

Дар ќатори муассисаҳои таълимии давлатӣ шакли муассисањои 

таълимии ѓайридавлатї ва муассисаҳои томактабии хусусї ташаккул 

ёфта, босуръат рушд намуданд. Бартарии чунин шакли субъектњои соњаи 

маориф дар он аст, ки аз њисоби маблаѓњои ѓайрибуљетї  – инвесторњо 

(сарпарастон), маблаѓњои соњибкорон, ширкатњои сањњомї, кооперативњо, 

ташкилотњои љамъиятї ва худи шањрвандон сармоягузорї шуда, аз рўи 
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раванди истифодаи маблаѓњо назорати ќатъї бурда мешавад. Њолати 

молиявии чунин муассисањои таълимї нисбат ба муассисањои таълимии 

давлатї бењтар аст, маоши вазифавии омўзгорони онњо баландтар буда, 

њавасмандии кормандон зиёдтар мебошад. Дар баробари системаи 

пешинаи соњаи маориф, ки пурра ба маблағгузории буҷетӣ асос ёфта буд, 

ин система њамчун падидаи нави босамар ва ояндадор худро муаррифї 

намуд. Дар ин раванд наќши бањисобгирии муњосибї, идоракунии 

босамари молиявї, назорат ва аудит дар ин муассисањо хеле баланд 

мегардад. 

Феълан, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот дар бисёре аз 

муассисаҳои таълимӣ танҳо ба қайди гардиши пули нақд, маҳсулоти 

хӯрокворӣ, яъне тибқи принсипи “даромад - хароҷот” ба роҳ монда 

мешавад. Бо чунин низоми баҳисобгирӣ ҳисоб кардани арзиши аслии 

хизматрасонӣ, ҳисоби пурраи хароҷот ва даромадҳо имконнопазир буда, 

раванди назорати харољот, танзими он ва дар маљмуъ идоракунии 

босамари фаъолияти муассисаи таълимї мушкил мегардад. 

Вобаста ба ин, зарур аст, ки низоми баҳисобгирӣ, ҳисобкунӣ ва 

таҳлили арзиши хизматрасонии таълимие таҳия карда шавад, ки барои 

идоракунии босамари иттилоот  мусоидат намуда, заминаи иттилоотиро 

барои қабули қарорҳои иқтисодии истифодабарандагони дохилӣ ва 

берунї фароњам оварад. Ҳамзамон, системаи баҳисобгирӣ ва тартибдиҳии 

ҳисобот дар мактабҳо ва муассисаҳои таълимии томактабӣ бояд бо 

назардошти хусусиятҳои фаъолияти онҳо ба принсипҳои СБҲМ мутобиқ 

карда шавад.  

Сатњи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Љанбаҳои асосии методологияи 

баҳисобгирии муњосибӣ, ҳисобот ва аудити дохилї дар муассисаҳои 

таълимии ғайридавлатӣ дар асарҳои Андронова Е.С., Белов С.В., 

Вахрушина М.А., Глухова, В.В., Дайновский А.Б., Денисова Х.М., 

Зиновев Ю.С., Зотов А.И., Ивашкевич, В.Б., Измайлов Я.А., Исраилов 

М.И., Колибаба О.В., Кочнов Т.П., Курманбекова А.А., Немчитская 
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О.М., Нурмухамедова Х.Ш., Опальская А.Л., Орлов Е.В., Палий В.Ф., 

Полубелова М.В., Тимофеева Т.В., Ткаченко О.Н., Шишкоедова Н.Н. ва 

дигарњо баррасї гардидаанд.  

Дар ќатори асарҳои ба ин мавзӯъ бахшидашудаи олимони 

зикршуда тањќиќотњои шахсї ва коркардњои илмии муаллифони ватаниро 

фарқ кардан мумкин аст, ба мисли: Бобоев М.У., Калемуллоев М.В., 

Каримов Б.Ҳ., Мирзоалиев А.А., Низомов С.Ф., Уроќов Д.У., 

Хушвахтзода Қ.Х., Шарифов З.Р., Шобеков М. ва дигарон. 

То њол масъалаҳои ташкили баҳисобгирї ва тартибдиҳии ҳисоботи 

муњосибї дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ ба пуррагӣ баррасӣ 

карда нашудаанд. Дар корҳои як қатор олимони Россия ва дигар 

давлатҳои ИДМ баъзе мушкилоти баҳисобгирии дороиҳо ва хароҷоти 

муассисаҳои таълимӣ баррасӣ карда шуда бошад ҳам, то имрӯз 

масъалаҳои ташкили баҳисобгирии комплексии хароҷот, 

арзишњисобкунии хизматрасонии таълимї ва ҳисоботи молиявї дар 

мактабҳои хусусӣ ва муассисаҳои томактабӣ, ки шакли оддии идоракунї 

барои онњо хос аст, ҳанӯз номукаммал боқӣ мондаанд. 

Таҳқиқоти мазкур ба тањлилу омўзиши ташкили баҳисобгирии 

муҳосибӣ, њисобкунии арзиши аслии хизматҳо, ҳисоботи муњосибї ва 

аудити дохилї ва такмили методикаи татбиќи онњо дар амалияи 

муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ равона карда шудааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот бо Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 01 октябри соли 2016, таҳти №392), Стратегияи миллии 

рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябри соли 2020, №526), инчунин 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011, №702, Ќонуни Љумњурии 

https://www.maorif.tj/storage/Dokument's/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF%D2%B2%D0%9E/b1f1813e0654f705a506e718fd627bc8.pdf
https://www.maorif.tj/storage/Dokument's/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF%D2%B2%D0%9E/b1f1813e0654f705a506e718fd627bc8.pdf
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Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї» (22 июли соли 2013, № 7, 

мод. 521) алоқамандӣ дорад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Ҳадафи рисолаи мазкур ифшои хусусиятҳои 

ташкил ва методикаи баҳисобгирї, ҳисобот ва аудити дохилӣ дар 

муассисаҳои таълимї ва томактабии ғайридавлатӣ ва муайян намудани 

дурнамои самтҳои рушди онҳо бо дарназардошти талаботи СБҲМ 

мебошад. Мутобиқ ба ҳадафи гузошташуда иљроиши вазифаҳои зерин 

муайян карда шуд: 

 омўзиши асосҳои назариявӣ, методологї ва ҷанбаҳои меъёрии 

ҳуқуқии ташкили баҳисобгирии муњосибї, ҳисоботи молиявї ва аудити 

дохилї дар муассисаҳои таълимї ва томактабии ғайридавлатї; 

 коркарди методологии таҳияи сиёсати баҳисобгирӣ, инчунин 

мутобиқи СБҲМ тањия кардани нақшаи кории њисобҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ барои мактабҳо ва муассисаҳои томактабии ѓайридавлатї; 

 омўзиши њолати бањисобгирии муњосибї ва њисоботи дохилї 

дар муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї вобаста ба 

талаботи ахбории истифодабарандагони дохилї ва берунї ва коркарди 

тавсияњо барои такмили бањисобгирї ва њисобот; 

 таҳия ва татбиқи системаи пешбурди баҳисобгирии ашёњои 

моддӣ, такмили ҳуҷҷатгузории амалиётњо оид ба харид ва истифодаи 

маҳсулот, ташкили баҳисобгирии маводи таълимӣ, воситаҳои асосӣ ва 

ашёи камарзиш; 

 њисоб кардани хароҷот ва муайянкунии арзиши аслии 

њизматрасонињои таълимї дар муассисаи таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатї; 

 тањия ва татбиќи низоми муносиби аудити дохилӣ дар 

муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ. 

Мавзуъ ва объекти таҳқиқот. Мавзуи омӯзиш маҷмуи масъалањои 

назариявӣ-ташкилї ва методии ташкил ва беҳтар кардани баҳисобгирии 
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муњосибӣ, ҳисоботи молиявї ва аудити дохилї дар муассисаҳои таълимї 

ва томактабии ғайридавлатӣ мебошад. Объекти таҳқиқот муассисаҳои 

таълимї ва томактабии ѓайридавлатии мамлакат (гимназияи хусусии 

“Кафолат”, гимназияи хусусии “Ҳиммат”, мактаби хусусии “Ирфон” 

“Донишвар”, МТЃ “Њотам ва ПВ”, муассисаи байналмилалии кӯдаконаи 

“Малика” ва муассисаи кўдаконаи “Асалак”) ба ҳисоб мераванд. 

Фарзияи таҳқиқот ба он асос меёбад, ки фаъолияти муассисаҳои 

таълимӣ бизнес-ҷараёнҳои гуногунро дар бар мегирад, ки арзиши иловагӣ 

тавлид мекунанд. Бинобар ин, зарурати рушди методикаи баҳисобгирӣ ва 

аудити даромаду хароҷот дар муассисаҳои таълимӣ дар шароити рақобат 

тавассути коркарди назариявӣ-методӣ ва тавсияҳои амалии ташаккули 

баҳисобгирӣ ва аудит бо дарназардошти хусусиятҳои муассисаҳои 

таълимӣ бо мақсади таъминоти иттилоотии низоми идоракунии онҳо ба 

миён меояд. 

Асосҳои назариявию методологии таҳқиқотро асарҳои илмии 

олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки дар онҳо масъалаҳои рушди низоми 

баҳисобгирӣ ва аудит ба таври амиқ ва ҳамаҷониба таҳқиқ карда шуданд, 

ташкил медиҳанд. Асоси методологии таҳқиқот ба маҷмӯи усулҳои 

муосири таҳлил ва синтез (равиши системавӣ ва диалектикӣ), усули 

иқтисодӣ-оморӣ, усулҳои ҳаммонандсозӣ, баҳодиҳиҳои муқоисавӣ ва 

экспертӣ, инчунин соҳаҳои дониши ба онҳо алоқаманд такя мекунад. 

Сарчашмаи маълумот. Дар диссертатсия аз ҷамъбасткуниҳо ва 

хулосаҳои назариявӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ ва дигар сарчашмаҳо ба таври васеъ истифода шудаанд. 
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Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи 

баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2019-2022 анҷом дода шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот муносибати ҳамаҷонибаро дар ҳалли 

масъалаҳои илмӣ, методӣ ва амалии баҳисобгирии муњосибї, ҳисоботи 

муњосибї, њисобкунии харољот ва муайянкунии арзиши хизматҳо ва 

аудити дохилиро дар муассисаҳои таълимї ва томактабии ғайридавлатӣ 

дар бар мегирад. Аз он ҷумла: 

 ҷанбаҳои назариявӣ, методологї ва методии баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар муассисаҳои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї омўхта 

шуда, бо консепсияњои илмї асоснок карда шуданд;  

 зарурияти қабул намудани сиёсати баҳисобгирӣ муайян карда 

шуда, мутобиқи талаботҳои СБҲМ барои муассисаҳои таълимї ва 

томактабии ғайридавлатӣ, равишњои муносиб барои тартибдињии сиёсати 

бањисобгирї таҳия карда шуд; 

 њолати бањисобгирии муњосибї ва њисоботи дохилї дар 

муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатии Љумњурии 

Тољикистон омўхта шуда, барои такмили бањисобгирї ва њисобот 

тавсияњои методї коркард карда шуданд;  

 системаи муносиб барои пешбурди баҳисобгирии ашёњои 

моддӣ, такмили ҳуҷҷатгузории амалиётњо оид ба харид ва истифодаи 

маҳсулот, ташкили баҳисобгирии маводи таълимӣ, фондҳои асосӣ ва 

ашёи камарзиш дар муасисањои таълимии ѓайридавлатї вобаста ба 

талаботи СБЊМ коркард карда шуд; 

 низоми бањисобгирии хароҷот дар муассисањои таълимї 

омўхта шуда, усули имконпазир ва муносиб барои њисобкунии арзиши 

хизматрасонињои таълимї ва муайянкунии нархномањои воќеї барои 

хизматњо пешнињод карда шуд;  
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 аудити дохилӣ ва самаранокии он дар муассисаҳои таълимии 

ғайридавлатӣ омўхта шуда, низоми оптималии ташкили он пешнињод 

карда шуд. 

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 заминањои назариявӣ ва методологии ташкили баҳисобгирӣ ва 

ҳисоботи муњосибї дар мактабҳо ва муассисаҳои томактабии 

ѓайридавлатї тибқи талабот ва хусусиятҳои фаъолияти онҳо омўхта шуда, 

консепсияи илмии асоснок тањия карда шуд; 

 хусусиятҳои таҳияи сиёсати баҳисобгирӣ ва нақшаи кории 

ҳисобҳо дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ мутобиқи талаботҳои 

СБҲМ ошкор карда шуда, равиши намунавии сисёсати бањисобгирї ва 

наќшаи муносиби кории њисобњо барои муассисањои мазкур коркард 

карда шуд; 

 бо маќсади такмили бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 

дохилї дар муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатии Љумњурии 

Тољикистон равишњои амалї ва тавсияњои методї коркард ва пешнињод 

карда шуд; 

 системаи муносиб барои пешбурди баҳисобгирии ашёњои 

моддӣ, такмили ҳуҷҷатгузории амалиётњо оид ба харид ва истифодаи 

маҳсулот, ташкили баҳисобгирии маводи таълимӣ, фондҳои асосӣ ва 

ашёи камарзиш дар муасисањои таълимии ѓайридавлатї вобаста ба 

талаботи СБЊМ коркард карда шуд; 

 низоми мављудаи бањисобгирии хароҷоти муассисаи таълимї 

ва томактабии ѓайридавлатї омўхта шуда, усулњои муносиб барои 

њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии таълимї барои як 

таълимгиранда пешнињод карда шуд; 

 муаммоњои мављудаи ташкили назорати дохилї дар 

муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ омўхта шуда, барои ташкили аудити 

дохилӣ ва таъмини самаранокии он низоми муносиби назоратї ва 

санљишї пешнињод карда шуд. 
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Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Аҳамияти назариявии 

тањқиқот дар рушд ва таҳияи васеътари муќаррароти назариявї ва 

равишњои нав дар таъминоти ташкилӣ-методии инструментҳои 

баҳисобгирӣ ва аудити дохилӣ дар муассисаи таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатї мебошад. Хулосањо ва тавсияњои тањияшуда ба такмили 

љанбањои назариявї-методологии ташкили баҳисобгирӣ ва аудити дохилӣ 

мусоидат намуда, самаранокии татбиќи онро баланд мебардоранд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки асосҳои илмӣ, 

методологӣ ва амалии ташкили баҳисобгирӣ ва ҳисоботи муњосибї дар 

мактабњои хусусӣ ва муассисањои таълимии томактабӣ таҳия карда шуда, 

хусусиятњои пешбурди баҳисобгирӣ дар асоси талаботи санадњои меъёрї 

муайян карда шудааст. Хулосаҳо ва тавсияҳои таҳияшуда зимни таҳияи 

санадҳои дахлдори меъёрии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

шуда метавонанд. Њамчунин натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд аз ҷониби 

мактабҳои хусусии таълимї, кӯдакистонҳо ва дигар субъектҳои таълимии 

соњаи маориф васеъ истифода бурда шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои таҳқиқот. Бо гузаронидани 

таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, 

коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. 

Хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар 

асоси таҳлили илмии натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ 

пешниҳод карда шудааст. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї 

Диссертатсия ба талаботи бандҳои зерини шиносномаи ихтисосҳои КОА-

и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – 

бањисобгирии муњосибї ва аудит ҷавобгӯ мебошад: бандҳои 1.1. 

Парадигмањои ибтидої, консепсияњои бунёдї, принсипњои асосї, 

постулатњо ва ќоидањои бањисобгирии бухгалтерї; 1.6. Мутобиќгардонии 

низомњои гуногуни бањисобгирии бухгалтерї, мувофиќати онњо ба 

стандартњои байналмилалї; 1.7. Бањисобгирии бухгалтерї (молиявї, 
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идоракунї, андозї, корпоративї ва ѓайра) дар корхонањои шакли 

ташкилї-њуќуќияшон гуногун, њамаи соњањо ва сатњњо; 1.13. Ташкили 

бањисобгирии бухгалтерї (молиявї, идоракунї, андозї, корпоративї ва 

ѓайра) аз рўи сегментњо, бизнес - љараёнњо ва сохторњои таркибї; 3.2. 

Асосњои назариявї ва методологї, вазифагузорињои маќсадноки аудит ва 

назорат; 3.9. Инкишофи методологияи комплексии усулњои аудит ва 

назорат. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот. 

Муаллиф зарурияти ташкили баҳисобгирӣ ва ҳисоботи молиявиро дар 

мактабҳо ва муассисаҳои томактабии ѓайридавлатї ба таври назариявӣ ва 

амалї асоснок намудааст. Камбудиҳои назаррасро дар раванди ташкили 

баҳисобгирии муњосибї аз рўи объектњо муайян карда, сиёсати 

баҳисобгирии муњосибї дар мактабҳо ва муассисаҳои таълимии 

томактабӣ, нақшаи кории њисобњои баҳисобгирии муњосибии фаъолияти 

молиявию хоҷагӣ, равиши муносиби ташкили бањисобгирї ва њисоботи 

дохилї, љараёни гардиши ҳуҷҷатҳо, низоми аудити дохилии босамарро 

низ пешнињод намудааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муқаррароти асосии 

назариявӣ ва хулосаҳои амалии рисолаи унвонҷӯ бо мақолаҳо ва тезисҳои 

илмӣ ифшо гардида, дар маҷаллаҳои илмӣ ва маљмуаи маводњои 

конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нашр шуда, мавриди 

муҳокима қарор гирифтаанд, аз он љумла дар: Паёми Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон (Душанбе, ДДТТ, 2018-2020), Паёми 

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур (Душанбе, ДАТ, 

2020), Маводҳои конфронси илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи 

“Муаммоҳои таъмини рақобатпазирии институтҳои молиявии ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавии иқтисод” (Душанбе, ДДМИТ, 

2018), Маљмуаи маводњои конфронси байналмилалии муњаќќиќони 

љавон, докторантњо, магистрњо ва донишљўён зери тањрири 

Ш.А.Курманбекова (КазГЮИ, 2019), Маводи конференсияи илмї-
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амалии байналмилалии “Проблемањои актуалии назария ва амалияи 

бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит дар шароити муосир” 

(Душанбе: ОИПБА РТ, 2020). Њамчунин натиҷаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар фаъолияти муассисаҳои таълимии хусусии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла Гимназияи хусусии “Кафолат” ва Литсейи касбии 

техникии сохтмони шаҳри Душанбе истифода шудаанд (маълумотнома 

дар бораи истифодаи натиҷаҳо замима мегардад). 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Оид ба мавзуи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ 11 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми умумии 4,2 ҷ.ч. (3,2 ҷ.ч. аз 

муаллиф) буда, аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чоп шудаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат аст. Ҳаҷми 

умумии рисола 194 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. Кор аз 

20 ҷадвал, 15 расм ва 5 замима иборат аст. Рӯйхати адабиёти 

истифодашуда дар маҷмуъ 161 номгӯйро дар бар мегирад. 
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БОБИ 1. ҶАНБАЪЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ 

БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ 

ҒАЙРИДАВЛАТЇ  

1.1. Хусусиятњои соњавии муассисањои таълимии ғайридавлатї ва 

таъсири он ба ташкили бањисобгирии муњосибї 

 

Низоми тањсилоти давлатӣ њамеша дар таълим ва тарбияи насли 

наврас наќши муњимро мебозад, аммо солњои охир бо афзоиш ёфтани 

шумораи хонандагону толибилмон таваљљуњи давлат ва њукумат ба 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ равона карда шудааст, ки фароњам 

овардани шароити бењтари тањсил, омӯзиши амиќи забонњо ва фанњои 

даќиќ барои мактаббачањо сабаби он дониста мешавад. Афзалияти соњаи 

маориф њамзамон дар ќонунгузории муосири Ҷумњурии Тоҷикистон зикр 

шудааст. Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки њуќуќ ба тањсилот яке аз 

њуќуќњои асосӣ ва дахлнопазири конститутсионии шањрвандони 

Ҷумњурии Тоҷикистон мебошад. 

Пас аз пошхӯрии ИЉШС дар кишвари мо дигаргунињои азим ба 

амал омад, ки дар натиҷа муассисањои таълимӣ низ фаъолияташон 

дигаргун шуд. Дар робита ба гузариши Ҷумњурии Тоҷикистон ба 

муносибатњои бозаргонӣ, муассисањои таълимии ғайридавлатӣ бештар 

таъсис ёфтан гирифт.  

Ислоњоти иќтисодӣ ва гузариш ба низоми нави муносибатњои 

иќтисодӣ дар замони соњибистиќлолӣ тағйироти назаррасро дар сохтори 

ташкилӣ ва идоракунии соњаи маорифи Ҷумњурии Тоҷикистон ба миён 

овард. Дар ин марњила дар баробари муассисањои таълимии давлатӣ 

шаклњои хусусии муассисањои таълимӣ ва муассисањои томактабӣ 

ташаккул ёфта, давра ба давра рушд намуда истодаанд.  

Дар гузашта низоми маориф бо усули анъанавии бањисобгирӣ ва 

њисоботи давраи Шӯравӣ, ки њадафаш њисобгирї ва назорати маблағњои 

буҷетӣ буд, фаъолият менамуд. Дар баробари барњам хӯрдани низоми 
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маъмурию идоракунӣ маблағгузории соњаи маориф низ куллан тағйир 

ёфта, вобаста ба талаботи муносибатњои бозорӣ рушд намудан гирифт. 

Шакли низоми идоракунии мактабњои хусусї ба вуҷуд омада, дар 

ин замина талабот ба коркардњои фаврии иттилооти муњосибӣ дигаргун 

гашт, ки бевосита бо роњи гузаронидани аудити дохилӣ ва дигар 

чорабинињои маъмурї бењтаршавии сифати он ва дар маљмуъ таъмини 

фаъолияти самараноки муассисаи таълимї ба миён меояд.  

Дар амалияи хоҷагидорӣ маќоми њуќуќии субъекти хоҷагидориро 

мавќеи ќонунан муќарраршудаи субъект дар ҷомеа муайян мекунад, ки бо 

маҷмуи њуќуќњо ва уњдадорињо, масъулият ва ваколатњое, ки аз санадњои 

ќонунгузорӣ ва дигар санадњои меъёрию њуќуќӣ бармеоянд, устувор 

гардонида мешавад. 

Ташкилотњои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ њамчун субъектњои 

хоҷагидорӣ, шахси њуќуќӣ буда, тибќи талаботњои санадњои меъёриву 

њуќуќии Ҷумњурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд. Дар ин замина 

њадафи асосии фаъолияти ташкилоти тиҷоратӣ ба даст овардани фоида 

буда, ташкилотњои ғайритиҷоратӣ чунин њадафро дар назди худ 

намегузоранд. Бо маќсади ноил шудан ва таъмини босамари њолати 

иҷтимоӣ, фарњангӣ, маърифатӣ, илмӣ, њифзи саломатии шањрвандон, 

рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ташкилотњои ғайритиҷоратӣ таъсис 

дода мешаванд. Муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї, ки 

хадафашон таълиму тарбияи насли наврас мебошад ба гуруҳи 

ташкилотњои ѓайритиљоратї дохил карда мешаванд. 

Шаклњои ташкилию њуќуќии сохторњои тиҷоратӣ, шарикӣ ва 

ҷамъиятӣ, кооперативњои истењсолӣ, давлатӣ, корхонањои воњиди давлатӣ 

мебошанд [57, моддаи 50].  

Тибќи моддаи 50 Кодекси шањрвандии Ҷумњурии Тоҷикистон 

субъектњои хоҷагидорӣ њамчун шахсони њуќуќӣ ба чунин намудњо ҷудо 

карда мешаванд: 
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 ташкилотњои тиҷоратӣ - ташкилотњое, ки њадафи асосии 

фаъолияташон ба даст овардани даромад ва таќсими он дар байни 

иштирокчиёни раванд мебошад; 

 ташкилотњои ғайритиҷоратӣ - ташкилотњое, ки маќсади асосии 

фаъолияташон ба даст овардани фоида ва таќсими он дар байни 

иштирокчиён нест, балки ќонеъ гардонидани талаботи ғайримоддии 

шањрвандон мебошад. Шахсони њуќуќие, ки ташкилотњои тиҷоратӣ њисоб 

меёбанд, метавонанд дар шакли шарикӣ ва ширкатњо, ташкилотњо ва 

муассисањо таъсис дода шаванд [57, моддаи 50]. 

Ташкилотњои ғайритиҷоратӣ метавонанд фаъолияти соњибкориро 

(яъне гирифтани даромадро дар шакли пулї, моддї ва дигар восита) 

танњо дар сурате амалӣ намоянд, ки он барои ноил шудан ба маќсад ва 

вазифањои дар наздашон гузошташуда мусоидат намояд [82, с. 86-90]. Аз 

ин хотир, муассисаи таълимии ѓайридавлатї њамчун ташкилоти 

ѓайритиљоратї барои расидан ба маќсадњои дар наздаш гузошташуда, 

метавонад дар баробари расонидани хизматрасонии таълимии пулакї ба 

фаъолияти соњибкорї низ машѓул шавад. 

Аз санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки дар 

мамлакат меъёрњои ќонуние амал менамояд, ки њуќуќ ва уњдадорињои 

мустаќили шањрвандиро дар самти ташкили муассиса танзим менамоянд 

(Кодекси шањрвандии ЉТ (Ќисми 1), №803 аз 30 июни соли 1999 [57], 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъияти дорои масъулияти 

мањдуд”, № 572б, 19 марти соли 2002) [61]. Дар моддаи 48 Кодекси 

шањрвандии Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст, ки шахси њуќуќии 

њамчун муассиса ё ташкилот эътирофшуда дорои њуќуќу уњдадорињои 

мушаххас ва хусусиятњои фарќкунандаи зерин мебошад: 

- ягонагии ташкилӣ; 

- мавҷудияти моликият, идоракунии иќтисодӣ ё идоракунии 

оперативии амволи алоњида; 

- масъулияти мустаќили амволӣ барои уњдадорињои худ; 
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- мавҷудияти њисоббаробаркунӣ ё дигар суратњисоби молиявӣ 

дар бонк, тавозуни мустаќил; 

- иштирок дар мурофиа ба сифати даъвогар ва ҷавобгар [57, 

моддаи 48]. 

Муассисањои таълимии хусусї ва муассисањои томактабї  низ 

њамчун шахсони њуќуќї тибќи ќонунгузории амалкунанда дар Љумњурии 

Тољикистон фаъолият менамоянд ва чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, 

барои расидан ба њадафњои дар пешгузошташудаи худ њам фаъолияти 

тиљоратї ва њам фаъолияти ѓайритиљоратиро пеш баранд.  

Ваќте ки сухан дар бораи муассисаи таълимии ин ё он шакли 

фаъолият меравад, бояд чунин ќайд намуд, ки њадафи асосии њар як 

муассисаи таълимӣ ќонеъ кардани ниёзњои ғайримоддии шањрвандон аст, 

ки дар ду вазифаи асосӣ ифода ёфтааст: таълим ва тарбия. Бинобар ин, 

муассисањои таълимӣ метавонанд фаъолияти худро на танњо њамчун 

ташкилотњои ғайритиҷоратӣ, балки њамчун ташкилотњои тиҷоратӣ низ ба 

роњ монанд. Дар аксар њолатњо, ташкилотњои таълимӣ дар шакли 

муассисањо таъсис дода мешаванд. 

Вобаста ба ин гуфтањо бояд ќайд намуд, ки муассисаи таълимии 

хусусӣ ташкилоти ғайритиҷоратие мебошад, ки аз ҷониби молик 

(шањрванд ё шахси њуќуќӣ) барои иҷрои вазифањои идоракунӣ, иҷтимоӣ-

фарњангӣ ё дигар кори ғайритиҷоратӣ таъсис дода мешавад. 

Дар Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

ѓайридавлатї (хусусї) дар Љумњурии Тољикистон (Ќарори Њукумати 

Ҷумњурии Тоҷикистон аз 2-уми июли соли 2009, тањти №387) [102] мавќеи 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї муайян карда шудааст. Тибќи он 

муассиса њамчун ќисми таркибии соњаи маорифи Ҷумњурии Тоҷикистон 

баробари дигар муассисањои таълимии давлатӣ салоњият дошта, дар 

амалӣ намудани њуќуќи шањрвандон ба таълим, сарфи назар аз аслу 

насаб, ҷинс, забон, миллат, муносибати нажодию миллӣ, вазъи иҷтимоию 
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махсусиятњои касбу кор, мазњаб ва муносибатњои динӣ вазифањои зеринро 

бояд њал намояд:  

 ба хонандагон додани тањсилоти миёнаи умумӣ мутобиќ ба 

талаботњои меъёрњои давлатӣ ва байналмилалии таълим, таъмини 

малакањои мењнатӣ ва касбӣ, рушди ќобилияти эҷодии инфиродӣ, сатњи 

фарњангӣ ва тарбияи ҷисмонӣ; 

 таъмин намудани фаъолияти самараноки раванди тањсилот ва 

њимояи хонандагон аз њама гуна мањдудиятњо дар соњаи таълиму тарбия; 

 фароњам овардани шароити мусоид барои инкишофи шахсияти 

хонанда, тарбия намудани ќобилияту истеъдод, ташаккули ҷањонбинии 

саршор аз ғояњои сулњдӯстӣ, ватанпарварӣ, риоя намудани арзишњои 

донишу малакањои зарурӣ дар бораи табиат, ҷамъият, инсон ва зањмати ӯ, 

мусоидат кардан ба ќонеъсозии дархости миллию фарњангии ҷомеа, 

ташаккули тафаккури эҷодии ҷавонон, дарки мавќеи шањрвандӣ ва 

тарбияи омодагии онњо ба њаёти мустаќилона, мењнат ва њифзи ватан. 

Тибќи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон муассиса барои амалӣ 

гардидани њуќуќњои шахс вобаста ба шаклу намуди интихобнамудаи 

тањсил, ќобилияту истеъдод, лаёќатмандӣ, њифзи саломатии кӯдак, 

сифатнок аз худ намудани барномањои таълимӣ, ки бо меъёрњои 

стандарти давлатии тањсилот ё стандартњои байналмилалӣ мувофиќ 

мебошад, масъул аст [74]. 

Муассисаи таълимии ѓайридавлатї њамчун ќисми таркибии соњаи 

маорифи Ҷумњурии Тоҷикистон баробари муассисањои таълимии давлатӣ 

салоњият дошта, дар амалӣ намудани њуќуќи шањрвандон ба таълим, 

сарфи назар аз аслу насаб, ҷинс, забон, миллат, муносибати нажодию 

миллӣ, вазъи иҷтимоию махсусиятњои касбу кор, мазњаб ва муносибатњои 

динӣ, њуќуќњои шахс вобаста ба шаклу намуди интихобнамудаи 

ќобилияту истеъдод, лаёќатмандӣ, њифзи саломатӣ, сифатнок аз худ 

намудани барномањои таълимӣ, ки бо меъёрњои стандарти давлатии 
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тањсилот ё стандартњои байналмилалӣ мувофиќ мебошад, масъулият 

дорад [97].  

Муассисаи таълимии ѓайридавлатї мутобиќи Ќонуни Ҷумњурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», №1004 аз 22.07.2013 [75], Низомномаи 

намунавии муассисаи тањсилоти умумии Ҷумњурии Тоҷикистон [102] ва 

Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии ғайридавлатӣ 

(хусусӣ) дар Ҷумњурии Тоҷикистон, аз 2-уми июли соли 2009, тањти №387 

[97] идора карда мешавад. 

Идоракунии бевоситаи муассисаи таълимиро муассис, ё бо 

супориши он Шӯрои педагогӣ, ки онро директор роњбарӣ мекунад, иҷро 

менамоянд [75]. 

Бо муњайё гаштани заминаи воќеии меъёрию њуќуќї, ки мо дар 

бораи онњо маълумот додем, барои ташаккул ва рушд ёфтани 

муассисањои таълимии ѓайридвалатї шароити мусоид фароњам омад. 

Бояд ќайд намуд, ки солњои охир ба монанди муассисањои таълимӣ, 

боғчањо ва мактабњои хусусӣ кушода шуда ба фаъолият оѓоз намудаанд. 

Манбаи асосии маблағгузории онњо пардохти њармоњаи маблаѓи 

хизматрасонї аз чониби волидайни кӯдакон њисоб меёбад. Нисбати 

муассисањои тањсилоти томактабӣ чунин ќайд намудан зарур аст, ки 

шумораи онњо сол аз сол зиёд шуда истодааст. Дар ҷадвали 1.1. шумораи 

бахши хусусии муассисањои таълимии томактабӣ ва мактабӣ дар 

Ҷумњурии Тоҷикистон, дар давоми солњои 2015-2020 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 1.1. - Шумораи бахши хусусии муассисањои таълимии 

томактабӣ дар Ҷумњурии Тоҷикистон, солњои 2015 - 2020 (адад)* 

Нишондињандањо 

Солњо 
Тағйирот, 

соли 2020 нисбат 

ба соли 2015 

(+;-) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муассисањои 

таълимии томактабӣ 
118 126 137 142 148 155 37 

аз он ҷумла:        

ширхоргоњ-

кӯдакистон 
15 17 23 24 24 26 11 
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кӯдакистон 87 91 96 94 94 96 9 

кӯдакистон-мактаб  3 3 4 6 6 7 4 

Сарчашма: Маориф дар Ҷумњурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. - Душанбе: 

АОНПҶТ, 2020. - С. 40-66. 

Тањлили гузаронидашуда (ҷадвали 1.1) нишон медињад, ки айни 

замон дар ҷумњурӣ 155 адад муассисањои тањсилоти томактабӣ (хусусӣ) 

фаъолият менамояд. Нишондињандаи мазкур нисбат ба соли 2015, 37 адад 

зиёд мебошад. Дар давраи тањлилшуда мушоњида гардид, ки шумораи 

ширхоргоњ-кӯдакистон 11 адад, кӯдакистон 9 адад, кӯдакистон - мактаб 4 

адад афзоиш ёфтааст. 

Айни замон дар Ҷумњурии Тоҷикистон шумораи бахши хусусии 

муассисањои таълимии мактабӣ низ афзоиш ёфта истодаанд (ҷадвали 1.2). 

Ҷадвали 1.2. - Шумораи бахши хусусии муассисањои таълимии 

мактабӣ дар Ҷумњурии Тоҷикистон, солњи 2015 - 2020 (адад)* 

Нишондињанда 

Солњо Тағйирот, 

соли 2020 нисбат 

ба соли 2015 

(+;-) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муассисањои 

тањсилоти умумӣ 

(хусусӣ) 

27 36 42 47 55 57 30 

Сарчашма: Маориф дар Ҷумњурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. - Душанбе: 

АОНПҶТ, 2020. - С. 40-66. 

Натиҷаи муќоисаи иттилооти ҷадвали 1.2 аз он шањодат медињад, 

ки шумораи муассисањои тањсилоти умумии хусусӣ дар соли 2020 57 

ададро ташкил дода, нисбат ба соли 2015 30 адад афзоиш ёфтаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки барои рушди фаъолияти бобарори 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї идоракунии босамари сармояи ба 

фаъолияти он воридшуда хеле муњим аст. Идоракунии босамар танњо дар 

натиљаи ташкили бањисобгирї, назорат ва аудити фаъолияти муассиса ва 

таъмини ахбори воќеї ба роњбарият амалї карда мешавад.   
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Аз ин рў, бо маќсади таъмини фаъолияти самараноки муассисањои 

зикргардида зарурати љамъоварї ва коркарди иттилооти фаврии соњавӣ 

дар доираи бањисобгирии муњосибӣ ва аудити дохилӣ дар муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ пеш омадааст. 

Масъалаҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои 

таълимии хусусӣ таваҷҷуҳи махсусро тақозо мекунанд, зеро аввалан, 

раванди технологии пешниҳоди хизматрасонии таълимӣ аз дигар 

намудҳои фаъолият фарқияти ҷиддӣ доранд ва дуюм, дар ин соҳа тартиби 

махсуси ташаккули иттилооти ҳисоботӣ муқаррар карда шудааст. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки дар Ҷумњурии Тоҷикистон заминаи 

меъёрии махсуси танзимкунандаи бањисобгирӣ ва њисобот дар бахши 

хусусии муассисањои таълимии мактабӣ ва томактабӣ ба дараљаи кофї то 

њол вуҷуд надорад. Вале ќонунгузорї, низомномањо, дастурамалњо ва 

стандартњо, ки нисбат ба дигар соњањо хусусияти умумї доранд, ҷињати 

роњандозӣ намудани бањисобгирии муњосибӣ ва аудити дохилӣ дар ин 

шакли муассисањои хусусӣ метавонанд истифода бурда шаванд.  

Доир ба фањмиши бањисобгирӣ дар бахши хусусии муассисањои 

таълимии мактабӣ дар адабиёти илмї нуќтањои назари гуногуни илмӣ 

ҷой доранд. Дар тањќиќоти илмии муњаќќиќони рус О.М. Немчитская, 

Т.М. Тимофеев, А.И. Зотов, С.В. Белов, В.В. Воробьев, Т.П. Кочнов, Ю.С. 

Зиновев [22, 43, 41, 63, 93, 137] ҷанбаъњои гуногуни масоили бањисобгирии 

муњосибӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ дида мешавад. 

Немчитская О.М. дар тањќиќоташ методикаи ташкили 

бањисобгирии муњосибӣ дар муассисањои ѓайридавлатиро баррасї ва 

коркард намудааст. Методикаи пешнињодкардаи ӯ имкон медињад, њамаи 

он вазифањое, ки вобаста ба хусусиятњои мушаххаси вазъи њуќуќии 

моликиятдорӣ дар идоракунии фаврии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ муайян шудааст, пурра њал карда шавад ва ягонагии ин 

методика дар бањисобгирии муњосибии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ ба таври фарогир инъикос гардад. Амвол ва уњдадорињои 
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муассисаи таълимӣ зери назорати воќеї мувофиќи меъёрњои њуќуќии 

муайяншуда эътироф гардида, бо маќсади баланд бардоштани 

эътимоднокии маълумоти бањисобгирии муњосибӣ, њисоботи молиявӣ ва 

бањисобгирии андоз раванди бањисобгирии онњо дар муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ мунтазам амалӣ карда мешавад. 

Дар идомаи тањќиќоти худ муњаќќиќ ќайд намудааст, ки такмили 

низоми бањисобгирии хароҷоти муассисањои таълимии ғайридавлатӣ аз 

ташкили бањисобгирии муњосибӣ вобаста буда, роњњои истифодаи 

манбаъњои гуногуни маблағгузории муассисањои таълимии 

ғайридавлатиро нишон додааст, ки он имкониятњои ба даст овардани 

маълумоти муфассали тањлилӣ оид ба хароҷотро фароњам меорад ва дар 

заминаи нишондињандањои гуногуни тавсифшуда барои ќабули ќарорњои 

идоракунӣ ҷињати баланд бардоштани фаъолияти муассиса созгор 

мебошад. 

Дар шароити иќтисоди бозорӣ, бањисобгирии муњосибӣ ва 

њисоботи молиявӣ ба таври сањењ ва объективї бояд кормандони 

роњбарикунандаро бо маълумоти зарурӣ ва сариваќтї оид ба даромадњо 

ва хароҷот барои маќсадњои идоракунӣ таъмин намояд [93, с. 238-241]. 

Тимофеев Т.М. њангоми тањќиќи масоили бањисобгирии муњосибї 

дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ норасоињои зеринро ошкор 

намудааст: 

 дар низоми бањисобгирии муњосибӣ назорат аз болои риояи 

наќшаи даромад ва хароҷот то дараљаи лозимї амалӣ карда намешавад, 

гарчанде вазифањои назорат дар баробари бањисобгирӣ, банаќшагирӣ ва 

тањлил болотар меистад; 

 диќќати бештар ба банаќшагирї ва њисобкунии хароҷот барои 

тайёр кардани мутахассисон дода мешавад, гарчанде системаи 

бањисобгирии муњосибии молу мулк, натиҷањои фаъолияти хоҷагӣ ва 

тањлили вазъи молиявии он, ки барои ќабули ќарорњои идоракунӣ 

нигаронида шудааст, нињоят зарур мебошад; 
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 дар фаъолияти муассисањои таълимии ғайридавлатӣ усулњои 

истифодашавандаи нархгузорї ба хизматрасонињои таълимї бо системаи 

бањисобгирии хароҷоти пешнињоди ин хизматрасонињо на он ќадар 

алоќамандї дорад.  

Ба иловаи гуфтањои боло ӯ чунин мешуморад, ки бањисобгирии 

хароҷот дар маҷмуъ барои муассисаи таълимӣ амалӣ карда мешавад, 

лекин хароҷоти бањисобгирии хизматрасонии таълимӣ аз рӯйи самтњо ва 

шаклњои таълим вуҷуд надорад.  

Самаранок ташкил накардани бањисобгирии муњосибї, ки  

муњаќќиќон ва коршиносони соња инро низ тасдиќ менамоянд, боиси паст 

гаштани дараҷаи эътимоднокӣ, ѓайриобъективї пешнињод гаштани 

маълумот оид ба бузургии хароҷот ва дигар нишондињандањои вазъи 

молиявї ва натиљањои фаъолияти молиявї - хољагидорї мегардад. 

Бинобар ин, зарур аст, ки назорати хароҷот ва марњилаи амалигардонии 

он бо санадњо ва меъёрњои муќарраргардида тасдиќ ва асоснок карда 

шавад [137, с. 173-180]. Барои бартараф намудани монеањои ҷойдошта ӯ 

методикаи бањисобгирии хароҷоти муассисаи таълимии ғайридавлатиро 

бо ба инобат гирифтани шумораи кормандони муассиса, шумораи 

тањсилкунандагон, муњлати тањсил ва амволи дар ихтиёри муассиса буда 

пешнињод намудааст.  

Зотов А.И. дар тањќиќоти илмиаш диќќати асосиро ба 

автоматикунонии бањисобгирии муњосибӣ ва аудит равона намуда, ќайд 

менамояд, ки яке аз шаклњои асосии самаранокии идораи захирањои 

молиявӣ ва амволи дар ихтиёри муассиса буда, истифодаи усулњои 

махсуси муњосибӣ ва автоматикунонии равандњои бањисобгирӣ мебошад 

[43]. 

Њамин гуна дар тањќиќотњои В.В. Воробьев [22], Ю.С. Зиновева 

[41], Т.П. Кочнов [63] низ мушкилоти мавҷудбуда дар бахши ташкили 

бањисобгирї ва аудит дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї мавриди 

баррасї ќарор гирифта, љињати бартараф намудани онњо ва такмили 
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бањисобгирии муњосибї ва  назорат дар муассисањои номбурда тавсияњои 

илмию амалї пешнињод карда шудааст. 

Бањисобгирии муњосибӣ чун воситаи назорати фаъолияти 

субъектњои хоҷагидорӣ баромад намуда, дар амалия бо риоя кардани 

меъёрњои муќарраршуда ва стандартњо дар ташкилоту муассисањо бояд 

мунтазам пеш бурда шавад. Љамъоварї, коркард ва пешнињоди иттилоот 

дар бораи молу мулк, манбаъњои ташаккулёбии онњо ва амалиётњои 

хољагї яке аз функсияњои асосии бањисобгирии муњосибӣ мебошад ва 

мутаассифона, на дар њамаи субъектњои хољагї ба таври муносиб вобаста 

ба хоњиши ахбории истифодабарандагон ба роњ монда мешавад. 

Њамчунин, он талаботи назорати фаъолияти субъектњои хоҷагидориро 

дар шароити имрӯза, хусусан дар самти муносибгардонии мањакњои 

эътирофкунї ва бањисобгирии даромад ва хароҷот вобаста ба талаботи 

хоҷагињои дар низоми иќтисоди миллӣ амалкунанда, аз он љумла дар 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ ќаноатманд намегардонад.  

Бо ќабули Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон “Дар бораи 

бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011, 

№702 [73] заминаи меъёрию њуќуќї барои ташкил ва пешбурди 

бањисобгирии муњосибї татбиќи талаботи СБЊМ барои субъектњои 

иќтисодии кишвар муњайё гардид. Стандартњои байналмилалии њисоботи 

молиявӣ талаботњои муайянро оид ба эътирофкунии дороињо, 

уњдадорињо, даромадњо ва харољот, тарзу усулњои бањогузорї,  

ошкоркунї ва пешнињоди маълумот ва дигар масъалањоро, ки инъикоси 

онњо дар њисоботи молиявии таъиноти умумидошта муњиманд, муќаррар 

менамояд. Дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї низ ташкил ва 

пешбурди бањисобгирии муњосибї бо риояи талаботи санадњои меъёрї ва 

мувофиќ ба талаботи СБЊМ бо маќсади таъмини назорат аз рўи 

фаъолияти молиявї - хољагидории муассиса шарти зарурї мебошад.  

Асоси фаъолият, инчунин раванди ташкил, пешбурди 

бањисобгирии муњосибӣ ва аудитро дар муассисањои таълимии 
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ғайридавлатии мактабї ва томактабӣ санадњои меъёрию њуќуќии 

Ҷумњурии Тоҷикистон ба танзим медарорад:  

1. Конститутсияи Ҷумњурии Тоҷикистон (6.11.1994 бо тағйиру 

иловањо солњои: 1999, 2003, 2016) [60]; 

2. Кодекси шањрвандии Ҷумњурии Тоҷикистон (Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумњурии Тоҷикистон, с. 1999, №6 бо тағйиру иловањо аз 02.01.2020 

с., №1656; аз 21.01.2020 с., №1657)  [57]; 

3. Кодекси андози Ҷумњурии Тоҷикистон, №1844 аз 23.12.2021 

[55]; 

4. Кодекси мењнати Ҷумњурии Тоҷикистон, №884 аз 01.08.2012 

[56]; 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии 

муњосибӣ ва њисоботи молиявӣ», №702 аз 25.03.2011 [73]; 

6. Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», №1004 аз 

22.02.2013 [75]; 

7. «Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон”, №237 аз 1-уми июни соли 2016 [102]; 

8. Ќарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи 

тасдиќкунии низомнома барои њисобкунии (калкулятсиякунии) арзиши 

аслии мањсулот (кор, хизматњо) дар корхонањо ва ташкилотњои Ҷумњурии 

Тоҷикистон» (№ 210, аз 12 майи соли 1999) [70]; 

9. Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

ѓайридавлатї (хусусї) дар Љумњурии Тољикистон [97]; 

Бояд ќайд намуд, ки Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявӣ», №702 аз 25.03.2011 [73] 

раванди ташкил ва пешбурди бањисобгирии муњосибї, тартиби танзими 

давлатии бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявиро дар Ҷумњурии 

Тоҷикистон муайян намуда, њуќуќу уњдадорињои шахсони њуќуќуќиеро, ки 

ба ташкил, пешбурди бањисобгирӣ ва тањияи њисоботи молиявӣ 

машғуланд, муќаррар менамояд. 
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Оид ба принсипњо ва хусусиятњои сифатии бањисобгирӣ ва 

њисоботи молиявӣ дар моддаи 7 Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар 

бораи бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявӣ» [73] чунин муќаррар 

карда шудааст: (1) принсипњои бањисобгирии муњосибӣ ва тартиб додани 

њисоботи молиявӣ муттасил њисоб кардан ва ба њисоб гирифтан мебошад; 

(2) асоси тавсифи сифатии њисоботи молиявӣ - возењї, бамавридї, 

боэътимод ва муќоисашаванда будан аст. Яъне, бањисобгирї ва њисоботи 

молиявї, ки дар муассисањои таълимї амалї карда мешавад, бояд ба ин 

ќоидањои дар ќонун муќарраршуда љавобгў бошад. 

Дар баробари санадњои меъёрию њуќуќии танзимкунандаи 

фаъолияти мактабњои хусусӣ ва муассисањои томактабӣ инчунин 

њуљљатњои меъёрї оид ба танзим ва истифодаи тарифњои хизматрасонињои 

пулакии таълимӣ дар Ҷумњурии Тоҷикистон аз ҷониби муассисањо тасдиќ 

карда шуда, бо Кумитаи зиддиинњисории назди Њукумати Ҷумњурии 

Тоҷикистон мувофиќа карда мешавад. Дар ин њуҷҷати меъёрӣ тартиби 

нархгузорӣ, њамоњангсозӣ ва тасдиќи нархњо барои хизматрасонињои 

пулакии таълимӣ нишон дода мешавад [75].  

Њамин тариќ, дар илми иќтисодиёти ватанӣ то кунун атрофи 

масъалаи мазкур тањќиќоти мукаммал анҷом дода нашудааст. Вале бо 

тањќиќоти муњаќќиќоне вохӯрдан мумкин аст, ки масоили гуногуни 

ташкили бањисобгирии муњосибї, назорат ва аудитро танњо дар 

муассисањои таълимии давлатӣ мавриди баррасї ќарор дода, омўзиш ва 

такмили бањисобгирии муњосибӣ ва аудит дар муассисаи таълимии 

ғайридавлатӣ, хоса барои Љумњурии Тољикистон, аз мадди назари онњо 

дур мондааст. Ба аќидаи мо ташкили бањисобгирии муњосибӣ дар 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ амри зарурї буда, имконият 

медињад, ки раванди кори онњо дуруст ва бо маќсад ба роњ монда шуда, 

самаранокии фаъолияти таълим таъмин карда шавад. Дар идомаи 

тањќиќот диќќати асосӣ ба омӯзиши хусусиятњои тартибдињии сиёсати 

бањисобгирӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатї равона карда 
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мешавад, ки он барои такмили раванди бањисобгирии муњосибӣ ва аудит 

дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ нињоят зарур мебошад. 

Муассисаи таълимии ғайридавлатӣ ба мисли муассисаи давлатӣ 

мувофиқи хусусиятҳои фаъолияташ дар ҳайати моликияти худ миқдори 

кофии воситаҳои асосиро барои пешбурди фаъолияти таълимӣ, инчунин 

доираи васеъи ҳисоббаробаркунӣ бо мутахассисон ва кормандон дорад. 

Чунин омилро ба назар гирифта, тавсия додан мумкин аст, ки хадамоти 

муҳосибӣ ҳамчун зерсохтори таркибие, ки ба он сармуҳосиб роҳбарӣ 

мекунад, ташкил карда шавад ва ё дар ҳайати кормандон вазифаи 

муҳосибиро ҷорӣ карда шавад. 

Фаъолияти таълимӣ дар аксар ҳолат бо давраи тӯлонии 

хизматрасонӣ (зиёда аз як давраи ҳисоботӣ) алоқаманд буда, марҳила ба 

марҳила пардохти хизматҳои пешниҳодшуда амалӣ карда мешавад, ки 

нигоҳдории автоматии маълумотро дар бораи ҳисоббаробаркуниҳо бо 

контрагентҳо, ҳисобкунии автоматии ҳиссаи хизматрасониро дар давраи 

ҳисобот талаб мекунад. Ин талабот оид ба ташкили баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар муассисҳои таълимии ғайридавлатӣ имкон медиҳад, ки дар 

шароити коркарди маълумоти компютерӣ истифода бурдани шаклҳои 

баҳисобгирӣ тавсия дода шавад. 

Хусусияти фарќкунандаи баҳисобгирии муҳосибии муассисаҳои 

таълимии ѓайридавлатї тафовути равшани байни маблаѓҳои аз 

фаъолияти тиҷоратї, аз буља дар шакли грантҳо ва маблаѓгузории 

маќсаднок, маблаѓҳои вориднамудаи муассисон мебошад. Ин 

сарчашмаҳои маблағгузориро ҳангоми гирифтани фондҳои асосӣ низ 

ҷудо кардан мумкин аст. Дар айни замон, ба моликияти истеҳсолшаванда 

танҳо воситаҳои асосие, ки дар рафти фаъолияти тиҷоратӣ ба даст оварда 

шудаанд, мансуб дониста мешаванд. 

Дар натиља зарурати тафсилоти фондҳои асосї бо истифода аз 

системаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибї ба миён меояд. Ҳама амалиёти 
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тиҷоратие, ки ташкилот анҷом медиҳад, бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда - 

ҳуҷҷатҳои ибтидоии баҳисобгирӣ, ки дар асоси онҳо сабткунакҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ пеш бурда мешаванд, ҳуҷҷатгузорӣ карда 

мешаванд. Мутобиқи талаботи пешниҳодшуда ташкилотҳо метавонанд 

сабткунакҳои баҳисобгирии муҳосибиро бо назардошти хусусиятҳои 

мушаххаси соҳа таҳия кунанд. Аз љумла, ќисми зиёди кори баҳисобгирии 

муҳосибии муассисаи таълимии ѓайридавлатї бо ҳисоббаробаркуниҳо 

барои хизматрасонии таълимии расонидашуда алоќаманд аст. Дар 

баробари ин сабткунаке, ки ин маълумотро ташаккул медиҳад, бояд 

нишондиҳандаҳое дошта бошад, ки расмиёти зеринро ба инобат 

мегиранд: 

- пешбурди рӯйхати мактаббачагоне, ки дар мактаб ва дигар 

шуъбаҳо мехонанд; 

- баҳисобгирии хизматрасониҳои таълимии ба мактаббачагон: 

таҳсилоти асосӣ, бахшҳо, таҳсилоти иловагӣ ва дигар намудҳои 

хизматрасонӣ; 

- ҳисоб кардани арзиши хизматрасонӣ; 

- баҳисобгирии пардохтҳои аз мактаббачагон ва намояндагони 

онҳо барои намудҳои гуногуни хизматрасониҳои таълимӣ гирифташуда; 

- ҳисоб кардани қарзи мактаббачагон барои таҳсилоти асосӣ ва 

хизматрасониҳои иловагӣ; 

- ҳисоб кардани ҷаримаҳо барои қарзҳои муҳлаташ гузашта ва 

иловапулӣ барои тарифҳои тағйирёфтаи хизматрасониҳои 

пардохтнашуда; 

– гузаронидани аз нав ҳисобкуниҳои зарурӣ вобаста ба ворид 

намудани маълумотҳои гуногун, ки ба қарз, ҷаримаҳо ва иловапулиҳо 

таъсир мерасонанд. Яке аз маҷмӯи чорабиниҳое, ки ба ҳуҷҷатҳои 

муҳосибӣ алоқаманданд, ин тартиб додани номгӯйи парвандаҳо мебошад. 
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Ба ғайр аз тартиб додани номгӯйи корҳои баҳисобгирӣ, ба 

вазифаҳои гуруҳи кормандон низ тартиб додани ҷадвали гидргардиши 

ҳуҷҷатҳо дохил мешаванд. 

Дар низоми баҳисобгирии муассисаҳои таълимӣ тартиби 

гузаронидани барӯйхатгирӣ хусусиятҳои худро дорад. Ҳама амвол ва 

намудҳои уҳдадориҳои молиявӣ, аз ҷумла қарзи дебиторӣ бояд барӯйхат 

гирифта шаванд. Қисмати асосии қарзи дебитории муассисаи таълимии 

ғайридавлатӣ қарзи хонандагон барои хизматрасониҳои таълимии 

гирифташуда мебошад. 

Барои дар сатҳи муосири баланди технологӣ ба роҳ мондани 

раванди таълим, фаъолияти муассисаҳои таълимии хусусӣ хароҷоти 

муайянро талаб мекунад, ки идоракунии салоҳиятноки онҳо имкон 

медиҳад, ки самаранок фаъолият намояд, захираҳои дохилии ташкилот 

саривақт ошкор ва оқилона истифода карда шавад. Хароҷоти вобаста ба 

пешниҳоди хизматрасониҳои таълимӣ нобаробаранд, ки таваҷҷуҳи 

бештарро тақозо мекунад. 

Хулоса, метавон гуфт, ки ташкил ва тартиби пешбурди 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ 

хусусиятҳои худро дорад. Хусусияти ташкили баҳисобгириро хусусиятҳои 

ҳуҷҷатҳое, ки фарорасии лаҳзаи таҳсил, давраи таҳсил ва хатми 

муассисаро бо сабабҳои гуногун (анҷоми раванди таълим, хориҷ кардан 

дар марҳилаи муайяни таълим) инъикос менамоянд, ба миён меорад. 

Давраи дуру дарози таҳсил муассисаро вазифадор мекунад, ки дар тамоми 

давраи таҳсил баҳисобгирии ҳисоббаробаркуниҳоро ташкил кунад. 

 

1.2. Хусусиятњои тањияи сиёсати бањисобгирӣ дар муассисањои 

таълимї ва томактабии ғайридавлатї 

Яке аз њуљљатњои асосии дохилии татбиќи низоми бањисобгирї ва 

њисоботи молиявї дар муассисањои таълимї сиёсати бањисобгирӣ 

мебошад. Чунки танњо дар сиёсати бањисобгирӣ тартиби ташкили 
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бањисобгирии муњосибї ва методикаи бунёди њисоботи молиявї дар 

робита бо дигар низомњои бањисобгирї танзим ва муќаррар карда 

мешавад.  

Дар банди 3 моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї», №702 аз 25.03.2011 сиёсати 

бањисобгирии муњосибї њамчун санади дохилии танзим ва пешбурди 

бањисобгирї чунин муайян карда шудааст «Сиёсати бањисобгирӣ 

принсипњои мушаххас, низомнома, ќоидањо ва таҷрибаи андӯхтаи 

ташкилотњоро ҷињати бањисобгирии муњосибӣ ва тартиб додани њисоботи 

молиявӣ тибќи ќонунгузории Ҷумњурии Тоҷикистон, стандартњои 

байналмилалӣ, миллӣ ва наќшањои њисоби бањисобгирии муњосибӣ 

вобаста ба талабот ва хусусиятњои фаъолияташон дар бар мегирад» [73].  

Дар НБМ «Сиёсати бањисобгирии корхона» чунин таъриф муайян 

гардидааст: «Зери мафњуми сиёсати бањисобгирии корхона интихоби 

маљмуи тарзу усулњои бурдани бањисобгирии муњосибї – мушоњидаи 

ибтидої, ченкунии арзишї, гуруҳбандии љорї ва љамъбасти далелњои 

фаъолияти хољагидорї фањмида мешавад» [99]. 

Мафњуми сиёсати бањисобгирии муњосибӣ дар СБЊМ (IAS) 1 

«Пешнињоди њисоботи молиявӣ» ва нисбатан даќиќтар дар СБЊМ (IAS) 8 

«Сиёсати њисобдорӣ, тағйирот дар бањодињии муњосибӣ ва хатогињо» 

банди 5 чунин омадааст: «Сиёсати бањисобгирӣ - ин принсипњои 

мушаххас, асосњо, созишњо, ќоидањо ва амалияи аз тарафи корхона барои 

тайёркунӣ ва пешнињоди њисоботи молиявӣ ќабулшуда мебошад» [127]. 

Бењгардонии низоми бањисобгирии корхона бо роњи такмили 

сиёсати бањисобгирї бояд на танњо барои таъмини фаъолияти 

самарабахши системаи бањисобгирї ва њисоботи молиявї, балки барои 

низоми бањисобгирии идоракунӣ ва бањисобгирии андоз низ гузаронида 

шавад. «Барои ширкатњои ватанї ин, пеш аз њама, интегратсияи 

функсияњои тамоми сохторњои муњосибӣ - тањлилии корхона мебошад, ки 

аксаран номукаммал ва суст њамоњанг кардашуда мебошанд. Ягонагии 
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низоми бањисобгирӣ ва њисобот зарурати муттањид кардани чунин 

воњидњои ташкилиро ба мисли шуъбаи банаќшагирӣ; шуъбаи 

бањисобгирї; шуъбаи тањлилӣ; шуъбањои омор ва молия бо сохтори 

ягонаи функсионалӣ, таќозо менамояд, ки бевосита тобеи сармуњосиби 

ташкилот – роњбари сохтори воњидї, ё ин ки мененљери корхона оид ба 

молия мебошад» [13, с. 115-121]. Яке аз вазифањои сармуњосиб тањия 

кардани сиёсати бањисобгирии муњосибї барои корхона мебошад 

Бояд ќайд кард, ки фасли муњими ин санад – воситањои методии 

бањисобгирии муњосибї ва  ташаккули сиёсати бањисобгирӣ бо маќсади 

бањисобгирї ва њисоботи молиявї водор месозад, ки тањлили 

њамаҷонибаи ќонунгузории амалкунанда ва муќаррароти санадњои 

меъёрии дохилисоњавї гузаронида шавад.  

Нуќтаи назари А.С. Кутеповро дастгирї намуда, бо маќсади 

муносибгардонии ќабули ќарор вобаста ба масъалањое, ки дар сиёсати 

бањисобгирӣ тасдиќ карда мешаванд, пешнињод мекунем, ки ин масъалањо  

ба ду гуруҳ људо карда шаванд:  

 масъалањое, ки аз равишњои муќарраршудаи меъёрї - њуќуќї 

бармеоянд; 

 масъалањое, ки аз равиши тавсия ва коркардњои худї 

бармеоянд [65, с.7-14].  

Мо зарурияти объективии чунин равишро бо он алоќаманд 

медонем, ки сиёсати интихобшудаи бањисобгирӣ бояд ба стратегияи 

таълимї ва тиҷоратие, ки муассисаи таълимї барои рушди худ татбиќ 

менамояд (васеънамоии фаъолият, љалби хонандагон, баландбардории 

хизматрасонї, татбиќи технологияњои нав ва ғ.), мутобиќат намояд.  

Дар раванди ташаккули сиёсати бањисобгирӣ ва њисоботи молиявї 

муайян кардани усулњои бањодињии дороињо ва уњдадорињо, тартиби 

бањисобгирии хароҷот, заминаи таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим 

байни хизматрасонињои таълимї, тартиби ташаккул ва мундариҷаи 
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њисоботи молиявї, ҷадвали њуљљатгардиш ва дигар муќаррароти муњим, 

ки барои муассисаи таълимї зарур аст, мавќеи аввалиндараља дорад.  

Фаъолияти муассисањои таълимии ғайридавлатии томактабӣ на 

танњо бо санадњои меъёрию њуќуќӣ, инчунин бо ќоидањои дохилии дар 

муассисањои зикршуда тањиякардашуда, танзим карда мешавад. 

Њуҷҷатњои асосии дохилии танзими фаъолияти муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ инњоянд: 

1. Оиннома, ки тамоми фаъолияти муассисаро дар бар мегирад; 

2. Дастурамал ва низомномањои дохилии танзими фаъолияти 

таълимї, тарбиявї ва ташкилии муассисаи таълимї; 

3. Сиёсати бањисобгирӣ, ки дар он ќоидањо, усулњо ва дигар 

расмиёти пешбурди бањисобгирӣ ва њисоботи молиявӣ дар муассиса 

нишон дода мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки тањия ва татбиќи сиёсати бањисобгирии 

муассиса мустаќиман аз фаъолияти он вобастагї дорад. Аз тамоми тарзу 

усулњои бањисобгирии муњосибӣ, ки дар санадњои меъёрию њукуќї ва 

стандартњои байналмилалї муќаррар гардидааст, тартиб ва усулњое 

интихоб карда мешавад, ки дар муассиса ҷараёни пешбурди бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї ба таври муносиб таъмин гардад. Усулњои 

интихобшудаи њисобдорӣ бояд ба ќоидањои умумии эътирофшуда бо 

назардошти хусусиятњои хоси ташкили фаъолияти молиявї-хољагї дар 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ мувофиќат кунад. 

Сиёсати бањисобгирӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ, 

пеш аз њама, ба ташкили дурусти бањисобгирии муњосибӣ ва њисобот бо 

назардошти хусусиятњои хизматрасонињои таълимӣ амалӣ карда мешавад.  

Аз ин рӯ, сиёсати бањисобгирӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатиро 

њамчун санади дохилии иборат аз маҷмуи тарзу усулњои бањисобгирӣ 

номидан мумкин аст, ки аз ҷониби ташкилот бо маќсади мушоњида, 

бањодињии дороињо, уњдадорињо, даромад, хароҷот ва љамъбасти 
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натиљањои молиявї барои таъмини хизматрасонињои таълимї  тартиб 

дода мешавад. 

Сиёсати бањисобгирӣ дар муассисањои таълимї инчунин тартиб ва 

ќоидањои муайяни тањия ва пешнињоди њисоботи молиявиро ба 

истифодабарандагони дохилї ва берунаи маълумот ифода менамояд. 

Мо зарур мешуморем, диќќати хонандаро ба он ҷалб кунем, ки 

њангоми баррасии масъалањои ташаккули сиёсати њисобдорї дар 

адабиёти муосир оид ба бањисобгирӣ, муаллифон ду ё се ҷанбаи асосиро 

ќайд мекунанд. Масалан, М.И. Кутер "љанбаъњои методологӣ ва 

ташкилӣ” [66, с. 592] -ро пешнињод мекунад. С.А. Николаева бошад 

љанбаъњои "методологӣ ва ташкилӣ - техникӣ" [107, с. 27] -и ташаккули 

сиёсати бањисобгириро дар татќиќоти худ људо намудааст.  

В.Д. Новодворский ва Р.Л. Сабанин се ҷузъи сиёсати бањисобгирии 

муњосибиро асоснок мекунанд: "методологӣ, методӣ ва ташкилӣ" [108, с. 

20].  

Глушков И.Е.ва Киселева Т.В. ҷанбаи сеюми мустаќил – техникиро 

низ пешнињод намудаанд. Зеро ба гуфтаи муаллифон, сиёсати 

бањисобгирӣ бояд "аз ҷињати технологӣ" пешбурди бањисобгирии 

муњосибиро таъмин кунад [26, с. 176].  

Дар натиҷаи тањлили масъалањои марбут ба ташаккули сиёсати 

бањисобгирӣ, мо метавонем чунин хулоса  кунем, ки аќидаи омўхташудаи 

њамаи муаллифони зикршуда, сарфи назар аз номи бахшњои 

тањияшаванда, таркиби унсурњои сиёсати бањисобгириро тағйир 

намедињанд. 

Дар заминаи ин таърифњои муайяншуда мо иброз медорем, ки 

субъектњои иќтисодии дар шакли муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

фаъолияткунанда њуќуќ доранд, сиёсати бањисобгирии муњосибиро дар 

фаслњои муќаддимавї, ташкилї-техникї ва фасли методї тањия намоянд.  
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Дар фасли муќаддимавї масъалањо марбут ба самти фаъолияти 

муассиса, асос ва  шароити амалкунї ва дигар масъалањои таъиноти 

умумї ќайд карда мешавад.  

Фасли ташкилї - техникї ташкил ва пешбурди бањисобгирї ва 

њисоботи молиявї, технологияи пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 

тартибдињии њисоботи молиявї, наќшаи њисобњои бањисобгирии 

муњосибї, љадвали ягонаи гардиши хуљљатњо, љадвали иљроиши корњои 

бањисобгирї, шакли њуљљатњои ибтидої, шаклњо ва мундариљаи њисоботи 

муњосибии дохилї ва берунї ва амсоли инњоро бояд фаро гирад.  

Дар фасли методии сиёсати бањисобгирии муњосибӣ дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї мо муайян кардани масъалањои 

зеринро зарур мешуморем:  

 низоми бањисобгирии хароҷот ва арзишмуайянкунии 

хизматрасонињои таълимї вобаста ба синфи хонандагон; 

 низоми нархгузории хизматрасонињо;  

 тартиби (заминаи) бањисобгирї ва таќсими даромад ва 

хароҷот; 

 тартиби (заминаи) бањисобгирии дороињо ва уњдадорињо;  

 тартиби (заминаи) таќсимкунии хароҷоти ғайримустаќим;  

 усулњои бањогузории дороињо ва уњдадорињо;  

 методикаи ташаккули њисоботи муњосибии дохилї;  

 методикаи ташаккули њисоботи молиявии беруна; 

 фењрасти њисобњои бањисобгирии муњосибї.  

Дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ сиёсати бањисобгирӣ аз 

ҷониби сармуњосиб тањия ва аз тарафи роњбари муассиса тасдиќ карда 

мешавад. Бинобар ин, њар як муассиса бояд рўихати ҷузъњои алоњидаи 

сиёсати бањисобгириро тартиб дињад. Барои њар як унсури сиёсати 

бањисобгирӣ аз байни усулњои мушаххаси бањисобгирӣ усулњоеро, ки 

барои ќабули ќарор аз ҷониби истифодабарандаи њисоботи молиявӣ ба 

таври назаррас таъсир мерасонанд, интихоб намояд. 
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Усулњои бањисобгирӣ иборатанд аз бандњои зерин: гуруҳбандӣ ва 

бањодињии далелњои фаъолияти иќтисодӣ; бањодињии арзиши дороињо; 

ташкили раванди фаъолият; барӯихатгирӣ; истифодаи њисобњои 

бањисобгирӣ ва низоми ќайди алоќамандии њисобњо; тартиби 

њуљљатгузории амалиётњо; коркарди иттилоот ва дигар тарзу усулњои 

мувофиќ иборат мебошанд. 

Тањќиќоти илмии дар ин самт анҷомдодашуда нишон медињанд, ки 

сиёсати бањисобгирие, ки муассисаи таълимӣ ќабул менамояд, бояд бо 

њуҷҷатњои дахлдори ташкилӣ ва маъмурӣ (фармоишњо, дастурњо ва ғ.) 

тасдиќ карда шавад. Азбаски шакли њуҷҷати ташкилӣ ва маъмурӣ ба 

таври даќиќ муайян нест, тавсия дода мешавад, ки сиёсати бањисобгирӣ 

бо фармоиши роњбари муассисаи таълимӣ тасдиќ карда шуда, унсурњои 

љузъии низоми бањисобгирї дар шакли замима ба фармоиш пешнињод 

карда шавад. 

Аз нигоњи мо чунин шакли амалкард метавонад бандњои зеринро 

дар сиёсати бањисобгирї фаро гирад: 

 шаклњои њуљљатњои ибтидоӣ, ки дар муассиса истифода карда 

мешаванд; 

 ҷадвали фаъолият ё тасдиќи ваќти корӣ; 

 номгў ва намуди фењристњои бањисобгирї, ки вобаста ба онњо 

шакли махсуси бањисобгирї ташкил карда мешавад; 

 наќшаи кории њисобњои муњосибии муассисаи таълимӣ ва 

ғайра. 

Усулњои бањисобгирӣ, ки муассисаи таълимӣ њангоми тањияи 

сиёсати бањисобгирӣ интихоб намудааст, аз 1 январи соли пас аз соли 

тасдиќи сиёсати бањисобгирї татбиќ карда мешавад. Ин маънои онро 

дорад, ки фармони ќабули сиёсати бањисобгирии тасдиќшаванда, бояд аз 

ҷониби роњбари муассисаи таълимӣ на дертар аз 31-уми декабри соли пеш 

аз соли њисоботї имзо карда шавад. 
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Муќаррароти сиёсати бањисобгирии ташкилоти болої аз ҷониби 

тамоми филиалњо, намояндагињо ва дигар зерсохторњои муассиса 

новобаста аз мањалли ҷойгиршавии онњо зимни ташкили бањисобгирии 

муњосибї татбиќ карда мешавад. 

Њадафњои асосии сиёсати бањисобгирии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ инњоянд: инъикоси воќеъбинона дар бораи фаъолияти 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ; пешнињоди маълумоти пурра ва 

боэътимод бо маќсади идоракунии самарабахши фаъолияти кори 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ.  

Дар амалия меъёри талаботњои муќарраршудае мавҷуданд, ки 

њангоми тањияи сиёсати бањисобгирии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ бояд ба назар гирифта шаванд, аз он љумла муттасилї ва 

пайдарпаии фаъолият. 

Муттасилии фаъолият маънои онро дорад, ки муассисаи таълимї 

дар ояндаи наздик фаъолияти худро идома хоњад дод, њеҷ гуна нияти 

барњам додан ё тағйир додани фаъолиятро надорад. Аз ин рӯ, 

уњдадорињои мавҷуда бо тартиби муќарраршуда пардохт карда мешаванд. 

Пайдарпаии фаъолият ин тањия ва татбиќи сиёсати бањисобгирии аз 

ҷониби муассиса ќабулшударо аз як соли њисоботӣ ба дигар соли 

њисоботї дар назар дорад.  

Зимни тартибдињии њисоботи молиявї бояд принсипњо ва 

хусусиятњои сифатї, ки дар СБЊМ (IAS) 1 «Тартибдињӣ ва пешнињоди 

њисоботи молиявӣ» муайян гардидааст, риоя карда шавад. “Барои он ки 

њисоботи молиявї тавсифи сифатї дошта бошад, СБЊМ №1 принсипњои 

тартибдињї ва пешнињод намудани њисоботи молиявиро муайян мекунад. Ба 

инњо дохил мешаванд: принсипњои муњит (А), принсипњои баамалбарорї (Б), 

принсипњои мањдудкунанда (В) (расми 1.1) [156, с. 36]”. 

Усулњои бањисобгирии интихобкардаи муассисаи таълимӣ бояд 

њамаи далелњои фаъолияти хоҷагиро дар муассиса инъикос намояд. Ин 
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талабот тавассути њуҷҷатгузорӣ ва сабти њар як намуди фаъолият иҷро 

карда мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.1. Принсипњои асосии бањисобгирии муњосибӣ 

Сарчашма: Шобеков М., Бобоев М.У., Ҷонбеков Т.Т. Њисобгирии молиявӣ / М. 

Шобеков, М.У. Бобоев, Т.Т. Ҷонбеков // Душанбе, Даќиќӣ, 2014. - С. 36. 

Белова С.В. такмили бањисобгириро ба коркарди механизми нави 

сиёсати бањисобгирӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ асоснок 

намуда, ањамияти амалии онро дар бандњои зерин пешнињод намудааст: 

 муайяннамоии ташкили хизматрасонии муњосибӣ; 

 тартиб додани наќшаи кор, рафти иҷрои он ва усули коркарди 

маълумоти муњосибӣ; 
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Баҳодиҳӣ 
(Money-measurement) 

Мунтазамӣ 
(Going concept) 

Даврият 
(Periodicity) 

Арзиши аслӣ 
(Cost principal) 

Мувофиқатӣ 
(Matching rule) 

Ошкорсозии комил 
(Full disclosure) 

Хароҷот - даромад 
(Balnce between benefit) 

Муҳимият 
(Materiality) 

Эҳтиёткорӣ 
(Conservatism) 

Хусусиятҳои соҳа 
(Specifications of the field) 
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 ташкили парвандањо барои иҷрои амалиёти муњосибӣ; 

 тартиб ва муњлати гузаронидани барўихатгирии амвол; 

 барои ташкили бањисобгирии тањлилӣ анҷом додани тартиби 

њисобгирии ҷорӣ; 

 муњлати пешнињоди њисоботи фосилавї ва муќаррар намудани 

рӯихати шахсони масъул барои пешбурди бањисобгирї ва њисобот; 

 муайян кардани рўихати шахсоне, ки њуќуќи имзо гузоштан 

дар њуҷҷатњои ибтидоии баќайдгирии амалиётњои хољагиро доранд [11]. 

Дар муассисањои таълимии хусусӣ ҷараёни ташаккули сиёсати 

бањисобгирӣ наќши муњимро мебозад, зеро тамоми тартиби бањисобгирии 

муњосибӣ аз фаъолияти њамарӯзаи он вобаста аст. Ин раванд аз 

марњилањои зерин иборат аст: 

1) муайян намудани объектњои бањисобгирии муассисаи 

таълимии ғайридавлатӣ, ки нисбат ба онњо сиёсати бањисобгирӣ бояд 

тањия карда шавад; 

2) муайян кардан, тањлил ва бањодињии омилњое, ки тањти 

таъсири усули бањисобгирӣ ќарор мегиранд; 

3) интихоб ва асосноккунии муќаррароти ибтидоӣ оид ба тањияи 

сиёсати бањисобгирии муњосибӣ; 

4) муайян намудани эњтимолияти истифодаи усулњои 

бањисобгирии муассиса барои њар як объекти бањисобгирӣ; 

5) интихоби усулњои бањисобгирии барои муассиса мувофиќ; 

6) баќайдгирии сиёсати интихобшудаи бањисобгирӣ. 

Дар марњилаи аввал, объекти сиёсати бањисобгирӣ муќаррар карда 

мешавад, зеро њар як муассиса маҷмуи объектњои бањисобгирии худро 

дорад. Дар марњилаи дуюм, вобаста аз таркиби объектњои бањисобгирӣ, 

шароити мушаххасе муайян карда мешавад, ки ба ташаккули сиёсати 

бањисобгирӣ таъсир мерасонад. Марњилаи сеюм тањияи сохтори сиёсати 

бањисобгирӣ аз рӯи омилњо ва усулњоеро, ки дар марњилаи ќаблӣ муайян 

шудаанд, дар бар мегирад. Марњилаи чорум аз интихоби усулњои 
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эњтимолии бањисобгирии муњосибӣ иборат мебошад. Марњилаи панҷум 

мустаќиман аз интихоби усулњои бањисобгирии муассисаи таълимӣ 

иборат аст. Дар марњилаи охир, сиёсати интихобшудаи бањисобгирӣ 

њуҷҷатгузорӣ карда мешавад.  

Мундариљаи сиёсати бањисобгирии муассисаи таълимӣ аз бандњое, 

ки дар расми 1.2. нишон дода шудааст, иборат мебошад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2. Мундариљаи сиёсати бањисобгирии муассисаи таълимӣ 

Сарчашма: тањияи муаллиф 

Бояд ќайд намуд, ки ба интихоби сиёсати бањисобгирии муњосибӣ 

омилњои зерин таъсир мерасонанд: 

 вазъи њуќуќӣ ва ташкилию иќтисодии муассиса (шакли 

моликият, шакли њуќуќӣ, соња, намуди фаъолият); 

 њадафњои ҷорӣ ва дарозмуддати соњибкорӣ (ҷалби захирањои 

иловагии молиявӣ, мустањкам намудани мавќеи раќобатпазир дар бозор 

ва ғайра); 

Бахши ташкилиютехникӣ 

Мундариҷаи сиёсати баҳисобгирии муассисаи таълимӣ 

Усул ва ташкили бањисобгирии муњосибӣ 

Технологияи коркарди иттилооти баҳисобгирӣ 

Ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки тибқи онҳо баҳисобгирии 

муҳосибӣ пеш бурда мешавад 

Самтҳои асосии сиёсати  
ҳисобдорӣ 

Баҳодиҳии воситаҳои асосӣ ва дигар ашёњо 

Тартиб ва такмили ҳуҷҷатгузорӣ 

Тасдиқи мӯҳлат ва тартиб додани ҳисобот 

Сиёсати баҳисобгирӣ бо мақсади 

андозбандӣ 

Муайян намудани бъекти андозбандишуда 

Инвентарикунонии объектҳои дар ҷараёни таҳсил 
истифодамешуда 

Ташкили низоми нишондиҳандаҳои объектҳои 

андозбандӣ 
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 хусусияти фаъолияти муассисањои таълимии хусусии мактабӣ 

ва томактабӣ; 

 кадрњо - ихтисоси кормандон (омӯзгорон); 

 вазъи иќтисодӣ - рушди инфрасохтори бозор, њолати 

бањисобгирии муњосибӣ ва ќонунгузории андоз [84, с. 195].  

Њангоми тањияи сиёсати бањисобгирии муњосибӣ, бахши ташкилӣ 

ва техникӣ бояд инњоро дар бар гирад: 

 ќоидањои тартибдињии њисоботи молиявӣ; 

 сохтори ташкили бањисобгирӣ (хадамоти бањисобгирӣ тањти 

сарварии сармуњосиб, роњбари муассиса, бањисобгирии мутамарказ дар 

асоси шартнома, яъне, аутсорсинг); 

 наќшаи кории њисобњои бањисобгирии муњосибӣ, ки њисобњои 

таркибӣ ва тањлилиро дар бар мегирад. Он бояд ба маќсад ва вазифањои 

бањисобгирии муњосибӣ, бањисобгирии андоз ва бањисобгирї аз рўи 

марказњои масъулият мувофиќат кунад. Дар наќшаи кории њисобњо 

тавсия дода мешавад, ки рамзи њисобњо ва зерњисобњои 

истифодашавандаи муассиса ба таври пурра, ба Наќшаи њисобњои 

бањисобгирии муњосибии субъектњои молиявї-хољагии бо фармоиши 

Вазорати молияи ЉТ, №41 аз 27.05.2011 [91] тасдиќшуда мувофиќат кунад; 

 шаклњои бањисобгирии муњосибӣ, ки дар муассисаи таълимї 

метавонад истифода бурда шавад: журнал-ордер, мемориал-ордер, 

автоматӣ, содакардашуда. 

 ќоидањои ҷараёни кор тибќи ҷадвали корӣ ва номгӯйи корњое, 

ки аз ҷониби кормандон тањия карда мешаванд;  

  технологияи коркарди маълумоти бањисобгирӣ дар муассисаи 

таълимӣ (дастӣ, автоматӣ); 

 тартиб ва муњлати барӯйхатгирии молу мулк; 

 усулњои бањодињии дороињо ва уњдадорињо; 
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 рӯйхати шахсони масъуле, ки барои имзо кардани њуҷҷатњои 

аввалия ваколатдоранд; 

 тартиби бањисобгирии муњосибӣ дар филиалњо (бахшњои 

алоњидаи муассиса); 

 тарзи пешнињоди њисоботи молиявӣ ба истифодабарандагон 

(дар коғаз ё дар шакли электронӣ); 

 ќарорњои дигаре, ки барои ташкили бањисобгирии муњосибӣ 

заруранд. Ин фасли сиёсати бањисобгирӣ бояд масъалањоеро ифшо 

намояд, ки дар дигар бахшњо инъикос нагардидаанд, аммо барои ташкили 

бањисобгирии муњосибӣ дар муассисаи таълимӣ  зарур мебошад.  

Љанбаъњои ташкилї-техникии сиёсати бањисобгирї ба се масъала 

равшанї меандозад: Кї дар љараёни бањисобгирї иштирок менамояд? Бо 

ёрии кадом олотњо иттилоот коркард мешавад? Технологияи коркарди 

иттилоот чї гуна аст? [124, с. 68].  

Дар љадвали 1.3 равандњо,  санадњои меъёрї ва њуљљатњои асосие, 

ки бояд дар доираи љанбаъњои ташкилї-техникии сиёсати бањисобгирии 

муассисаи таълимии ѓайридавлатї ошкор карда шавад, пешнињод 

менамоем. 

Љадвали 1.3. Љанбаъњои ташкилї - техникии сиёсати бањисобгирии 

муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

Унсури сиёсати 
бањисобгирї 

Санади меъёрї Њуљљатњои тањияшаванда 

Ташкили хадамоти 
бањисобгирї  

Моддаи 9 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Роњбар метавонад: 
-хадамоти муњосибиро њамчун 
зерсохтори таркибї, ки онро 
сармуњосиб роњбарї мекунад, 
таъсис дињад; 
-дар басти вазифањои муассиса 
вазифаи муњосибро љорї 
намояд; 
-дар асоси шартнома кори 
муњосибиро ба ихтиёри 
ширкати касбии машваратї ва 
ё муњосиби касбї супорад; 
-бањисобгириро худаш пеш 
барад 

Шакли бањисобгирии 
муњосибї    

Моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 

Истифодабарии:                   
- шакли журнали асосї;  
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«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

- шакли мемориал-ордерї; 
- шакли журнал-ордерї; 
- шакли барномарезишуда.  

Наќшаи кории 
њисобњои бањисобгирї  

Моддаи 9 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011,  
Наќшаи њисобњои 
бањисобгирии муњосибии 
фаъолияти молиявї-
хољагии субъектњои 
иќтисодии ЉТ ва 
дастурамал оид ба 
ситифодабарии онњо, №41 
аз 27.05.2011, №41 

Номгўи њисобњои таркибї ва 
тањлилии барои пешбурди 
бањисобгирии муњосибї зарур 

Шакли њуљљатњои 
ибтидоие, ки намуди 
онњо аз љониби маќоми 
салоњиятдор коркард 
нашудааст, 
Шаклњои фењристњои 
бањисобгирии 
муњосибї, њуљљатњо 
оид ба њисоботи 
дохилии муњосибї 

Моддаи 12 ва 14 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Номгўй, шаклњо ва тарзи 
тартибдињии њуљатњои аввала, 
ки аз намудњои тасдиќшуда 
фарќ мекунанд,  
Шаклњои фењристњои 
бањисобгирии муњосибї, 
њуљчатњо оид ба њисоботи 
дохилии муњосибї 

Муайянкунии самтњои 
кори хадамоти 
бањисобгирї     

Моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Номгўи корњои муњосибї 

Ќоидаи гардиши 
њуљљатњо ва 
технологияи коркарди 
иттилооти муњосибї 

Моддаи 12 ва 20 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Љадвали њуљљатгардиш, 
номгўй ва намуди њуљљатњои 
аввалї, муњлати тайёркунии 
онњо, шахсони масъул барои 
тартибдињї ва тасдиќи ин 
њуљљатњо 

Тасдиќи тартиби 
гузаронидани 
барўйхатгирии 
дороињо ва уњдадорињо 

Моддаи 16 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Тартиби гузаронидани 
барўйхатгирии дороињо ва 
уњдадорињо 

Тасдиќкунии рўйхати 
шахсони тањти 
њисоботї ва муњлати 
пешнињоди њисоботи 
онњо 

Моддаи 9 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Рўйхати шахсони 
тањтињисоботї, муњлати 
пешнињоди њисоботњои бунакї 

Тасдиќкунии рўйхати 
шахсоне, ки барои 

Моддаи 12 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 

Ному насаби шахсони масъул 
ва вазифаи онњо 
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гузоштани имзо дар 
њуљљатњои ибтидої 
њуќуќ доранд 

«Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи 
молиявї», №702 аз 
25.03.2011 

Сарчашма: Муаллиф тањия намудааст. 

Фасли методии сиёсати бањисобгирӣ барои маќсади бањисобгирии 

муњосибӣ бояд муќаррар карда шавад ва ин фасл  аз унсурњои зерин ибрат 

мебошад: 

 шаклњои њисоботи молиявӣ; 

 тартиби бањисобгирии фарсудашавии дороињои дарозмуддат; 

 тартиби азнавбањодињии воситањои асосӣ; 

 тартиби аз њисоб баровардани арзиши воситањои асосӣ; 

 тартиби бањодињии захирањои моддию молӣ (ЗММ); 

 усули аз њисоб соќиткунии хароҷоти харид ва хизматрасонињо; 

 тартиби аз њисоб баровардани хароҷоти умумї ва маъмурї; 

 тартиби таќсими хароҷоти ғайримустаќим байни объектњои 

бањисобгирӣ; 

 усули бањисобгирии хароҷот ва нархгузории хизматрасонињо; 

 тартиби бањисобгирии хӯрока дар муассисаи таълимӣ; 

 тартиби бањисобгирии лавозимоти хониш (китобњо, журналњо, 

маводњои аёнӣ ва ғайрањо); 

 тартиби аз њисоб баровардани даромад ва хароҷоти даврањои 

оянда; 

Сиёсати бањисобгирии муњосибӣ, ки ба њамаи вазифањои дар боло 

зикршуда ҷавоб медињад, метавонад манбаи воќеии маълумоти зарурие 

гардад, ки ба муассиса кӯмаки воќеӣ мерасонад. Њангоми тањияи сиёсати 

бањисобгирии муњосибӣ, тавре ки ќаблан ќайд шуда буд, хусусиятњои 

муассисаи таълимиро ба назар гирифтан зарур аст. 

Дар сиёсати бањисобгирии муњосибии муассиса нисбати 

бањисобгирии андозњо ва пардохти онњо чунин талаботњо мавҷуд 

мебошад: 
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- сиёсати бањисобгирии муњосибӣ, ки муассиса бо маќсади 

бањисобгирии андоз ќабул намудааст, бо фармоишњо ва фармонњои 

роњбарони муассисаи таълимӣ тасдиќ карда мешавад; 

- сиёсати бањисобгирии муњосибӣ бо маќсади андоз аз 1-уми 

январи соли баъд аз соли тасдиќи фармоиши роњбари муассисаи таълимӣ 

татбиќ карда мешавад; 

- сиёсати бањисобгирии муњосибӣ бо маќсади андозе, ки 

муассисаи таълимӣ ќабул намудааст, барои њамаи шуъбањои 

амалкунандаи муассиса њатмӣ мебошад; 

- сиёсати бањисобгирии муњосибӣ бо маќсади андоз, ки 

муассисаи таълимии навтаъсис ќабул кардааст, на дертар аз охири давраи 

якуми андоз тасдиќ карда мешавад ва аз рӯзи таъсиси муассиса татбиќ 

карда мешавад. 

Дар Кодекси андози Ҷумњурии Тоҷикистон муќаррар шудааст, ки 

тартиби бањисобгирии андоз аз ҷониби андозсупоранда дар сиёсати 

бањисобгирии муњосибӣ бо маќсади андоз, ки бо фармоиши дахлдори 

роњбари муассиса тасдиќ гардидааст, муайян карда мешавад. Дар њолати 

ворид намудани тағйирот дар ќонунгузорӣ оид ба андозњо баъзе 

амалиётњои хоҷагӣ ва объектњо бо маќсади андоз тағйир дода мешавад. 

Хулоса, муассисаи таълимӣ дар татбиќи сиёсати бањисобгирии 

муњосибӣ мустаќил буда, тарзу усулњои номбаршударо озод интихоб 

менамояд. Дар сиёсати бањисобгирии муњосибї сариваќт ба ќайд 

гирифтани амалиётњои хоҷагидорї бо роњи амалї кардани раванди 

њуљљатгузорї, њифзи молу мулки муассиса тавассути барўихатгирї, 

пешнињоди иттилооти даќиќ ва боварибахш дар заминаи тањия ва 

тартибдињии њисоботи молиявї ва дигар тарзу усулњои пешбурди 

бањисобгирї дарљ карда мешавад. 
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1.3. Усулњои бањисобгирии хароҷот ва арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ 

Дар соњаи тањсилоти ғайридавлатӣ тамоюли фарогир дар самти 

моделњои бозории ташкил, идоракунӣ ва маблағгузории муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ ба назар мерасад. 

Барои пешбурди раванди таълим дар сатњи муносиб ва пешрафтаи 

технологӣ муассисањои таълимии муосири ғайридавлатӣ хароҷоти 

зиёдеро амалї менамоянд, ки идоракунии оќилонаи онњо барои 

сарфакорона истифода кардан аз захирањои дохилии муассиса ва ба таври 

муассир кушодани роњ ба сўи фаъолияти бобарор имконият ба вуљуд 

меорад. 

Дар шароити мавҷудаи иќтисодӣ, роњбарияти муассисаи таълимӣ 

бояд дар асоси маълумотњои тавлиднамудаи бањисобгирии муњосибӣ 

ќарорњои идоракуниро ќабул кунад. Дар ин раванд, наќши бањисобгирии 

муњосибӣ дар идоракунии муассисаи таълимӣ меафзояд. Пеш аз њама, ин 

ба масъалањои ташкили бањисобгирии хароҷот, манбаъњои пардохти онњо 

ва арзишњисобкунии хизматрасонињои таълимї дахл дорад. 

Арзиши аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо) њамчун 

нишондињандаи иќтисодии муњими фаъолияти ташкилотњо аз бузургии 

хароҷот вобастагии зич дорад. Дар арзиши аслӣ, бештаре аз ҷанбаъњои 

фаъолияти истењсолӣ ва молиявию иќтисодии ташкилот, яъне захирањои 

иќтисодї инъикос меёбад. Њаҷми даромад ва фоида аз сатњи арзиши аслӣ 

вобаста аст. Њар чи ќадаре ки ташкилот аз захирањои худ сарфакорона 

истифода барад, њамон ќадар самаранокии раванди истењсолот баланд 

мешавад. 

Бинобар ин, масъалањои ташаккули арзиши аслӣ дар раванди 

такмили бањисобгирӣ яке аз ҷойњои намоёнро ишғол мекунанд. 

Вазифањои асосии бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши 

хизматрасонии таълимӣ аз муайянкунии бузургии моддањои харољот ва 

назорати иҷрои наќша аз рӯи ин нишондињандањо; бањисобгирии 
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хароҷоти воќеии хизматрасонии таълимӣ ва назорати истифодаи 

захирањои моддӣ, мењнатӣ ва дигарњо; риояи сметаи хароҷоти 

муќарраршуда; њисобкунии арзиши хизматрасонии таълимӣ ва назорат аз 

рўи он; муайян кардани натиҷањои фаъолияти бахшњои сохторӣ ва дигар 

намудњои хароҷот; муайян кардани захира барои коњиши арзиши 

хизматрасонии таълимӣ ва ғайра иборат аст. 

Яке аз вазифањои њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ таќсимоти дурусти хароҷот байни объектњои хизматрасонї 

мебошад, яъне таќсим кардани ин хароҷот байни намудњои 

хизматрасонии таълимї вобаста ба синфи хонандагон (масалан, 

тањсилоти томактабї, тањсилоти ибтидої, тањсилоти миёнаи умумї ва 

ғайра). Барои њалли ин мушкилот лозим аст, ки арзиши аслии 

хизматрасонии таълимӣ аз рўи њамаи ихтисосњо, шаклњо ва даврањои 

омӯзиш њисоб карда шуда, идоракунї ва назорати хароҷот бо роњи 

тањлили амалӣ ва муќоисаи онњо таъмин карда шавад. 

Зарурати таќсими хароҷот ба мавҷудияти объекти њисобкунӣ 

алоќаманд мебошад. Принсипњои гуногун метавонанд асоси таќсимоти 

хароҷот ќарор гиранд. 

Барои банаќшагирї, бањисобгирии харољот ва њисобкунии арзиши 

аслии кору хизматрасонињо дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї  аз  

муќаррароти “Низомнома оид ба калкулятсияи арзиши аслии мањсулот 

(корњо, хизматњо) дар корхонањо ва ташкилотњои Ҷумњурии Тоҷикистон”, ки 

бо  Ќарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 1999, № 210 [98] 

тасдиќ гардидааст, истифода бурдан мувофиќи маќсад мебошад. 

Маълумоти бањисобгирии хароҷот барои ќабули ќарорњои ҷории 

идоракунӣ, инчунин барои арзёбӣ ва тањлили тамоюлњо аз 

нишондињандањои меъёрӣ ё наќшавӣ истифода мешаванд. Дар ин робита, 

маълумоти бањисобгирии муњосибии хароҷоти муассисањои таълимӣ бояд 

ќиёспазирии нишондињандањои наќшавӣ (сметавӣ) ва њисоботиро аз рўи 
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таркиб ва таснифи хароҷот, объектњо ва воњидњои арзишњисобкунӣ, 

усулњои таќсимоти хароҷот таъмин намояд. 

Яке аз масъалањои мубрами методологї ва амалии бањисобгирии 

хароҷот дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ ин таснифи харољот ва 

интихоби равиши муносиби њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ мебошад. Дуруст њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ танњо дар асоси маълумоти воќеии бањисобгирии муњосибӣ оид 

ба масрафоти корхона њосил гардида, љињати таъмини назорат ва 

идоракунии арзиши аслї заминаи воќеї фароњам меорад. Дар љадвали 1.4 

равиши имконии таснифи харољот дар муассисаи таълимии гайридавлатї 

пешнињод карда мешавад. 

Ҷадвали 1.4. - Таснифоти хароҷот дар муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї* 

Аломатњои таснифот Љузъњои таснифкунї 

Аз рӯи мазмуни иќтисодӣ 
Унсурњои иќтисодї 

Моддањои арзишмуайянкунї 

Вобаста ба шумораи хонандагон ва 

тарбиягирандагон 

Доимӣ 

Тағйирёбанда 

Вобаста ба тарзи соќиткунї ба арзиши аслии 

хизматрасонињо 

Мустаќим  

Ғайримустаќим 

Аз рӯи усули эътироф ба сифати хароҷот 
Хароҷот барои хизматрасонї 

Хароҷоти давра  

Аз рӯи муносибат ба раванди хизматрасонињои 

таълимї 

Асосӣ 

Барилова 

Аз рӯи таркиб 
Иборат аз як унсур  

Маљмуї 

Аз рӯи имконияти фарогирии наќшавӣ 
Наќшавӣ 

Ғайринаќшавӣ  

Аз рӯи имконияти танзимшавӣ 
Танзимшаванда 

Танзимнашаванда 

Аз рӯи имконияти назорат 
Назоратшаванда  

Назоратнашаванда 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тартиб додааст. 
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Арзиши аслии хизматрасонињои таълимӣ ифодаи пулии воњиди ин 

хизматрасонињо мебошад. Арзиши аслӣ аз хароҷоти марбут бо истифодаи 

захирањои мењнатӣ, маводњои гуногуни таълимї, фарсудашавї ва 

истифодабарии воситањои асосї ва хароҷоти дигар дар давраи њисоботӣ 

иборат мебошад. 

Интихоби дурусти усулњои бањисобгирии хароҷот дар муассисањои 

таълимӣ, бо маќсади муайянкунии арзиши аслии хизматрасонињо вазифаи 

муњими кормандони њисобдории муассиса мебошад. Усулњои муносиби 

интихобшудаи бањисобгирии харољот, њамчунин имконият медињанд, ки 

тамоюлњо дар бузургии хароҷот дар муассисаи таълимӣ ошкор карда 

шуда, љињати бартараф ва назораткунии онњо ќарорњои сариваќтӣ ва 

муассири идоракунӣ аз ҷониби корбарони дохилӣ ќабул карда шаванд. 

То њол, методикаи мавҷудаи бањисобгирии хароҷот дар соњаи 

маориф, хусусан таълимоти ѓайридавлатии мактабї ва томактабї ба 

талаботи имрўзаи рушди соња ҷавобгӯ нест. Инро бо он чиз маънидод 

кардан мумкин аст, ки бањисобгирии харољот ба таври якранг, омехта 

новобаста аз таснифи харољот ва хусусияти объекти арзишмуайянкунї – 

хизматрасонии таълимї ба љо оварда шуда, боиси паст шудани сањењӣ ва 

њаќќонияти маълумот дар бораи нишондињандањои арзиши аслӣ гардида, 

имконияти назорати хароҷот аз болои объектњои бањисобгирӣ ва 

маказњои ташаккулёбї таъмин намегардад. 

Аммо, талаботи иќтисоди бозорӣ такмили методикаи устувори 

бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши аслиро дар муассисањои 

таълимӣ таќозо менамояд. 

Арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ нишондињандаи пулӣ аст, 

ки он ба натиҷањои фаъолияти таълимии муассиса, дастовардњо ва сатњи 

дониши муњассилин таъсири бевосита мерасонад. 

Бањисобгирии хароҷот барои муассисаи таълимӣ, дар маҷмуъ бе 

њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ аз рӯи даврањо ва 

шаклњои таълим, бидуни таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим байни 
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хизматрасонињои таълимї кори осон ва камзањмат мебошад. Аммо дар 

чунин холат њосил гаштани арзиши аслии воќеии хизматрасонињо, 

таъмини роњбарият бо маълумоти зарурї, ки барои ќабули ќарорњои 

манфиатноки идоракунї муњим мебошад, аз имкон берун мегардад.  

Дар адабиёти иќтисодии хориҷию ватанӣ таваҷҷуњи зиёде ба 

усулњои бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот дар 

соњањои гуногуни иќтисодиёт дода шудааст. Хусусан, дар корњои илмии 

Шевхужев Д.М. [153, с. 207-210], Kontsevoi G.R., Ermakov D.N., Rylova 

N.I., Leoshko V.P., Safonova M.F. [159, с. 284-293], Аверин С.М. [1, с. 15-

16], Гаҷиев К.Ш., Магомедов А.И. [23, с. 59-67], Федорчукова С.Г., 

Николаичев А.А. [144, с. 22], Тимофеев Т.В. [137, с. 173-180] Ревицкая Т.В., 

Сушкевич А.Н. [125, с. 159-160] бо тањќиќотњое вохӯрдан мумкин аст, ки 

онњо ба бањисобгирии хароҷот дар соњањои саноат, кишоварзӣ, сохтмон 

ва ѓайрањо бахшида шудааст.  

Тањлили васеи адабиёти илмӣ нишон медињад, ки доир ба 

бањисобгирии муњосибӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ 

тањќиќоти густурдаи илмӣ анҷом дода нашудаст. Новобаста аз ин дар 

баъзе адабиёти илмӣ ва тањќиќоти олимони соњаи иќтисодёт ба 

мафњумњое, чун «хароҷот барои омода кардани мутахассисон», аз ҷумла 

хароҷоти ҷорӣ вохўрдан мумкин аст: Бабаев Ю.А. [7], Вахрушина М.А. 

[21], Глухова В.В. [25], Ивашкевич В.Б. [44], Палий В.Ф. [115].  

Бузургии хароҷот самаранокии иќтисодии истењсолотро тавсиф 

мекунад. Тањсилот низ як намуди фаъолияти истењсолї аст, танњо он хеле 

хос ва ғайримоддӣ мебошад. Бинобар ин, њисобкунии арзиши аслии 

хизматрасонињо барои муассисањои таълимӣ низ ањамияти калон дорад. 

Масъалаи њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ дар 

муассисањои таълимї аз ҷониби муаллифоне чун: Измайлов Я.А., 

Осмятченко В.А. [45, с. 177-183], Дайновский А.Б. [33, с. 29-30] Федерченко 

Т.А. [142, с. 9-13] ва дигарон тањќиќ карда шудааст. Аммо њама муаллифон 

усулњои гуногуни муайян кардани арзиши омода кардани як толибилмро 
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пешнињод кардаанд (мувофиќи меъёри маблағгузории мактабњо, 

мувофиќи меъёри њисоби кормандон, мувофиќи хароҷоти мењнати 

педагогӣ барои таълими хонандагон ва ғайра). 

Њисоб кардани арзиши аслии таълимии хонандаро дар тањќиќоти 

илмии як ќатор пажуњишгарони илми иќтисодиёт вохӯрдан мумкин аст. 

Аз тањлилњои анҷомдодашуда бармеояд, ки бисёре аз намудњои хароҷот 

хусусияти «коллективӣ (маљмуавї)» доранд. Яъне, харољот дар маљмуъ 

барои муассисаи таълимї њисоб карда шуда, ба шумораи хонандагон 

новобаста аз синфи онњо, сатњи мураккабї ва мењнатталабии гуруҳ ва 

дигар омилњо таќсим карда шуда, арзиши миёнаи хизматрасонии таълимї 

муайян мегардад, ки он арзиши аслии воќеии хизматрасонињои гуногунро 

тањриф менамояд. Таносуби арзиши аслии миёна метавонад бо бузургии 

хеле калон фарќ кунад, ки аксаран аз рӯи тахассуси њайати омӯзгорони 

ҷалбшуда, гаронӣ ва мураккабии таҷњизоти лаборатории 

истифодашаванда, шумораи дасрњо муайян мешавад. 

Ба аќидаи мо њисоб намудани арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ дар заминаи ташкили гуруҳњо, даврањо ва шакли таълим 

(тањсилоти томактабї, тањсилоти ибтидої, тањсилоти миёнаи нопурра ва 

тањсилоти миёнаи пурра) ба њадафњои рушди бањисобгирии идоракунї 

дар муассисањои таълимї хеле мувофиќ аст.  

Арзиши аслии пасттарин дар доираи хизматрасонињои таълимии 

њаммонанди муассисањои таълимии ѓайридавлатии минтаќаи муайян 

омили хеле муњим њисоб меёбад, чунки раќобатпазирии фаъолияти ин 

муассисањо мањз аз дараљаи арзиши аслї вобаста мебошад. Њамчунин, 

зимни муайян кардани арзиши аслї ва нархгузории хизматрасонињои 

таълимї ба инобат гирифтани сифати корњо ва хизматњои 

расонидамешуда њатман зарур аст, чунки сифат бояд мувофиќи нарх 

бошад, то ин ки фаъолияти муассисаи таълимї раќобатпазир буда, 

мизољони худро аз даст надињад. 
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А.Б. Дайновский ќайд менамояд, ки «мушкилоти њисобкунии 

хароҷот барои омода кардани як мутахассис то андозае бо мушкилоти 

муайян кардани арзиши аслии мањсулоти саноатӣ ё кишоварзӣ дар 

корхонањое, ки њамзамон бо истифода аз њамон воситањои истењсолот ва 

аз ҷониби худи њамон коргарон мањсулоти таъиноти гуногун истењсол 

карда мешаванд, шабоњат дорад» [33, с. 29]. Мо ба андешаи олим розї 

њастем, ки раванди њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии таълимї ба 

раванди њисобкунии арзиши аслии мањсулоти соњаи муайян хеле монанд 

аст, танњо ин љо хусусияти хоси соњаи тањсилоти ѓайридавлатиро дар 

самти моддањои харољот, таъиноти онњо, омилњои иќтисодї, андозбандї 

ва ғайра ба инобат гирифтан хатмї аст.  

Ба аќидаи мо, принсипњои бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии 

арзиши аслии мањсулот, кор, хизматрасонӣ дар соњаи гуногун (тиҷоратӣ / 

ғайритиҷоратӣ) ягона буда, танњо њангоми бањисобгирии харољот ва 

арзишмуайянкунї аз рўи равишњо ва усулњои гуногун кор гирифтан лозим 

меояд. Барои ин зарурати омӯзиш ва истифодаи усули муфид дар амалияи 

њисобгирии хароҷоти муассисаи таълимї муњим мебошад. 

Аз рўи омӯзиши адабиёти илмии ба тањќиќи мавзуи мазкур 

бахшидашуда ошкор гардид, ки усулњои гуногуни бањисобгирии хароҷот 

ва арзиши аслӣ вуҷуд доранд ва истифодабарии онњо дар соњаи тањсилоти 

ѓайрибуљетї имкон дорад. Усули бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии 

арзиши аслиро корхона мустаќилона интихоб мекунад, зеро он аз як 

ќатор омилњои ҷудогона вобаста аст: мансубияти соњавӣ, андоза, номгӯйи 

мањсулот (корњо, хизматњо) ва ғ. Муњим он аст, ки усули интихобкардаи 

муассиса имконияти гуруҳбандии хароҷотро аз рӯи объектњои алоњидаи 

бањисобгирӣ, назорати ҷории хароҷоти истењсолӣ, инчунин имкони 

татбиќи принсипи муњимтарини бањисобгирии идоракунӣ – идоракунии 

хароҷотро таъмин намояд. 

Омўзиш ва тањлили хусусияти соњаи тањсилоти ѓайрибуљетї моро 

водор намуд, ба хулосае биёем, ки дар байни раванди пешнињоди 
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хизматњо бо раванди истењсолоти моддї монандии ошкор дида мешавад. 

Объекти бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунї дар соњаи 

истењсолоти моддї навъи мањсулоти истењсолшуда, хизматрасонињо, 

фармоишњо ва ғ. мебошад. Объекти бањисобгирии харољот ва 

арзишмуайянкунї дар муассисањои тањсилоти ғайридавлатӣ фаъолияти 

асосии таълимӣ, яъне омода намудани толибилмони лаёќатманд мебошад. 

Омода намудани толибилмони лаёќатманд њамчун объекти њисобкунӣ дар 

муассисањои таълимӣ ба шакл ва сатњу сифати тањсил вобаста аст. Ба 

ибораи дигар, интихоби объекти бањисобгирии хароҷот аз хусусиятњои 

технологии истењсолот, вижагии мањсулоти тавлидшуда ва 

хизматрасонињо вобаста аст. 

Имрӯзњо, дар доираи бањисобгирии идоракунї интихоби усули 

муносиби бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши аслии 

хизматрасонии таълимӣ, ки истифодаи он ҷињати муайян кардани нархи 

хизматрасонињои муассисањои таълимӣ наќши муњимро мебозад, яке аз 

масъалаи мубрам њисоб меёбад. 

Хусусан наќши њисобкунӣ дар шароити бозор, ваќте ки њар як 

муассисаи таълимӣ бояд хароҷоти худро бо даромадаш ќиёс кунад 

меафзояд, зеро сарфаи хароҷот манбаи асосии афзоиши даромад барои 

рушди заминаи моддию техникии муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 

мебошад. 

Ташкил ва пешбурди бањисобгирии муњосибӣ дар ташкилотњои 

ғайридавлатӣ, асосан барои ќонеъ кардани ниёзњои иттилоотии 

корбарони беруна (муассисон, сармоягузорон ва ғ.) нигаронида шудааст. 

Маълумоте, ки системаи бањисобгирии муњосибии муассисаи таълимии 

ғайридавлатӣ тайёр менамояд, имкон медињад, ки дар бораи сохтор ва 

динамикаи хароҷоти корхона аз рӯи унсурњо, гуруњњо, намуд ва инчунин 

аз рўи њаҷми умумї хулоса бароварда шавад. 

Чунин тартиби бањисобгирии хароҷот дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ барои идоракунии онњо дар муњити муосири бозор нокофӣ 
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мебошад, зеро он барои ќабули ќарорњо аз ҷониби роњбарияти 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ оид ба арзиши тањсил маълумоти 

заруриро ба вуҷуд оварда наметавонад. 

Инчунин, аз ҷониби мо таҷрибаи амалкунандаи њисобкунии 

арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ тањлил гардида, муќаррар карда 

шуд, ки бо сабаби риоя нагардидани талаботи воќеӣ ва меъёрњои 

муќарраргардида ба таври кофӣ истифода нагардидани усулњои муносиби 

њисоби арзиши аслӣ њолати молиявии муассиса метавонад тағйир ёбад. 

Таҷрибаи ҷањонии пешрафта шањодат медињад, ки дар муасссисањои 

таълимии ғайридавлатӣ наздики 60 фоизи даромадњо барои пардохти 

музди мењнат, зиёда аз 20 фоиз барои таъминот бо маводњои таълимӣ ва 

20 фоизи боќимонда барои зарурати муассиса ва пардохтњои њатмӣ 

истифода мешавад. 

Тањлили адабиёти илмии соњаи бањисобгирї дар самти идоракунии 

хароҷот нишон медињад, ки дар таҷрибаи ҷањонӣ чунин усулњои 

њисобкунии хароҷот ва арзишмуайянкунї истифода мешавад: 

 усулњои арзиши меъёрї (standard costing); 

 усули фармоишї; 

 усули одї (дегї); 

 усулњои азхудкунӣ (absorption costing); 

 усули бањисобгирии хароҷоти мустаќим (direct costing);  

 усули бањисобгирии хароҷоти тағйирёбанда (variable costing); 

 бањисобгирии хароҷот аз рӯйи намуди фаъолият (activity based 

costing – АВС) ва ғ. 

Бо маќсади интихоби усули муносиби бањисобгирии хароҷот ва 

њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ дар муассисаи таълимӣ 

баъзе аз усулњои мавҷудаи бањисобгирии хароҷот ва арзишмуайянкуниро 

баррасӣ менамоем.  

Тањќиќот нишон дод, ки арзиши аслии хизматрасонии таълимӣ бо 

усули харољоти мустаќим (direct costing) дар заминаи бањисобгирии 
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хароҷоти мустаќим муайян карда мешавад. Объекти бањисобгирии 

хароҷот хизматрасонии таълимии муассиса дар маҷмуъ, бидуни ҷудо 

кардани даврањо ва шаклњои тањсил њисоб меёбад ва арзиши аслии 

тањсили як хонанда бо роњи таќсим кардани маблаѓи хароҷоти мустаќим 

марбут бо иҷрои фаъолияти таълимӣ ба шумораи хонандагон муайян 

карда мешавад, ки он арзиши аслии нопурраи хизматрасонии таълимиро 

ташкил медињад. Харољоти ѓайримустаќим бошад, аз маблаѓи даромадњо 

аз хизматрасонињо тарњ карда мешавад. Усули мазкур барои 

истифодабарї дар муассисањои таълимї ќобили ќабул аст, аммо њангоми 

мављуд будани наќшањои гуногуни таълимї ва шаклњои гуногуни тањсил 

истифодабарии он натиљаи носањењро метавонад ба бор орад.  

Усули меъёрии бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши аслӣ 

(standard costing) бо истифода аз меъёрњои муќарраршудае ба роњ монда 

мешавад, ки моњияташ чунин аст: меъёрњои намудњои ҷудогонаи хароҷот, 

ки барои мањсулот, кор ва хизматњои мушаххас заруранд, муќаррар карда 

мешавад; бањисобгирии хароҷоти воќеӣ дар рафти истењсоли мањсулот ва 

иљроиши кору хизматњо бо нишон додани макони онњо ба роњ монда 

мешавад; майлкунињои харољоти воќеї аз харољоти меъёрї бо нишон 

додани сабабњои он муайян карда шуда, таъсири ин тағйиротњо ба 

арзиши аслии мањсулот муайян карда мешавад. 

Дар муассисањои таълимї имконияти истифодабарии усули 

фармоишї низ мављуд аст. Барои муассисањои таълимӣ, моњияти ин усул 

аз он иборат аст, ки тамоми хароҷоти мустаќим барои тањсили як хонанда 

дар заминаи бандњои муќарраршудаи њисобкунӣ аз рӯи шаклњои 

ҷудогонаи тањсил ба назар гирифта мешавад. Хароҷоти боќимонда 

(ѓайримустаќим) аз рӯи макони ташаккулёбї ба њисоб гирифта шуда, ба 

арзиши аслии фармоишњои ҷудогона мутобиќи манбаи муќарраршудаи 

таќсимкунї дохил карда мешавад (расми 1.3). Ба сифати фармоишњо дар 

муассисаи таълимї шаклњои људогонаи тањсилотро (томактабї, ибтидої, 

миёнаи нопурра ва миёнаи пурра) интихоб кардан мумкин аст. 



55 
 

Мушкилоти асосї ин љо танњо дар интихоби манбаи муносиби 

таќсимкунии харољоти ѓайримустаќим дида мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.3. Тарзи соќиткунии харољот ба арзиши аслии хизматрасонињои таълимӣ 

бо усули фармоишӣ 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

Дар фаъолияти баъзе аз муассисањои таълимии ѓайридавлатї 

истифодабарии усули одї (дегї) низ имкон дорад, ки он дар шароити 

гуногунрангии хизматрасонињои таълимї, гуногунии шаклњои тањсил 

натиљаи воќеиро  таъмин карда наметавонад. Тибќи он хароҷоти муассиса 

дар маљмуъ барои давраи муайян њисоб карда шуда, ба шумораи умумии 

хонандагон таќсим карда мешавад ва арзиши тањсили як хонанда барои 

як моњ ва ё як сол муайян карда мешавад. 

Њамин тавр, ба аќидаи мо, дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ метавон аз усули фармоишии бањисобгирии хароҷот барои 

таълим истифода намуд. Бо маќсади таъмини дурустии мансубияти 

хароҷот бо усули фармоишӣ, бояд назорати лозимӣ аз рўи 

барасмиятдарории дурусти њуҷҷатњои ибтидоӣ ва њисобкунии харољоти 

алоњида ташкил карда шавад. 

Хароҷоти мустаќимро (хароҷоти ашёњои моддӣ, музди мењнати 

омӯзгорон, андози иҷтимоӣ) метавон мустаќиман ба арзиши фармоиш (ба 

объекти њисобкунӣ) соќит намуд. Хароҷоти ғайримустаќим аз рӯйи 

маконњои ташаккулёбии хароҷот гуруҳбандӣ карда шуда, ба њисоб 

Арзиши аслии хизматрасонї 
аз рўи барномаи таълимии А 

Арзиши аслии хизматрасонї 
аз рўи барномаи таълимии Б 

Арзиши аслии хизматрасонї 
аз рўи барномаи таълимии В 

 

Манбаи тақсимкунї 
 

 

 

Хароҷоти 

мустақим 

Хароҷоти 

ғайримустақим 
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гирифта мешавад ва байни фармоишњо мутаносибан дар асоси манбаи 

таќсимкунї, ки дар сиёсати бањисобгирии муассисаи таълимии 

ғайридавлатӣ ќабул шудааст, таќсим карда мешавад. 

Харољоти мустаќими хизматрасонињои таълимӣ дар асоси 

њуҷҷатњои ибтидоӣ ташкил карда шуда аз рӯйи тартиботи муќарраршуда 

ба њисоби муњосибии мувофиќе, ки дар он арзиши аслии хизматрасонии 

таълимї муайян мегардад,  соќит карда мешавад. 

Бо таќсимкунии хароҷоти ғайримустаќим як ќатор мушкилот ба 

миён меояд, зеро зарур аст, ки нархи хизматрасонии таълимї дар давраи 

њисоботӣ ба наќша гирифта шуда, дар бораи он бо мизољон мувофиќа 

карда шавад. Роњбарият барои муайян кардани нарх, ќабл аз он ки 

супориш иҷро мешавад, ба маълумот дар бораи арзиши пешбинишудаи 

фармоиш ниёз дорад. Мизољон низ барои интихоби равиши мувофиќ ба 

маълумоти фаврӣ дар бораи нархи эњтимолӣ ниёз доранд. 

Бузургии хароҷоти ғайримустаќим дар асоси таљрибаи солњои 

гузашта, тањлили вазъи бозор, сатњи таваррум ва дигар омилњо пеш аз 

саршавии соли љорї муайян карда шуда, байни хизматрасонињои 

таълимии ҷудогона пешакӣ бо истифода аз манбаи интихобшуда таќсим 

карда мешавад. 

Интихоби манбаи таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим аз 

хусусиятњои фаъолияти ташкилот ё раванди алоњидаи истењсолот вобаста 

буда, ба арзиши аслии кор ва хизматрасонињо таъсир мерасонад. Њангоми 

таќсимоти ѓайриоќилонаи хароҷоти ғайримустаќим, арзиши аслї ва 

нархи хизматрасонињо метавонад нодуруст муайян карда шавад. 

Барои ташкилотњои бахши ғайриистењсолӣ се равиш ба усули 

њисобкунии фармоишӣ вуҷуд дорад: 

1. Як банди хароҷоти мустаќим (хароҷоти мењнат) ҷудо карда 

мешавад ва як коэффитсиенти таќсимкунии хароҷоти ғайримустаќим 

татбиќ карда мешавад. 
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2. Якчанд моддаи хароҷоти мустаќим ҷудо карда мешавад 

(хароҷоти мустаќими мењнат, хароҷоти марбут ба раванди таълим ва ғ.) 

ва як коэффитсиенти таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим интихоб карда 

мешавад. 

3. Якчанд моддаи хароҷоти мустаќим муайян карда мешавад ва 

якчанд коэффитсиенти таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим њисоб карда 

мешавад. 

Дар муассисањои таълимї хароҷоти ашёњои моддӣ, музди мењнати 

омӯзгорон, андози иҷтимоӣ њамчун харољоти мустаќим эътироф карда 

мешавад. 

Барои њар як хизматрасонии таълимӣ хароҷоти наќшавии соатњои 

корӣ тартиб дода мешавад, ки он барои муайян кардани харољоти музди 

мењнат ва ҷалби омӯзгорон хеле муњим аст. 

Ба таркиби хароҷоти ғайримустаќим, ки дар њисоби «Хароҷоти 

маъмурї ва хољагї» ба њисоб гирифта мешавад, инњо дохил мешаванд: 

хароҷоти нигоњдории њайати роњбарикунанда; маоши кормандони хурди 

хизматрасонӣ, хароҷоти коммуналӣ; пули телефон; муњофиз; иҷорапулӣ; 

хароҷоти умумии хоҷагидории марбут ба хариди таҷњизоти зарурӣ ва 

ғайра. Таќсимоти хароҷоти ғайримустаќим чунин сурат мегирад: 

- хароҷоти мустаќими мењнат (музди мењнати њайати 

омӯзгорон); 

- шумораи хонандагон; 

- миќдори соатњои дарсӣ мувофиќи наќшаи таълимӣ. 

Дар чунин усули бањисобгирии хароҷот арзиши аслӣ барои њар як 

хизматрасонии мушаххас (татбиќи барномаи таълимии навъи муайян) 

њисоб карда мешавад. 

Дуруст муайян кардани хароҷоти тањсил ва њисобкунии арзиши 

аслии хизматрасонии таълимӣ аз ташкили волои бањисобгирии тањлилии 

хароҷот ва интихоби объектњои њисобкунӣ вобаста аст. Ин чунин маъно 

дорад, ки ташкили бањисобгирии хароҷоти ҷорӣ бояд ба раванди 
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њисобкунӣ мутобиќ бошад, яъне бањисобгирӣ бояд мувофиќи даврањо ва 

шаклњои тањсил ташкил карда шавад. 

Бояд ќайд намуд, ки мавќеи назорати дохилӣ дар муассисањои 

таълимӣ хеле назаррас мебошад, чунки маблағгузории муассиса дар 

раванди он ба таври пурра санҷиш карда мешавад. 

Татбиќи фаъоли системаи менеҷменти сифат дар фаъолияти 

ташкилотњо ва муассисањои таълимии ғайридавлатї, ки њамрадифи 

гузариши иќтисодиёти миллӣ ба муносибатњои бозорӣ мебошад, яке аз 

вазифањои муњими идоракунї мебошад. Фаъолияти бесамари муассиса, 

дар шароити истифодаи ғайрисамараноки захирањо (инсонӣ, молиявӣ, 

моддию техникӣ), тањрифоти барќасдонаи нишондињандањои 

бањисобгирї ва њисобот, кам шудани шумораи хонандагон ва ғайра, 

инчунин бо маќсади бартараф намудани мушкилињо, ҷустуҷӯйи роњњо ва 

интихоби тарзу усулњои муносиби идоракунии хароҷот талаб карда 

мешавад. 

Хулосањо оид ба боби 1 

1. Њамин тариќ, дар илми иќтисодиёти ватанӣ то кунун атрофи 

масъалаи ташкили бањисобгирї дар муассисањои таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатї тањќиќоти мукаммал анҷом дода нашудааст. Вале дар 

рафти тањќиќоти диссертатсионї мо бо тањќиќоти муњаќќиќоне вохӯрдем, 

ки масоили гуногуни ташкили бањисобгирии муњосибї, назорат ва 

аудитро танњо дар муассисањои таълимии давлатӣ мавриди баррасї ќарор 

дода, омўзиш ва такмили бањисобгирии муњосибӣ ва аудит дар муассисаи 

таълимии ғайридавлатӣ, хоса барои Љумњурии Тољикистон, аз мадди 

назари онњо дур мондааст. 

Заминаи меъёрию њуќуќии амалкунанда барои дар сатњи зарурї ба 

роњ мондани низоми бањисобгирї ва њисоботи молиявї дар муассисањои 

таълимї ва томактабии ѓайридавлатї нокифоя мебошад. Аз ин рў, бо 

маќсади такмили устувори бањисобгирї ва њисоботи молиявї дар соњаи 

мазкур тањия кардани санадњои меъёрии соњавї, низомномањо, 
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дастурамалњо, стандартњо ва ќоидањо њатмї мебошад. Ба аќидаи мо 

ташкили бањисобгирии муњосибӣ дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ тибќи талаботи СБЊМ ва меъёрњои миллї амри зарурї 

буда, имконият медињад, ки раванди кори онњо дуруст ва бо маќсад ба роњ 

монда шуда, самаранокии фаъолияти таълим таъмин карда шавад. 

2.Сиёсати бањисобгирии муњосибӣ, ки дар он њамаи масъалањо 

марбут ба танзими бањисобгирї љой дода мешавад, метавонад манбаи 

воќеии маълумоти зарурие гардад, ки ба муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї кӯмаки воќеӣ расонад. Њангоми тањияи сиёсати 

бањисобгирии муњосибӣ, хусусиятњои фаъолияти муассисаи таълимиро ба 

назар гирифтан зарур аст. Дар муассисањои таълимї сиёсати 

бањисобгирии муњосибї, ки тањия карда мешавад, мисли дигар соњањои 

иќтисодї аз фаслњои муќаддимавї, ташкилї-техникї ва фасли методї 

иборат мебошад. Сиёсати бањисобгирии дуруст тањияшуда дар 

муассисањои таълимии ѓайридавалатї бояд ба се масъала равшанї 

андозад: Кї дар љараёни бањисобгирї иштирок менамояд? Бо ёрии кадом 

олотњо иттилоот коркард мешавад? Технологияи коркарди иттилоот чї 

гуна аст?  

Аз нигоњи мо чунин шакли амалкард метавонад бандњои зеринро 

дар сиёсати бањисобгирї фаро гирад: шаклњои њуљљатњои ибтидоӣ, ки дар 

муассиса истифода карда мешаванд; ҷадвали фаъолият ё тасдиќи ваќти 

корӣ; номгў ва намуди фењристњои бањисобгирї, ки вобаста ба онњо 

шакли махсуси бањисобгирї ташкил карда мешавад; наќшаи кории 

њисобњои муњосибии муассисаи таълимӣ ва ғайра. 

3. Дуруст муайян кардани хароҷоти тањсил ва њисобкунии арзиши 

аслии хизматрасонии таълимӣ аз ташкили волои бањисобгирии тањлилии 

хароҷот ва интихоби объектњои њисобкунӣ вобаста аст. То њол методикаи 

мавҷудаи бањисобгирии хароҷот дар соњаи маориф, хусусан, таълимоти 

ѓайридавлатии мактабї ва томактабї ба талаботи имрўзаи рушди соња 

ҷавобгӯ нест. 
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Тањќиќоти диссертатсионї нишон дод, ки дар соњаи тањсилоти 

ѓайридавлатї  барои њисобкунии харољот ва муайян кардани арзиши 

аслии хизматрасонињои таълимї мисли дигар соњањои иќтисодї истифода 

бурдани усулњои зерин имкон дорад: усули меъёрї, усули фармоишї, 

усули одї, усли директ-костинг, АВС ва ғайра Усулњои муносиби 

интихобшудаи бањисобгирии харољот, њамчунин имконият медињанд, ки 

тамоюлњо дар бузургии хароҷот дар муассисаи таълимӣ ошкор карда 

шуда, љињати бартараф ва назораткунии онњо ќарорњои сариваќтӣ ва 

муассири идоракунӣ аз ҷониби корбарони дохилӣ ќабул карда шаванд. 

Яке аз вазифањои њисобкунии арзиши аслии хизматрасонии 

таълимӣ таќсимоти дурусти хароҷот байни объектњои хизматрасонї 

мебошад. Таќсим кардани ин хароҷот байни намудњои хизматрасонии 

таълимї вобаста ба синфи хонандагон (масалан, тањсилоти томактабї, 

тањсилоти ибтидої, тањсилоти миёнаи умумї ва ғайра) ба маќсад мувофиќ 

аст.  
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БОБИ 2. БАЊОИ ЊОЛАТИ МУОСИРИ ТАШКИЛИ  

БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ 

ҒАЙРИДАВЛАТЇ  

2.1. Њолати кунунии бањисобгирии муњосибї дар муассисањои 

таълимии ғайридавлатї 

Бањисобгирии муњосибӣ њамчун низоми иттилоотї барои муназзам 

ва ба тартиб даровардани фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ, коркард ва 

пешнињод намудани ахбороти молиявӣ ба истифодабарандагони 

мушаххас сањми босазо мегузорад. Дар маълумоти муосири энсиклопедӣ 

(муњовара) чунин таърифи низом оварда шудааст: «Низом (система) гуфта 

ҷузъњои бисёре дар назар дошта мешавад, ки ба якдигар вобастагӣ дошта, 

яклухтӣ, ягонагиро ташкил мекунанд» [109, с. 96]. Бањисобгирии муњосибӣ 

низ системаи муташаккил ва мураккаби иттилоотие мебошад, ки 

тавассути он тибќи меъёрњои муќарраргардида ва усулњои маъмули 

санҷидашудаи илмӣ фаъолияти хоҷагидории корхона мушоњида ва тањлил 

карда мешавад. Низоми бањисобгирии муњосибӣ дар назар дорад, ки 

кадом объектњо ба њисоб гирифта шавад, онњо чӣ гуна тањлил ва назорат 

карда шуда, натиљањои фаъолияти молиявї-хољагидорї дар давраи 

муайян ошкор карда шавад.  

Тибќи методологияи бањисобгирї ва таҷрибаи амалии субъектњои 

хоҷагидорӣ дар њисобгирии муњосибӣ яке аз объектњои бањисобгирӣ 

амалиёти молиявї-хоҷагидорӣ њисоб меёбад. Далел ва рўйдодњо оид ба 

сарфи масолењ, истифодабарии захирањо, њисобкунї ва пардохти музди 

мењнат, хизматрасонӣ, гирифтани даромад ва ғ. аз љумлаи  амалиёти 

хоҷагї дар ташкилот ба шумор меравад. Њодисањои фавќулода, 

ошкоршавии камомади захирањои моддию молї, истењлоки воситањои 

асосӣ ва монанди инњо низ њамчун амалиёти хоҷагӣ ба натиљањои 

фаъолияти молиявї-хољагии корхона бетаъсир намемонанд. Ин равандњо 

устувор гардонидани назорат аз рўи амалиёти хоҷагиро талаб менамояд. 

Аз ин нуќтаи назар, тањќиќи рўйдодњои гуногуни фаъолияти молиявї-
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хољагидории муассисањои таълимї гузаронида мешавад, ки ин тарзи 

амалкард барои њалли муаммоњои идоракунии самараноки фаъолияти 

муассиса зарур мебошад. 

Таҳлили муқоисавии низоми баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

муассисаҳои таълимии мавҷудаи давлатӣ ва ғайридавлатӣ як қатор 

фарқиятҳоро дар асоси хусусияти фаъолияти ин ташкилотҳо нишон 

медиҳад. Принсипҳои ташкили низоми баҳисобгирӣ дар ташкилотҳои 

давлатӣ ва ғайридавлатӣ бо хусусиятҳои ташаккули сармоя, захираҳо ва 

самтҳои фаъолияти ин муассисаҳо муайян карда мешаванд. 

Ба андешаи муаллифон, дар ташкилии баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ омилҳои гуногунро ба назар 

гирифтан лозим аст. Ба онҳо низоми идоракунӣ, мавҷудияти филиалҳо ва 

намояндагиҳо, махсусгардонӣ аз рӯи объектҳо ва намудҳои фаъолият, 

иқтидори зиёд кардани ҳаҷми хизматрасонӣ, имконияти истифодаи 

системаҳои иттилоотии автоматӣ, ҳамкории мутақобилаи хадамоти 

баҳисобгирии муҳосибӣ бо дигар шӯъбаҳои сохтори низоми идоракунии 

муассиса ва ғайра тааллуқ доранд. 

Дар амалияи бањисобгирии муњосибии муассисањои таълимии 

ѓайридавлатї чун дигар субъектњои иќтисодї бояд ба тањќиќи се омили 

зерин диќќат дода шавад:  

1. Њолати гузаронидани (эътирофи) амалиёти хоҷагӣ (масъалаи 

аниќгардонӣ);  

2. Маблаѓи амалиёти хоҷагӣ (масъалаи бањогузорӣ); 

3. Таснифи амалиёт ва объектњои хоҷагӣ (масъалаи таснифот). 

Бањисобгирии муњосибӣ бояд, њатман рўйдодњои фаъолияти 

хоҷагиро дуруст ва дар ваќти рухдињї ба ќайд гирифта, мувофиќи 

хусусиятњои амалиёти хоҷагї дар фењрастњои лозимї бањисоб гирад ва 

бањо дињад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар низоми бањисобгирии муњосибии 

анъанавӣ арзиши аслии корњо, хизматрасонињо дар асоси консепсияњои 



63 
 

тањияшуда инъикос, ҷамъбаст ва њисоб карда мешавад. Аммо мушоњидањо 

нишон дод, ки ин принсипи асосии бањисобгирї на дар таљрибаи њамаи 

муассисањои таълимии ѓайридавлатии Љумњурии Тољкистон истифода 

мегардад. Арзиши аслии хизматрасонињо ва нархгузории онњо  ба таври 

ѓайриќолабї (тахминї) њисоб карда мешавад, ки дар натиља дурустї ва 

сањењии маълумоти бањисобгирї зери шубња ќарор гирифта, ќарорњои 

идоракунии бесамар метавонад аз љониби роњбарияти муассиса ќабул 

карда шавад.  

 Пас аз ченкунӣ ва бањодињӣ амалиёти хоҷагї дар њисобњои 

муњосибї сабт карда мешавад. Њар як њисоб – барандаи иттилоот, ҷузъи 

низоми ахборотӣ мебошад. Аз ин рў, интихоб намудани миќдори зарурии 

њисобњои таркибї, асоснок кардани аломатњои таснифи онњо ва ба ќисмњо 

људо намудани иттилооти бадастовардашуда муњимтарин масъалаи 

амалии бањисобгирии муњосибӣ ба шумор меравад. Њалли дурусти ин 

масъалањо дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї ба таъмини иттилооти 

босифат ва њисоби натиҷањои молиявии даќиќ мусоидат менамояд. Дар 

замимаи А наќшаи њисобњои муњосибии барои истифодабарї имконпазир 

дар муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї пешнињод карда 

мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки дар њисобгирии муњосибӣ ва баќайдгирии 

амалиёти хоҷагидорӣ, инчунин ҷамъбасти он, тартиб додани њисобот оид 

ба вазъи молиявӣ (Замимаи Б) ва дигар шаклњои он дар муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ мавќеи асосиро њисобдории даврагӣ иҷро 

менамояд.  

Бо маќсади муносиб гаштани низоми бањисобгирии муњосибї дар 

муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї раванди тартибдињӣ ва 

пешнињоди њисоботи молиявї бояд дар доираи марњилањои зерин, ки дар 

як даври бањисобгирї иљро мешаванд, анљом дода шавад (расми 2.1). 
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Расми 2.1. Марњилањои коркарди иттилооти муњосибї дар як давраи њисобдорӣ 

Сарчашма: тањияи муаллиф 

Дар бандњои 37-42 “Низмономаи намунавї оид ба идоракунии 

муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбии ѓайридавлатї дар 

Љумњурии Тољикистон”, ки бо Ќарори мушовараи Вазорати маориф ва 

илми Љумњурии Тољикистон №387 аз 2-юми июли соли 2009 тасдиќ 

гардидааст, масъалаи ташкили бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 

молиявї чунин муайян карда шудааст [97]: 

- муассиса барои бањисобгирии фаъолияти молиявї, њисоботи 

муњосибї ва омориро татбиќ намуда ба фаъолияти он љавобгар аст;  

- тартиби њисоботи муњосибї ва оморї тибќи ќонунгузории 

мављуда ба низом дароварда мешавад;  

- манбаи асосии ташкилёбии захирањои молиявии муассисаи 

таълимї пардохти маблаѓи тањсили таълимгирандагон, даромадњо аз 

I Марҳилаи ибтидоии баҳисобгирӣ ва коркарди иттилоот 

1. Таҳлили амалиёти хоҷагӣ ва равандҳои анҷомдодашуда дар 

асоси ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ; 
2. Сабти амалиёт дар китоби асосӣ ва дигар варақаҳо; 
3. Сабти навиштҳо дар китоби асосӣ ва варақаҳои ёрирасон 

(одатан ҳармоҳа). 

II Марњилаи љамъбастии давраи ҳисоботӣ 

1. Таҳияи ҷадвали корӣ; 
2. Иҷрои мукотиботи тасҳеҳӣ; 
3. Тартибдиҳии тавозуни санҷишии тасҳеҳшуда ва ҷадвали 

корӣ; 
4. Пӯшидани ҳисобҳои муваққатӣ дар охири давраи ҳисоботӣ ва 

тайёр намудан ба аввали соли нав; 

5. Тартиб додани ҳисоботи молиявӣ дар асоси ҷадвали корӣ. 
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њисоби иљро намудани дигар фаъолиятњо ва дигар даромадњое, ки 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст, ба њисоб мераванд; 

- муассисаи таълимї бањисобгирии натиљаи фаъолияти худро 

амалї мекунад, њисоботи муњосибию омориро бо тартиби ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ба роњ мемонад;  

- муассисаи таълимї барои назорати фаъолияти молиявї ва 

хољагї метавонад дар њайати шахсони масъул аз њисоби кормандон 

гуруҳи корї таъсис дињад. 

Ин меъёрњои муќарраргардида дар санади мазкур дар ќатори 

талаботњои дигар санадњои ќонунгузорї оид ба танзими бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї муассисањои таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатиро водор менамояд, ки онњо низоми бањисобгирї ва 

њисоботи муњосибиро тибќи меъёрњои муайяншуда татбиќ намоянд. 

Дар адабиёти муосири илмӣ доир ба вазъи имрӯзаи бањисобгирии 

муњосибӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ (хусусӣ) тањќиќоти 

илмии судмандро пайдо кардан мушкил аст. Натиҷаи тањлили бањои 

коршиносӣ ва коркарди иттилооти соњавӣ дар муассисањои таълимии 

хусусӣ нишон медињад, ки то кунун бо маќсади дуруст гузаронидани 

бањисобгирии муњосибӣ методикаи махсус амал наменамояд.  

Њамчунин, тањќиќотњои амалии муаллифї нишон дод, ки њолати 

бањисобгирии муњосибї дар муассисањои таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатї ѓайриќаноатбахш арзёбї мегардад. Барои баррасї ва 

бартараф кардани муаммоњои љойдошта баъзе аз нишондињандањои 

молиявї-иќтисодии муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї ва 

љанбаъњои бањисобгирии онњоро баррасї намудан, аз манфиат холї нест. 

Шумораи таълимгирандагон дар муассисањои таълимии 

ѓайридавлатї яке аз нишондињандањои муњим дар самти банаќшагирї ва 

бањисобгирии даромад, харољот ва натиљањои молиявии муассиса њисоб 

меёбад. Дар љадвали 2.1 маълумот оид ба шумораи хонандагони баъзе аз 

муассисањои таълимии хусусии кишвар барои солњои 2020-2021 пешнињод 

гардидааст. 



66 
 

Ҷадвали 2.1. - Шумораи хонандагон дар муассисањои таълимии 

хусусї, солњои 2020-2021 (адад)* 

Номгӯйи муасисањо 

Солњо Тағйирот  

2020/2021 2020 2021 

Гимназияи “Кафолат” 201 210 105%. 

Гимназияи “Њиммат” 420 389 93% 

Гимназияи “Тоҷикистон” 564 531 94% 

Гимназияи “Ирфон” 220 198 90% 

Гимназияи “Донишвар-1” 100 110 110%. 

Њамагӣ: 1514 1438 94,9% 
 

Сарчашма: маълумот аз бањисобгирии муњосибии муассисањои номбаршуда 

гирифта шудааст. 

Маълумоти ҷадвали 2.1 - ро тањлил намуда чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки шумораи хонандагон дар давраи 

тањлилшаванда дар ду муассисаи таълимї (гимназияи “Кафолат”, 

гимназияи “Донишвар-1”) афзоиш ёфта, дар се муассисаи боќимонда 

(гимназияи “Њиммат”, гимназияи “Тоҷикистон” ва гимназияи “Ирфон”) 

коњиш ёфтаанд. Дар маљмуъ шумораи умумии хонандагон кам шуда, соли 

2021 нисбат ба соли 2020 94,9%-ро ташкил медињад. Тањлилњо нишон дод, 

ки ба тамоюли зикргардида омилњои зерин: даромад, ањолӣ, сифати 

хизматрасонӣ, муњоҷирати оилавӣ, сатњи дониши омӯзгорон ва ғайрањо 

таъсир расонидаанд. 

Тањлили наќшаи даромад, хароҷот ва натиљањои молиявии 

муассисаи таълимї бо маќсади омӯхтани динамика ва назорати харҷи 

маблағњо, муайян кардани захирањо барои кам кардани онњо ва 

баландбардории сатњи даромади муассиса гузаронида мешавад. Дар 

ҷадвали 2.2 маълумот дар бораи даромади умумї, хароҷот ва фоидаи 

софи муассисањои таълимии ѓайридавлатї барои соли тањсили 2020-2021 

оварда шудааст.  
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Ҷадвали 2.2. - Бузургии даромад, харољот ва фоидаи софи 

муассисањои таълимии хусусии мактабӣ ва томактабӣ дар Ҷумњурии 

Тоҷикистон, соли 2021 (сомонӣ)* 

Номгӯйи муасисањо 
Даромади 

умумї 

Хароҷоти 

умумї 

Фоидаи 

соф 

(С.2–С.3) 

Самаранокї 

% 

1 2 3 4 5 

Гимназияи “Њиммат” 4710414 4414598 295816 6,3 

Гимназияи “Тоҷикистон” 4840381 4541271 299110 6,2 

Гимназияи “Кафолат” 1745000 1647250 97750 5,6 

Гимназияи “Ирфон” 1562226 1510110 52116 3,3 

Гимназияи “Донишвар-1” 1262351 1220245 42106 3,3 

Њамагӣ: 14120372 13333474 786898 5,6 

Сарчашма: Маълумот аз муњосиботи муассисањои номбаршуда гирифта шудааст. 

Тањлили маълумотњои љадвали 2.2 нишон медињад, ки ба роњ 

мондани фаъолияти муассисаи таълимии ѓайридавлатї дар Љумњурии 

Тољикистон як амали фоиданок њисоб меёбад. Гарчанде бузургии фоидаи 

муассисањо ночиз њам бошад, дар њамаи муассисањои тањлилшуда натиљаи 

фаъолияти молиявї - хољагидорї дар соли 2021 мусбат анљом дода 

шудаанд. Ин яке аз сабабњои асосии рушд ёфтани соњаи мазкур дар 

љумњурї њисоб меёбад. 

Бояд ќайд кард, ки хароҷоти муассисаи таълимии хусусӣ аз њисоби 

маблағи пардохтнамудаи хонандагон ва маблаѓгузории сарпарастон 

рӯйпӯш карда мешавад. Новобаста аз ин, омилњоеро номбар намудан 

мумкин аст, ки ба арзиши умумии хизматрасонињо дар муассисањои 

таълимии ѓайридавлатї таъсир мерасонанд: 

 њаҷми хизматрасонӣ; 

 сатњи хароҷоти тағйирёбанда барои 1 нафар хонанда (кӯдак); 

 маблағи хароҷоти доимӣ. 
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Баҳисобгирии хароҷоти муассисаи таълимии ғайридавлатӣ барои 

хизматрасонӣ, хароҷоти умумихоҷагӣ, хароҷоти муомилот мувофиқи 

мазмуни амалиёти тиҷоратӣ дар журналҳо сурат мегиранд: 

- амалиёти пардохти музди меҳнат; 

- амалиёти ҳисоббаробаркунӣ бо таъминотчиён ва пудратчиён; 

- амалиёти ҳисоббаробаркуниҳо бо шахсони таҳтиҳисоботӣ; 

- амалиёт оид ба хориҷшавӣ ва ҳаракати дороиҳои моддӣ; 

- барои дигар амалиётҳо. 

Мо таснифоти гуногуни даромаду хароҷоти муассисаи таълимии 

ғайридавлатиро ба назар гирифта, бо назардошти таҷрибаи баҳисобгирии 

хориҷӣ, таснифоти қобили қабултарини даромаду хароҷоти муассисаи 

таълимии ғайридавлатиро ба мақсадҳои баҳисобгирии муҳосибӣ 

пешниҳод намудем: 

- воситаҳои маблағгузории мақсаднок, ба ин маблағҳое, ки аз 

ҳисоби буҷаҳо ҷудо карда шудаанд, инчунин ҳама гуна сармоягузориҳое, 

ки шахсони воқеъӣ ё ҳуқуқӣ мувофиқи шартнома хусусияти қатъии 

мақсаднокро доранд, дохил мешаванд; 

- даромад аз хизматрасонии таълимии пулакӣ, ба ин гурӯҳ 

ҳамаи даромадҳо аз гузаронидани дарсҳо аз рӯи синфҳо, яъне курси асосӣ 

ва ҳам курсҳои тайёрӣ, такмили ихтисос ва ғайра дохил мешаванд; 

- даромад аз хизматрасониҳои вобаста ба таълим – даромад аз 

нусхабардорӣ ва чоп, аз фурӯши маводҳои таълимию ва ғайра; 

- даромади дигар – даромад аз иҷораи амвол, аз маблағҳои 

сармоягузорӣ, даромад аз қоғазҳои қиматнок, чарима, ноустуворӣ. 

Дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї низ барои дуруст њисоб 

кардани арзиши аслии хизматрсонињои таълимї ва муайян кардани 

нархномањо људо кардани харољот ба таѓирёбанда ва доимї амали муњим 

мебошад. Ваќте ки шумораи таълимгирандагон тағйир меёбад, танњо 

хароҷоти тағирёбанда (музди мењнати омӯзгорон, хароҷоти ашёњои 

моддӣ, хизматрасонӣ) таѓйир меёбад, хароҷоти доимї (фарсудашавӣ, 
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иҷора, музди мењнати кормандони маъмурӣ ва ғайра) дар муддати муайян 

бетағйир боќӣ мемонанд. Тањлилњо нишон дод, ки ба ин љињати масъала 

дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї диќќати лозимї дода 

намешавад. Ин аз сатњи пасти тахассусмандии кормандони муњосиботи 

муассисањои тањлилшуда дарак медињад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки муассисањои таълимӣ дар системаи 

маориф мавќеи муњимро ишғол мекунанд. Ташкили кори мактабњо 

мувофиќи талаботи ислоњоти мактаб тадриҷан баланд бардоштани 

сифати таълим, сохтор, њолати сифат ва самаранокии истифодаи шабакаи 

мактабњоро талаб мекунад. Шабакаи мактабњо бо маќсади фарогирии 

пурраи кӯдакони синни 7-18-сола, фароњам овардани шароити зарурӣ 

барои гирифтани тањсил ва истифодаи самараноки омӯзгорон, захирањои 

моддӣ ва молиявӣ њисоб меёбад. Сатњ ва њолати шабакаи мактабӣ аз рўи 

намуди мактаб, аз ҷумла барои њар як хонанда, мутобиќати воќеии 

меъёрњои муќарраршудаи соња, мавҷудияти устохонањои таълимӣ, 

синфњои махсус, таҷњизоти таълимӣ, маҷмаањои варзишӣ ва ғайрањо 

тавсиф карда мешавад. Нисбати ин масъала мо заминаи моддию-техникии 

муассисаи таълимии ғайридавлатии гимназия «Донишвар-1»-ро ба таври 

пурра тањлил намуда, натиҷаи онро дар ҷадвали 2.3 пешнињод менамоем. 

Ҷадвали 2.3. - Динамикаи нишондињандањои заминаи моддию 

техникии муассисаи таълимии ғайридавлатии «Донишвар-1», солњои 2018-

2021* 

Нишондињандањо 
Соли 

тањсили 
2018-2019 

Соли 
тањсили 

2019-2020 

Соли 
тањсили 

2020-2021 

Фарќият 
нисбат ба соли 

гузашта  

Шумораи синфхонањо 3 8 10 +2 

Шумораи кабинетњои корӣ - 1 3 +2 

Шумораи ҷойи нишастани 
хонандагон 

58 96 110 +14 

Шумораи кабинетњои таълими 
мењнат 

- - 1 +1 
 

Сарчашма: муаллиф аз рӯи маълумотњои бањисобгирии МТҒ гимназияи «Донишвар- 1» 

тартиб додааст. 



70 
 

Маълумотњои ҷадвали 2.3. нишон медињанд, ки заминаи моддию 

техникии муассисаи таълимии ғайридавлатии «Донишвар-1» (шумораи 

синфхонањо, кабинетњои корӣ, ҷойи нишастани хонандагон)  сол аз сол 

бењтар шуда истодааст. Тамоюли мазкур аз он шањодат медињад, ки дар 

муассиса бо маќсади самаранок гардидани раванди таълиму тарбия ба 

устувор намудани базаи моддию техникӣ диќќати махсус дода мешавад. 

Аммо тањлили вазъи бањисобгирии муњосибї нишон дод, ки 

камбудии љиддї дар самти баќайдгирї, коркарди маълумоти 

бањисобгирї, љамъбаст ва тањлили маълумотњо оид ба ашёњои моддї, 

таљњизоту лавозимоти таълимї, воситањои асосї ба назар мерасад. Дар 

шуъбаи муњосиботи муассиса танњо њуљљатњои ибтидої оид ба 

воридшавии чунин ашёњо тартиб дода шудаанду халос. Марњилањои 

дигари раванди бањисобгирї, ки бояд тибќи талабот иљро карда шавад 

(баќайдгирии амалиётњо дар фењристњои бањисобгирї, сабти навиштањои 

дутарафа дар њисобњои муњосибї, таснифи амволи муассиса ва сабт аз рўи 

онњо дар њисобњои муњосибї), дар шуъбаи муњосиботи муассисаи мазкур 

иљро карда нашудааст. 

Нишондињандаи муњими фаъолияти муассисањои таълимӣ ин 

динамикаи шумораи хонандагон мебошад. Тағйир ёфтани шумораи 

хонандагон аз сифати хизматрасонии таълимї ва фаъолияти босамари 

муассисаи таълимии ғайридавлатӣ вобаста аст. Дар ҷадвали навбатӣ 

маълумотњои муассисаи таълимии ғайридавлатии гиназияи «Донишвар-1» 

оид ба дохилшавї  ва хориҷшавии хонандагон барои соли тањсили 2020-

2021 пешнињод карда мешавад (ҷадвали 2.4). 

Ҷадвали 2.4. - Тањлили динамикаи нишондињандањои шумораи 

хонандагон дар муассисаи таълимии ғайридавлатии гимназияи «Донишвар-

1» барои соли тањсили 2020-2021* 

Нишондињандањо Шумора % 

Шумораи хонандагон дар аввали соли тањсил 100 100 

Ќабул шуданд дар давоми соли тањсил 15 15 
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Хориҷ шуданд дар давоми соли тањсил 5 5 

Шумораи хонандагон дар охири соли тањсил 110 110 

Сарчашма: њисоби муаллиф аз рӯи маълумотњои муњосиботи МТҒ гимназияи 

«Донишвар -1» 

Маълумоти ҷадвали 2.4. нишон медињанд, ки теъдоди хонандагон 

дар охири сол 10 нафар ё 10% аз њисоби зиёд шудани шумораи хонандагон 

афзудааст. Дар соли тањсили 2020-2021 15 нафар ба муассиса ќабул шуда, 

5 нафар хонанда тарки тањсил карданд. Њангоми тањлили тарки тањсил 

бояд сабабњои тарки хонандагон аз мактаб муайян карда шавад, ки ин 

њолат, агар ба таври назаррас минбаъд такрор ёбад, метавонад ба вазъи 

молиявии муассисаи таълимї таъсири ногувор расонад.  

Бо маќсади банаќшагирии фаъолият ва дуруст њисоб кардани 

арзиши захирањои зарурї барои таълиму тарбияи таълимгирандагон 

муайян кардани шумораи миёнасолонаи хонандагон муњим аст. Миќдори 

миёнасолонаи хонандагонро мувофиќи маълумоти љадвали 2.4 бо 

формулаи зерин њисоб кардан мумкин аст: 

105
2

110100

2








ХоХа
Хм  

Дар ин ҷо:  

Хм – шумораи миёнасолонаи хонандагон; 

Ха – шумораи хонандагон дар аввали сол 

Хо – шумораи хонандагон дар охири сол. 

Меъёри ќабулшавї ва хориљшавии хонандагон дар муассиса чунин 

мебошад: 

Меъёри ќабулшавї: %28,14100
105

15
  

Меъёри хориљшавї: %76,4100
105

5
  

Маълумотњо нишон медињанд, ки сатњи ќабулшавии хонандагон 

нисбат ба сатњи тарки хонандагон аз мактаб ќариб 10% баланд буда, 
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барои мактаб омили мусбӣ њисоб меёбад ва он ба дараљаи даромади 

муассисаи таълимї таъсири бевосита мерасонад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар кишвари мо муассисањои таълимии 

хусусии томактабӣ фаъолият менамоянд ва шумораи онњо сол то сол 

афзоиш ёфта истодааст. Нисбати шумораи онњо маълумот дар ҷадвали 2.5 

оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.5. - Шумораи муассисањои таълимии хусусии мактабї ва 

томактабӣ дар Ҷумњурии Тоҷикистон, адад* 

Номгӯ Сол Миќдор/адад 

Муассисањои таълимии хусусии мактабӣ 2021 274 

Муассисањои таълимии хусусии томактабӣ 2021 343 

Сарчашма: маълумот аз Агентии назорат дар соњаи маорифи ва илми назди 

Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон дастрас шудааст. 

Барои муассисањои таълимии хусусӣ нархномаи тањсил омили 

муњим мебошад, чунки фаъолияти молиявию-иќтисодии муассиса мањз аз 

бузургии он вобаста аст. Дар муассисањои таълимї ва томактабии хусусӣ 

тибќи сиёсати бањисобгирии муњосибӣ ва оинномаи муассиса арзиши 

хизматрасонињои таълимиро роњбарияти муассиса дар мувофиќа бо 

муассис мустаќилона тасдиќ намуда, бо фармоиши Сардори Хадамоти 

зиддиинњисории назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон тасдиќ 

менамоянд. Маълумот нисбати нархномањои хизматрасонӣ дар якчанд 

муассисањои таълимии хусусии кишвар дар ҷадвали 2.6. нишон дода 

шудааст. 

Ҷадвали 2.6. - Нархномаи хизматрасонињо дар муассисањои таълимї 

ва томактабии хусусӣ, солњои 2020-2021*, сомонї 

Номгӯйи муассисањо 2020 2021 
Тағйирот 

2021/2020 (+;-) 

Гимназияи “Кафолат” 7300 8300 +1000 

Гимназияи “Њиммат” 10000 12000 +2000 

Гимназияи “Тоҷикистон” 7400 9000 +1600 

Гимназияи “Ирфон” 6500 8200 +1700 
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Гимназияи “Донишвар-1” 10400 11400 +1000 

Литсейи хусусии “Њотам ва ПВ” 9000 10000 +1000 

Муассисаи томактабии хусусии “Малика” 6500 7400 +900 

Муассисаи томактабии хусусии “Асалак” 7200 8000 +800 

Муассисаи хусусии байналмилалии 

“Horizon”  
12000 14000 +2000 

Сарчашма: Маълумот аз муњосиботи муассисањои номбаршуда гирифта шудааст. 

Маълумотњои овардашуда дар ҷадвали 2.6. нишон медињад, ки 

нархномаи хизматрасонии муассисањо гуногунанд, чунки дараљаи 

таъминоти моддї-техникї, сифати таълим ва тарбия, усулњои замонавии 

донишомӯзӣ,  дар муассисањо аз њамдигар фарќ менамояд. Омилњое, ки ба 

нархи хизматрасонии таълимӣ таъсир мерасонанд, ин сатњи харољоти 

муассиса, ҷойгиршавии ҷуғрофии муассисаи таълимӣ, дараҷаи касбияти 

(педагогии) омӯзгорон, омилњои макро ва микроиќтисодӣ ва ғ. мебошанд. 

Ногуфта намонад, ки дар муассисањои тањќиќшуда бањисобгирии 

муњосибии даромад ва харољоти муассисањо ба таври нокифоя ва 

пароканда пеш бурда мешавад. Дар гимназияњои зикршуда ва литсеи 

хусусии “Њотам ва ПВ” хонандагон аз синфи 1 то 11 тањсил менамоянд ва 

табиист, ки барномањои таълимї ва хусусиятњои хизматрасонї барои 

синфњои 1-4, 5-9 ва 10-11 (соатњои таълимї, шумораи фанњо, 

истифодабарии кабинетњои фаннї, таъмини ѓизо ва ғайра) аз њамдигар 

фарќ мекунанд. Дар ин муассисањо чунин хусусиятњо сарфи назар гардида, 

даромад ва харољот якранг бањисоб гирифта мешавад, маълумоти 

њисобдорї љамъбаст карда шуда ба роњбарият пешнињод карда мешавад. 

Дар натиљаи чунин маълумоти носањењ ќабул кардани ќарорњои 

идоракунии босамар аз имкон берун мегардад. 

Яъне, низоми бањисобгирї ва њисоботи дохилї аз рўи объектњо, 

зерсохторњо (марказњои масъулият) ва барномањои таълимї дар 

муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї такмилро талаб 

менамояд. Мо масъалањо марбут ба такмили бањисобгирї ва њисоботи 

дохилиро дар ин муассисањо дар боби сеюми рисола баррасї намудаем. 
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Дар замимањои В ва Г намунаи њисоботи дохилї барои муассисањои 

таълимии ѓайридавлатї пешнињод карда шудааст. 

Муассисањо, ташкилотњо дар интихоби усулњои бањисобгирии 

бухгалтерӣ, бањодињии захирањои моддию молї ва њисобкунии 

фарсудашавии воситањои асосї тибќи талаботи СБЊМ озод мебошанд. 

Танњо зимни пешбурди бањисобгирии муњосибї дар субъектхои хољагї 

риоя намудани талаботњои Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, №1844 

аз 23-юми декабри соли 2021 [55], дар самти бањодињии ЗММ, 

бањисобгирии фарсудашавии объектњои воситањои асосї, њисобкунии 

андоз аз даромади шахсони њуќуќї ва ғайра њатмї аст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки усулњои гуногуни бањодињии захирањои 

молию моддӣ ё њисобкунии фарсудашавӣ (амортизатсия) бо маќсадњои 

бањисобгирии молиявї ва бо маќсадњои бањисобгирии андоз боиси 

њосилшавии бузургии гуногуни фоидаи андозбандї мегардад. 

Муњосибони муассиса бояд аз нозукињо ва муќаррароти санадњои меъёрї, 

хусусан аз муќаррароти Кодекси андози Љумњурии Тољикистон оид ба ин 

масъала бањравар бошанд. Масалан, дар МТЃ гиназияи «Кафолат» 

њангоми бањодињии захирањои молию моддие, ки ба таври инфиродї 

бањодињии онњо бояд амалї карда шавад, усули FIFO истифода бурда 

мешавад. Дар моддаи 96 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон №1844 аз 

23-юми декабри соли 2021 [55] муќаррар гардидааст, ки танњо нисбати 

молњое, ки бањисобгирии инфиродии онњо аз имкон берун аст, яке аз ду 

усул (усули FIFO ва усули арзиши миёнабаркашшуда) бояд истифода 

бурда шавад.  

Њамчунин дар муассисаи мазкур њангоми њисобкунии 

фарсудашавии воситањои асосї усули куммулятивї (љамъи раќамњо) 

истифода бурда мешавад. Моддаи 198 Кодекси андози Љумњурии 

Тољикистон [55] муќаррар намудааст, ки муассисањо зимни бањисобгирии 

фарсудашавии воситањои асосї вобаста ба гуруҳи онњо, ки дар њамин 

моддаи кодекс муайян гардидааст, бояд аз усули хаттї (љадвалї) истифода 

намоянд. Мувофиќан, натиҷањои молиявии Муассисаи таълимии 
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ѓайридавлатии гиназияи «Кафолат»-ро барои маќсадњои бањисобгирии 

молиявї ва бањисобгирии андоз дар љадвали зерин муќоиса мекунем 

(љадвали 2.7): 

Љадвали 2.7. - Муќоисакунии натиљањои молиявї бо маќсадњои 

бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии андоз дар МТЃ гимназияи 

“Кафолат” дар соли 2021, сомонї 

 Барои 

маќсадњои 

бањисобгирии 

андоз  

Барои 

маќсадњои 

бањисобгирии 

молиявӣ 

Даромад аз хизматрасонӣ 1 745 000 1 745 000 

Арзиши аслии захирањои молие, ки 

барои хизматрасонӣ омодааст 

 

1 660 000 

 

1 660 000 

Тарњи ЗММ дар  охири давраи 

њисоботӣ    

360 000 385 000 

Арзиши аслии корњои 

иҷрокардашуда              

(1 300 000) (1 275 000) 

Фоидаи умумӣ 445 000 470 000 

Хароҷоти истењлок (87 500) (55 000) 

Хароҷоти дигар (317 250) (317 250) 

Фоидаи андозбандишаванда 40 250 97 750 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотхои бањисобгирии МТЃ гимназияи 

“Кафолат” тартиб додааст. 

Маълумоти љадвали 2.7 нишон медињад, ки фарќият дар бузургии 

фоидаи андозбандишаванда ба маблаѓи 57500 (97750 – 40250) бо сабаби 

истифодабарии усулњои гуногуни бањодињии ЗММ ва усулњои 

бањисобгирии фарсудашавии воситањои асосї ба миён омадааст. Фоидаи 

андозбандишаванда бо маќсадњои бањисобгирии андоз аз бузургии фоида 

бо маќсадњои бањисобгирии молиявї камтар њисоб шудааст, ки ин сабаби 

асосии љарима намудани муассиса аз љониби кормандони маќомоти 

андозситонї гардидааст. Яъне, тањкиќотњо нишон дод, ки бештари 
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муњосибони муассисањои таълимии ѓайридавлатї аз донишњои баланд дар 

соњаи бањисобгирии муњосибї ва нозукињои дар Кодекси андози 

Љумхурии Тољикистон муќарраршуда огањї надоранд.  

Илова бар ин, дар амал ба бузургии фоида омилњои зиёде таъсир 

мерасонанд. Аммо истифодабарандаи њисоботи молиявӣ бояд донад, ки 

аз чӣ сабаб ин тағйирот ба вуҷуд омадааст ва чӣ оќибатњое ба дунбол 

хоњанд дошт. Мувофиќи СБЊМ муассисањо бояд дар тавзењоти њисобот 

усулњои истифодашудаи бањодињии ЗММ, њисобкунии фарсудашавӣ ва 

ғайраро нишон дињанд. Аммо дар амалияи бањисобгирї ва њисоботи 

молиявии муассисањои таълимии ѓайридавлатї ин амал ба назар 

намерасад. 

Хуллас, њолати кунунии бањисобгирии муњосибӣ, ки айни замон 

дар муассисањои таълимии ғайридавлатии Љумњурии Тољикистон ба роњ 

монда шудааст, ба талабот љавобгў набуда, талаботи ахбории 

истифодабарандагонро ба таври комил ќонеъ карда наметавонанд. Сабаб 

дар омилњои зерин дида мешавад: набудани санадњои меъёрии кофии 

соњавї, ки вазъи бањисобгирї ва њисоботи молиявиро дар ин муассисањо 

пурра танзим намоянд; аз љониби маќомоти танзимкунанда амалї 

накардани корњои назоратї љињати бењдошти вазъи пешбурди 

бањисобгирии муњосибї; сатњи нокифояи донишњои назариявї ва амалии 

кормандони муњосиботи муассисањои таълимии ѓайридавлатї; 

беањамиятї аз љониби роњбарияти муассисањо љињати такмили малакаи 

кормандони шуъбаи муњосибот ва ғайра Бо маќсади бартараф кардани 

муаммо ва мушкилоти љойдошта љињати такмил додани бањисобгирї ва 

њисоботи молиявї дар муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї 

дар боби мазкур ва минбаъдаи рисолаи диссертатсионї тавсияњои методї 

ва чорабинињои амалї коркард карда шудааст. 
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2.2. Методикаи бањисобгирии маводи таълимӣ, воситањои асосӣ ва 

ашёњои камарзиш 

Мувофиќ гардонидани низоми бањисобгирии миллӣ ба 

стандартњои байналмилалӣ тањияи муќаррароти махсуси гузариширо 

таќозо мекунад, ки мо онро њамчун методикаи бањисобгирї ва истифодаи 

воситањои фардикунонӣ дар дилхоњ соњаи хоҷагии халќи мамлакат, аз он 

ҷумла муассисањои таълимии хусусӣ бањо дода метавонем. Њамзамон, бо 

ташкили дурусти раванди бањисобгирӣ хароҷот вобаста ба ашёњои моддї 

дуруст бањодињӣ карда мешавад. Он имкон медињад, ки дар давраи 

гузариш чунин расмиёти бањисобгирии муњосибӣ, аз ќабили бањогузории 

воситањои хољагӣ ва эътирофи онњо дар бањисобгирии минбаъда ба вуҷуд 

омада, раванди бањисобгирии муњосибиро дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ мукаммал гардонад. 

Ба гуруҳи ашё ва мавод дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ 

хароҷот барои маводи конселярӣ (хариди дафтар, албом, коғази шакли 

A4, ќалам, рангњо, акварелњо, пластилин, резини хатпоккунак, папка, 

файлњо, ченак, замима ва ғ.), хароҷот барои китобњои дарсӣ, фонди 

китобхона, воситањои аёнӣ, маводи хўрока ва дар муассисањои томактабӣ 

бошад бозичањои таълимӣ, маводи конселярӣ барои кӯдакон, маводи 

хўрока ва ғ. дохил мешавад.  

Дар мактаб ва кӯдакистон, маводи конселярӣ унсури ҷудонопазири 

гузаронидани дарсњои таълимї, таљрибавї ва тарбиявї мебошад. 

Хусусияти муассисањои хусусии томактабӣ ва мактабӣ дар он аст, ки њама 

лавозимоти зарурӣ ва китобњои дарсӣ аз ҷониби муассиса барои 

толибилмон баробар харидорӣ карда мешавад. Дар шароити Љумњурии 

Тољикистон хариди ин гуна маводњо, хусусан китобњои дарсї њам бо роњи 

пардохти сариваќтї аз таъминкунандагони гуногун ва њам тавассути 

харид бо мавќуфгузории пардохт (гирифтани иљора) аз муассисањои 

зертобеи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон амалї карда 

мешавад. 
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Хусусияти муассисаи таълимӣ дар он аст, ки ќисми зиёди 

маблағњои дар ихтиёри муассиса буда (захирањои молиявӣ) барои 

хароҷоти таълим, баланд бардоштани сифати таълим равона карда 

мешавад. Аз ин хотир, шахси масъул рӯихати маводи заруриро, ки дар 

раванди таълим зарур аст, дар мувофиќа бо роњбари муассиса тартиб 

дода, вобаста ба вазъ ва имконияти молиявӣ харидорӣ намуда ба амбори 

муассиса меорад. Корманди масъули ашёњои моддї дар муассиса аз рӯйи 

зарурат вараќаи таќсимот (борхат) тартиб дода тибќи он лавозимоти 

заруриро ба шахсони истифодабаранда месупорад. 

Аз лињози бањисобгирии муњосибӣ маводњои таълимӣ дорои ду 

хусусият мебошанд. Якум, арзиши баъзе маводњо метавонад ба таври 

назаррас фарќ кунад. Мисоли воќеии ин њолат, ќалами одӣ ва картриджи 

принтер шуда метавонад. Нархи ќалам 0,5-5 сомонӣ аст, картридж бошад 

100 сомонӣ ва њатто аз он њам зиёдтар, ки ин љо муаммои ба гуруҳњо људо 

кардани ин маводњо ба миён меояд. Дуюм, маводи конселярӣ на њамеша 

ба кормандон дода мешавад. Ќисме дар ихтиёри котиб, мудир ё дар анбор 

боќӣ мемонад. Дар амалия танњо як ќисми маводи конселярӣ барои 

кормандон, омӯзгорон ва толибилмон таќсим карда мешавад. Ин њолат 

бошад, масъалаи соќиткунии харољоти ашё ва маводро вобаста ба 

сегментњои фаъолият (зербахшњои муассиса) мушкил мегардонад. 

Бењтарин равиш ин баррасии маводи конселярӣ дар гуруҳњои 

якхела аст: коғазњои чопӣ, ќалам ва њисобкунакњо. Ин ваќти зиёдеро 

талаб намекунад. Ғайр аз ин, усули бањисобгирӣ риоя мегардад, зеро 

молњо вобаста ба арзишњои монанд дар гуруҳњо муттањид карда 

мешаванд. Маълум аст, ки дар муассисањои томактабӣ ва мактабњои 

хусусӣ ќисми зиёди лавозимот дар аввали соли хониш дар нимсолаи аввал 

ва дуюми сол, яъне дар моњи август, ваќте синфњо пурра ташкил карда 

мешаванд ва мувофиќи шумораи кӯдакон дар мактаб ё дар боғча 

харидорӣ карда мешавад. Дар тӯли сол, агар лозим бошад, ашёњои 

конселярӣ (аксар ваќт ручкањои одӣ, ќоғазњои чопӣ, албом, дафтарњо ва 



79 
 

ғ.) аз рӯи дархост харидорӣ карда мешаванд. Барои дурустии 

бањисобгирӣ, њама лавозимоти дафтардории (конселярӣ) харидашударо 

ба ду гуруҳ људо кардан бамаврид хоњад буд: 

1. Маводи конселярӣ барои истифодаи якдафъаина (қаламҳо, 

ручкаҳои ранга, албомҳои рангкунӣ, дафтарҳо, тири степлер, коғази  

андозаи А4, ранги картриљ ва ғ.);  

2. Маводи конселярӣ барои истифодаи дарозмуддат (картриљ, 

ќубурча ва дигар лавозимот). 

Ќабулкунии ашёи ба анбори муассиса воридшударо шахсони 

ваколатдодаи роњбари муассиса ба ҷо меоранд. Дар ин маврид корманди 

амбор дар ду нусха ордери воридотӣ (љадвали 2.8.) тартиб медињад, ки ба 

он таъминотчӣ низ имзо мегузорад. Нусхаи якуми ордер дар амбор монда, 

минбаъд барои тасдиќи далели ќабули бор истифода мешавад. Нусхаи 

дуюми ордер ба таъминотчӣ барои њисоботсупорӣ дода мешавад. 

Корманди амбор маълумотро аз ордери содиротӣ ба вараќаи 

бањисобгирии ашё сабт мекунад. 

Дар дафтари бањисобгирии ашёњои воридшуда, ки дар бахши хољагї 

бурда мешавад, њама маълумот оид ба бори воридшуда (номи 

таъминкунанда, сана ва раќами њуҷҷати наќлиётӣ, раќам, сана ва маблағи 

њисобнома, навъи ашёњо, раќам ва санаи ордери воридотӣ ё санади 

ќабули ашёњо) сабт карда мешаванд. 

Дар муњосиботи корхона харидкунии ашё (арзиши ашёи 

харидашуда) дар гузарониш бо дебети њисоби 10720 “Ашёи хом ва 

маводњо”, 10780 “Лавозимот ва асбобу анљом” (ё дигар њисоби 

бањисобгирии сарватњои моддӣ) ва кредити ин њисобњо инъикос карда 

мешаванд: 

10110 “Воситањои пулӣ бо асъори миллӣ”, 10210 “Њисобњо бо 

асъори миллӣ” ва дигар њисобњои инъикоскунии воситањои пулӣ – арзиши 

ашёи бо пули наќд харидашуда бо нархњои таъминкунандагон бо замми  



80 
 

хароҷоти омодакунӣ-наќлиётӣ ва масрафњои дигари харҷшуда, аз ҷумла 

маблағи боҷњои воридотӣ ва андозњои подошнашаванда; 

22010 “Њисобњо барои пардохт” - арзиши ашёи бо мавќуфгузории 

пардохт харидашуда бо нархњои таъминкунандагон бо замми њама 

хароҷоти омодакунӣ-наќлиётӣ ва масрафњои дигари харҷшуда, аз ҷумла 

маблағи боҷњои воридотӣ ва андозњои подошнашаванда; 
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 Ҷадвали 2.8. - Ордери воридотии №8 

Сана Рамзи 

намуди 

амалиёт 

Анбор Таъминкунанда Корхонаи 

суѓуртавї 

Њисоби 

мукотиботшаванда 

Раќами њуљљат 

Ном Рамз Њисоб Рамзи 

хисоби 

тањлилї 

Њамроњ

икунанд

а 

Прадохтї 

29.10.2022 02 №1 ЉДММ «Олами 

китоб» 

25 ЉСП «Муин 10720 02 14 18 

  

Ашё Воњиди ченак Миќдор Нарх Маблаѓ, 

бе 

ААИ, 

сомонї. 

Маблаѓ

и ААИ, 

сомонї. 

Њамагї бо 

ААИ, 

сомонї. 

№ 

шинос-

нома 

№ тартибї 

аз рўи 

картаи 

анборї 

Номгў, навъ, 

тамѓа 

№ номгў Рамз Номгў

й 

Аз рўи 

њуљљат 

Ќабул 

шуд 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дафтар  

(12 вараќ) 

011 534 дона 2500 2500 0.6 1500 225 1725 А357234 15 

            

            

Њамагї: 2500  1500 225 1725   

 

Ќабул кард: амборчї        имзо        Рањимов К.А.,  

Супорид: таъминотчї      имзо          Диёрзода К.С. 
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22040 “Дигар њисобњо барои пардохт” – маблағи хизматњои 

корхонањои наќлиётӣ; 

22210 “Музди мењнати пардохтшаванда” - масрафњои музди 

мењнати кормандони дохилии ба корњои кашонидан, фаровардан ва 

ҷобаҷогузории маводњо сафарбаршуда; 

Баъд молњо бевосита ба кормандон ё роњбарони шуъбањо ё ба 

анбор интиќол дода мешаванд. Агар њамаи маводњо ба як анбор ворид 

шуда бошанд, пас, вараќи иловагии сабти мавод лозим нест. Аммо дар 

муассисањои хусусии томактабӣ ва мактабӣ њама лавозимоти 

дафтардорӣ барои њар як хонанда ва кӯдак харида мешаванд, ки ба њама 

баробар таќсим карда мешавад ва дар давоми сол танњо дафтарњо, 

ручкањо ва ќаламњои одӣ дода мешаванд. Дар робита ба ин зарурати 

таъсиси анборњои алоњида ва ба кор гирифтани кормандони иловагӣ 

вуҷуд надорад.  

Маводи якваќтаи маъмурӣ њангоми супоридан барои истифода 

хароҷот карда мешаванд ва ќайди онњо чунин инъикос карда мешавад:  

Дт 55315 «Харољоти асбобњои идоравї»  

Кт 10780 «Лавозимот ва асбобу анљом» 

Барои аз њисоб баровардани маводи канселярӣ дар муассисањои 

таълимии хусусӣ шакли махсус тањия шудааст. Ин шакл ҷузъиёти 

заруриро дар бар мегирад, номи њуҷҷат, таърихи он, номи муассиса, 

мундариҷаи амалиёт, ченаки аслӣ ва њисоби он мебошад. Инчунин, 

дигар роњи њарљи мавод мављуд аст, ки раванди интиќоли маводи 

канселяриро сода кардан мумкин аст. Директор ё котиб аслан дархост ва 

аризањоро ҷамъоварӣ карда, маводи зарурии конселяриро фармоиш 

медињанд. Дар ин њолат маводњо ба шахсони истифодабаранда – 

мураббиён ва дар муассисањои таълимии мактабӣ бошад, мустаќиман ба 

муаллимон ва хонандагони мактабњо тибќи китоби таќсимоти ашё 

супорида мешавад. 
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Дар муассисањои таълимї ва муассисањои томактабии хусусї 

мумкин аст, ки яке аз ду низоми бањисобгирии захирањои моддию молї – 

низоми бефосила ё низоми даврагї истифода бурда шавад. Њангоми 

истифодабарии низоми бефосила бањисобгирии мунтазам оид ба 

воридшавињо ва хориљкунии захирањои моддї њамеша дар њисоби 

доимии “Захирањои моддию молї” пеш бурда мешавад. Воридшавињо ва 

хориљшавињо дарњол дар њисоби мувофиќ (масалан, њисоби 10710 

“Молњо”, 10720 “Ашёи хом ва мавод”, 10780 “Лавозимот ва асбобу 

анљом” ва ғайра) дар асоси њуљљатњо оид ба барасмиятдарории захирањо 

навишта мешавад. Бартарияти ин усул дар он аст, ки новобаста аз 

мењнатталабии зиёд доштан, аз рўи баќияи њисобњои захирањои моддї 

дар шуъбаи муњосибот дар дилхоњ маврид баќияи ашёњои заруриро 

дастрас кардан мумкин аст.  

Дар низоми даврагї бошад, бањисобгирии мунтазам оид ба 

воридшавї ва хориљшавии захирањои моддию молї дар њисобњои 

доимии гуруҳи 10700 “ЗММ” бурда намешавад. Воридшавињо дар 

њисоби муваќќатии 55050 “Харољоти хариди захирањо” ќайд карда 

мешавад, ки он дар охири давраи њисоботї мањкам карда мешавад. 

Баќияи воќеии захирањои моддию молї танњо дар охири давраи 

њисоботї дар натиљаи гузаронидани барўихатгирї муайян карда 

мешавад. Илова бар њисоби муваќќатии 55050  “Харољоти хариди 

захирањо” барои муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї 

истифодабарии дигар њисобњои муваќќатиро ба мисли: 44090 

«Баргардониши молњои фурўхташуда ва тахфиф», 55020 “Тасњењи 

арзиши захирањо” ва 55030 «Харољоти кашонидани захирањо» [91] тавсия 

менамоем. 

Арзиши воќеии молњои ба харољоти муассиса соќитшуда бо чунин 

формула њисоб карда мешавад: 

Арзиши аслии ЗММ дар аввали давраи њисоботї + Арзиши аслии 

ЗММ-и харидашуда  –  Арзиши аслии ЗММ дар охири давр = Арзиши аслии 

ЗММ-и хориљшуда 
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Бояд ќайд намуд, ки истифодабарии ин усул дар амалия кори 

бањисобгирии захирањои моддию молиро дар муассисањои таълимї ва 

томактабии ѓайридавлатї осонтар менамояд. Он мењнатталабии зиёди 

корњои бањисобгириро талаб намекунад. 

Дар “Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти 

молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї ва нишондоди методї оид ба 

татбиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї-

хољагии субъектњои хољагидорї”, ки бо Фармоиши Вазорати молияи 

Љумњурии Тољикистон аз 27.05.2011, №41 [91] тасдиќ гардидааст, тартиби 

аз  њисоб соќит кардани арзиши захирањои истифодабурдашуда дар 

низоми даврагии бањисобгирии ЗММ муќаррар карда шудааст. 

Муќаррароти ин санадро њамчун асос гирифта, барои муассисањои 

таълимї ва томактабии ѓайридавлатї тавсия карда мешавад, ки дар 

охири давраи бањисобгирї, захирањои воќеии ашёњо дар натиљаи 

барўихатгирї ошкор карда шуда, дар муњосибот навиштањои зерини 

муњосибї тартиб дода шавад: 

1) харољот оид ба харидорї намудани захирањо барои даврањои 

байни барўихатгирињо аз рўи дебети њисоби 55050 «Харољоти хариди 

захирањо» инъикос карда шавад; 

2) аз рўи натиљањои барўихатгирии охирон баќия аз рўи 

њисобњои гуруҳи  10700 “ЗММ” бо чунин мукотиботи муњосибї тасњењ 

карда шавад: 

 агар натиљаи барўихатгирии охирон аз баќияи захирањои 

њисобкардашуда зиёд бошад, он гоњ маблаѓи фарќият байни онњо бо 

дебети њисобњои гуруҳи  10700 “ЗММ” дар мукотибот бо њисоби 55020 

«Тасњењи арзиши захирањо» дарљ карда шавад; 

 агар натиљаи барўихатгирии охирон аз баќияи 

њисобкардашудаи њисобњои гуруҳи  10700 “ЗММ” кам бошад, он гоњ 

маблаѓи байни онњо аз кредити њисобњои гуруҳи  10700 бо дебети њисоби 

55020 «Тасњењи арзиши захирањо» (њангоми мављуд набудани шахсони 

гунањгор) аз эътибор соќит гардонида шавад.  
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Хароҷоти фонди китобхона. Яке аз ҷузъњои асосии хароҷоти 

муассисаи таълимї ин хароҷот барои фонди китобхона мебошад. Дар 

бисёр муассисањои таълимӣ воњиди сохтории нигоњдории фонди 

китобхона мавҷуд аст. Тамоми маводњои дарсие, ки ба китобхона бурда 

мешаванд, фонди китобхонаро ташкил медињанд. 

Масоили њисобгирии фонди китобхонаи муассисаи таълимии 

ғайридавлатӣ, инчунин равиши оптималии истифодаи он дар тањќиќоти 

муњаќќиќ Нурмухамедова Х.Ш. ба таври чуќур тањлил карда шудааст 

[110, с. 327-332]. 

Дар китобхона њамаи њуҷҷатњо вобаста аз намуди мавод ба ќайд 

гирифта мешаванд, аз ҷумла: 

• маводњои чопшуда ва нашрношуда: китобњо, брошюрањо, 

нашрияњои даврӣ, сабтњои мусиќӣ, њуҷҷатњои техникӣ ва ғайра; 

• маводи аудиовизуалӣ: видеокурсњо, акс, филми њуҷҷатӣ (дар 

дискњо, флеш-дискњо). 

Њуҷҷатгузорї дар китобхона барои амалиёти зерин ба роњ монда 

мешаванд: хариди китобњо; дастурњо; корношоям шудани маводњо; 

хориҷ кардани китобњо аз фонди китобхона; зиён (зарар), ва ќисман ё 

тамоман аз даст додани сифатњои истеъмолӣ (фарсудагӣ, мувофиќ 

набудан ба замон, тағйир ёфтани арзиши аслӣ). 

Њамчунин бањисобгирии фонди китобхона дар муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ аз бањисобгирии маҷмуи амалиёте иборат 

мебошад, ки даромад ва хароҷот, гардиши мавод, инчунин ихтиёрдории 

маводњо дар фонди китобхонаро дар бар мегиранд. 

Бо маќсади таъмини устувории фонди китобхона, назорати 

дастрасӣ ва њаракати њуҷҷатњои бањисобгирии фонди китобхона, ки яке 

аз ҷузъњои асосии њисобгирии муњосибӣ дар муасисањои таълимии 

ғайридавлатӣ мебошад, ба роњ монда мешавад.  

Њуҷҷатњо барои ќайди китобњо, ки зиёда аз дањ нусхаро талаб 

мекунанд, бисёрнусха њисобида мешаванд. Дар њолатњое, ки нусхаи 
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њуҷҷатњо камтар бошад, ин нусхањо бо тартиби муќаррарӣ дар китоби 

алоњида сабт карда мешавад. Шумораи чунин њуҷҷатњо дар китобхона 

дар китоби махсус бо усули фарсудашавӣ сабт карда мешавад. Бо ин 

усул корти сабти њуҷҷат (чопї) ва Китоби баќайдгирии китобњо ташкил 

карда мешавад.  

Маълумот дар бораи муаллиф, нашриёт, унвон, арзиш, шумораи 

нусхањо, њаракати њуҷҷати гирифташуда, сана ва раќами сабти он дар ин 

китоб нишон дода мешавад. Њамаи маълумот дар китоби баќайдгирӣ 

дар сутунњои алоњида ва дар сатри алоњида ворид карда мешавад. 

Раќами баќайдгирии китоб, инчунин дар вараќаи баќайдгирӣ низ 

гузошта мешавад. 

Аз рӯи муњлати нигоњдорӣ њуҷҷатњо ба нигоњдории доимӣ, 

дарозмуддат ё муваќќатӣ гуруҳбандӣ мешаванд. Ин раванди гуруҳбандӣ 

кори кадрњоро хеле осон мекунад. Њуҷҷатњо барои хониши ҷорӣ ва 

пешбинишуда барои нигоњдории дарозмуддат ќабул карда мешаванд. Ба 

њуҷҷатњои нигоњдории доимӣ ва дарозмуддат раќами баќайдгирӣ 

(инвентаришуда) ва тамғаи инфиродӣ дода мешавад. Њуҷҷатњое, ки ба 

интиќолдињандаи асосӣ замима карда мешаванд, бо њамон навъњое, ки 

дар њуҷҷати асосӣ мавҷуданд, ќайд карда мешаванд. Њуҷҷатњои 

нигањдории муваќќатӣ бидуни додани раќамњои баќайдгирӣ (инвентарӣ) 

ба њисоб гирифта шуда, пас аз муддати кӯтоњ аз фонди китобхона хориҷ 

карда мешаванд. 

Бањисобгирии инфиродӣ барои њар як унсури њуҷҷат, ки бо 

истифодаи усули барӯихатгирї тартиб дода мешавад, дар он њуҷҷатњо бо 

дарназардошти раќами баќайдгирӣ сабт карда мешаванд. Раќамњои 

баќайдгирӣ то охири нигањдории њуҷҷатњо дар фонди китобхона нигоњ 

дошта мешаванд. Бањисобгирии инфиродии њуҷҷатњо тариќи китобњо, 

кортњо (фењристи њисобњо), вараќњо (акти бањисобгирӣ) ва кортњои 

баќайдгирӣ анҷом дода мешавад. Онњо дорои маълумот дар бораи санаи 

сабт, раќами баќайдгирӣ, муаллиф ва унвон, соли нашр, раќами сабт 
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шуда мебошад. Дар дафтари умумӣ оид ба бањисобгирии умумии фонди 

китобхона, нарх, аломати тасдиќ, раќами санади ихтиёрдорӣ иттилоот 

сабт карда мешавад.  

Њуҷҷатњои воридотӣ ё баромад ба фонди китобхона дар маҷмуъ 

мувофиќи њуҷҷати тасдиќшуда сурат мегирад. Дар сурати набудани 

чунин њуҷҷат, санади ќабул тартиб дода мешавад. Китоби бањисобгирии 

умумии фонди китобхона аз се нишондињанда иборат аст - даромад, 

хароҷот ва ҷамъбастӣ. Маълумот дар бораи њуҷҷатњо бояд њатман 

иттилооти зеринро дар бар гирад: сана ва раќами воридшавӣ, манбаи 

гирифтани он, навъи њуҷҷат, шумораи њуҷҷатњои гирифташуда (њамагӣ, 

аз рӯи намуд, мундариҷа ва забон), арзиши њуҷҷатњои харидашуда. 

Китоби алоњида ё нашри батакрори онњо объекти фонди китобхона 

мебошанд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар муассисаи таълимии 

«Кафолат», муассисаи таълимии «Донишвар-1» ва муассисањои 

томактабии «Малика» ва «Асалак» мавҷудияти китобхона ба назар 

мерасад. Дар ин ҷо фонди китобхона аз китобњои дарсӣ, китобњои корӣ, 

китобњо барои хондан, луғатњо ва ғ. иборат мебошад. 

Дар китобхона тамоми маводњои таълимии воридшударо ба ду 

гуруҳ људо кардан мумкин аст: 

1. Китобњои дарсӣ, воситањои таълимї, китобњои гуногуни 

бачагона; 

2. Адабиёти гуногуни бадеї, луғатњо, муњоварањо 

(энсиклопедияњо), афсонањо, воситањои аёнӣ, глобус ва ғайра. 

Ба гуруҳи аввал њамаи маводњои таълимие дохил мешаванд, ки 

истифодаи онњо барои аз як то се соли хониш таъин шудаанд ва дар ин 

муддат онњо аз њисоб соќит карда мешаванд. Истифодабарии китобњои 

дарсї муддати се сол бо маќсаде муќаррар шудааст, ки аз љониби 

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, китобњои дарсї барои 

се сол ба иљора гирифта мешавад. Яъне, дар муддати се сол арзиши 
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китобњои аз љониби Вазорати маориф ва илм гирифташуда ќисм - ќисм 

пардохта мешавад. 

Гуруҳи дуюм аз китобњо ва ашёњои дарсие иборат мебошанд, ки 

зиёда аз се сол истифода бурда мешаванд. 

Вобаста ба људокунии китобу маводњои таълимї дар њисобгирии 

муњосибии муассисаи таълимии ѓайридавлатї кушодани чунин њисобњои 

муњосибї мувофиќ аст: 

11080/1 “Фонди китобхона – гуруҳи 1” 

11080/2 “Фонди китобхона –гуруҳи 2” 

Њангоми ќабули китобњо дар муњосиботи муассисаи таълимї 

навишти зерин тартиб дода мешавад:  

Дт 11080/1 “Фонди китобхона –гуруҳи 1” 

Дт 11080/2 “Фонди китобхона –гуруҳи 2” 

Кт 10110 “Воситањои пулї бо асъори миллї”, 10210 “Њисобњо бо 

асъори миллї”, 22010 “Њисобњо барои пардохт”, 33150 “Амволи 

арзишноки бебозгашт ќабулшуда” ва ғайра. 

Њамин тавр, барои маводи таълимии гуруҳи якуми онњо дар охири 

давраи њисоботӣ оид ба маводи таълимӣ аз гуруҳи аввал санад тартиб 

дода мешавад. Маводи омӯзишии гуруҳи дуюм бояд дар муддати дуру 

дароз истифода бурда шавад.  

Бо маќсади истењлоки фонди китобхона дар муассисањои таълимї 

истифодабарии усули истењлоки хаттї мувофиќ аст. Њамзамон, муњлати 

истифодабарии бештари маводњои фонди китобхона дар муассиса 3 сол 

ва бештар аз он муќаррар мешавад. Арзиши маводњои фонди китобхона 

аз рўи бузургии сармояи воќеии барои хариди онњо равонашуда бо 

назардошти маблаѓи андозњои пардохтшуда, хароҷоти интиќоли онњо, 

ва дигар масрафот марбут ба воридкунї бањогузорї карда мешаванд. Ба 

сифати арзиши ибтидоии маводњои фонди китобхона, ки тибќи 

шартномаи туњфа, яъне ройгон гирифта шудаанд, арзиши бозории онњо 

дар санаи ќабулкунї бо њисоби пардохти  хизматрасонињо барои 



89 
 

дастраскунї, баќайдгирӣ ва ба њолати корӣ омоданамудани онњо 

интихоб карда мешавад. 

Њамзамон, арзиши маводњо метавонад аз ҷониби гуруҳи корї оид 

ба гирифтан ва ихтиёрдории объектњое, ки дар муассисањои 

доимоамалкунанда фаъолият мекунанд, муайян карда шавад. 

Баќайдгирии объектњои фонди китобхона, ќабул ва интиќоли онњо дар 

дохили муассиса тавассути тањияи њуҷҷатњои зерини ибтидоӣ сурат 

мегирад:  

1. Санади ќабул ва супоридани гуруҳњои воситањои асосӣ; 

2. Санад оид ба њаракати дохилии воситањои асосӣ; 

3. Санади интиќол. 

Њаракати дохилии объектњои воситањои асосӣ байни шахсони 

масъули муассиса дар асоси њуҷҷатњои ибтидоии бањисобгирӣ ба 

расмият дароварда мешавад. 

Бо ба анљом ёфтани соли њисоботї бо маќсади њисобкунии 

харољоти муассиса аз рўи масрафоти истењлоки фонди китобхона 

вараќаи  фарсудашавии объектњои фонди китобхона тартиб дода шуда, 

чунин газориниши муњосибї дар шуъбаи муњосибот иљро карда 

мешавад: 

Дт 55321 Харољоти фарсудашавии  воситањои асосї 

Кт 11180 Фарсудашавии ѓуншудаи воситањои асосї – фонди 

китобхона. 

Дар бисёр њолатњо фонди китобхона аз њисоби хайрияњо пур 

карда мешавад, ки зимни он њуҷҷат оид ба амалиёти хайрияи ќабулшуда 

тартиб дода мешавад. Нигоњдории фонди китобхона бо санади сабти 

номи адабиёт аз китобхона ё ихтиёрдории объекти фонди китобхона бо 

санади аз њисоб баровардани гуруҳњои фондњои асосӣ, бо рӯйхати 

замимањои адабиёти хориҷшуда ба расмият дароварда мешавад.  

Маводи таълимӣ дар мактаб ва кӯдакистонњо дар њолати зарурӣ 

соле ду маротиба метавонанд нав карда шаванд. Аз ин рў, дар 
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муассисањои таълимии ѓайридавлатии гимназияњои «Кафолат» ва 

«Донишвар-1» маводи таълимӣ дар моњњои август ва январ ќабул карда 

шудааст.  

Хусусиятњои бањисобгирии бозичањо ва дигар таљњизоти бозикунї. 

Бидуни заминаи пуриќтидори моддию техникӣ: мављуд набудани 

бозичањо, таҷњизоти варзишӣ, майдончањои варзишии кӯдакона ва дигар 

воситањои зарурї фаъолияти муассисаи таълимии томактабӣ мамнуъ аст. 

Ин талаботњо дар Стандарти давлатии Ҷумњурии Тоҷикистон «Таълими 

томактабӣ ва нигоњубини кӯдак» муќаррар гардидааст, ки њадафи он 

баланд бардоштани иќтидори таълимии муассисаи томактабї ва дар 

маљмуъ инкишофи муњити соњавӣ ва сатњи иљтимоии тарбияи кўдакон 

мебошад. Таҷњизот ва дигар ашёњо мувофиќи хусусиятњои зерин: 

муњлати истифодабарӣ, синну соли кӯдакон фароњам оварда мешавад.  

Муассисањо бояд њифз ва тањкими саломатии кӯдаконро таъмин 

кунанд, камбудињои ҷойдоштаро ба маќсади таъмини рушди шахсияти 

кӯдакон ислоњ намоянд. Тањлили ќонунгузории ҷорӣ нишон медињад, ки 

дар кишвари мо таснифи муфассали бозичањои кӯдакона дар 

муассисањои таълимии томактабӣ вуҷуд надорад. Дар як ќатор кишварњо 

барои машѓулшавии кўдакон, таснифи бозичањо барои муассисањои 

таълимии томактабӣ ва намудњои фаъолияти кўдакон муайян карда 

мешаванд. 

Вобаста ба ин омил мо намудњои бозичањо ва бозињои гуногунро 

дар муассисањо чунин гуруҳбандӣ менамоем: 

 бозичањои шавќовар; 

 бозичањо-аломатњо (лӯхтак, њайкалчањои одамон, њайвонот, 

аломатњои афсонавӣ); 

 бозича (асбобњо ва дигар маводњо); 

 бозичањои гуногуни наќлиётӣ (махсус барои писарон); 

 бозињо бо ќоидањо; 
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 тӯбњо, асбобњо, ресмон, њалќањо ва ғ. – барои рушди 

салоњияти физиологии кўдак; 

 домино ва домњои бачагона (бо суратњо), ҷевон, шоњмот, 

бозичањои нарм ва ғ. – барои салоњияти аќлии хонанда ва кӯдак; 

 бозињои рӯйи мизӣ  

Фаъолияти тањќиќотї - маърифатӣ инњоро дар бар мегиранд: 

 конструкторњо, пирамидањо, бозичањои пӯшидашаванда, 

муаммоњо ва ғ.; 

 бозињо ва маводи чопкардашуда, ки ќобилияти азхудкунии 

зењни кӯдакро баланд мебардорад, ӯро ба омӯзиш њавасманд 

мегардонад: расмњо, муаммоњо, маҷмуањо бо тасвири мевањо, сабзавот ва 

ашёњои гуногун.  

 мавод барои таҷрибагузаронињои одитарин – матоъ, метал, 

чӯб, шишаи бехатар ва дигар ашёе, ки ба кӯдак имкон медињанд, бо 

хусусиятњои ашё шинос шавад, фањмад, ки чӣ тавр шино мекунад ва ғ. 

Барои бехатарӣ ва таъмини њифзи саломатии кӯдак бояд шахси 

масъул (мураббӣ) ҷалб карда шавад. Зеро тибќи муќаррарот ин кор 

танњо ба уњдаи шахсони масъул, мураббиён вогузор карда мешавад.  

Дар фаъолияти истењсолӣ таваҷҷуњи асосӣ ба расмкашӣ, 

моделсозӣ, барномасозӣ ва тарроњӣ (дизайн) дода мешавад. Дар ин 

њолат бояд бо маводи зарурӣ: рангњо, коғаз, картон, пластина, ќайчӣ ва 

маҷмаањои сунъии дар шакли бозичањо тањиягаштаи сохтмонӣ истифода 

карда шавад.  

Рушди фаъолияти зењнии кӯдак талаб мекунад, ки маводњои зерин 

дар муассисањо харида ва мавриди истифода ќарор дода шавад: 

 тӯбњо, њалќа, арғамчин, њалќа барои ташаккули суръати 

аксуламалњои муњаррик; 

 тӯб, њалќа, ресмон барои роњгардӣ ва ғайра; 
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 сарпӯшакњо (воситаи бозӣ) - и гуногун, ашёњои хурд (њалќањо, 

чӯбњо) барои мустањкам кардани пой;  

 васеъкунандањо, чӯбњои гимнастикӣ ва њоказо барои 

ташаккули њолати дурусти ҷисмонии кӯдак. 

Барои рушди хусусиятњои физиологии кўдакон њар гуна таљњизоти 

бозикунї, хоначањои чўбї, алвончак, боѓчањои дилхушии резинї, 

хавзњои резинии шиноварї ва ғайра истифода бурда мешавад.  

Дар муассисањои таълимии хусусии томактабӣ њангоми ба њисоб 

гирифтани бозичањо ва ашёву таљњизот барои бозикунии кўдакон баъзе 

мушкилот ба назар мерасад, ки инњоянд: ба кадом гуруҳи дороињо дохил 

кардани ашёњои бозикунї; чї гуна муќаррар кардани муњлати 

истифодабарї ва бањисобгирии онњо.   

Масалан, арзиши лавњањои диќќатҷалбкунанда барои кӯдакон дар 

доираи 1000-2000 сомонӣ буда,  муњлати истифодаашон аз якчанд моњ то 

4-5 солро дарбар мегирад. Азбаски лавњањо асосан аз маводи пластикӣ 

сохта шудаанд, онњо њангоми истифодабарӣ метавонанд зуд фарсуда 

шаванд, ки дар мавриди аз эътибор соќит кардани онњо мушкилї ба 

миён меояд.  

Барои људо кардани воситањои асосї аз захирањои моддию молї 

дар субъектњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз љониби Вазорати 

молия ва дигар идорањои салоњиятдор ягон њуљљати меъёрии аниќ ќабул 

ва тасдиќ карда нашудааст. Бинобар ин, дар субъектњои иќтисодї ва 

дигар ташкилотњо ин њолат зимни ташкил ва пешбурди бањисобгирии 

муњосибї мушкилотро ба миён меорад. Танњо дар доираи такмил ва 

рушди бањисобгирии муњосибї ва аудит дар муассисањои бахши давлатї 

бо фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон  Стандарти 

њисоботи молиявии бахши давлатии Тољикистон (СЊМБДТ) №17 

“Воситањои асосї” аз 14 марти соли 2014, №40 тасдиќ шудааст. Дар 

банди 11 ин њуљљат мафњуми воситањои асосї чунин муайян шудааст: 

“Воситањои асосї –  ин дороињои моддие мебошанд, ки: (а) барои дар 
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истењсолот ё тањвили молњо ё хизматрасонї, барои иљорадињї ба дигар 

шахсон ё ба маќсадњои маъмурї  истифода мешаванд, ва (б) муњлати 

истифодабарии онњо зиёда аз як сол пешбинї шудааст” [133]. Ин таъриф 

ба таърифи дар СБЊМ (IAS) 16 «Воситањои асосӣ» овардашуда пурра 

мувофиќат менамояд. Санадњои мазкур истифодабарии тўлонї ё 

такрории  ашёњои заруриро дар ҷараёни фаъолияти муассиса њангоми 

иҷрои кор ва хизматрасонӣ таќвият мебахшанд. Ин љо сухане дар бораи 

арзиши ин гуна воситањо оварда нашудааст. Аз ин рў, њар гуна ашёе, ки 

ба талаботњои муќарраршуда чавобгў бошанд, онњо дар њайати 

воситањои асосї ба њисоб гирифта мешаванд. 

Њамчунин, бо фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон  

Стандарти њисоботи молиявии бахши давлатии Тољикистон (СЊМБДТ) 

№12 “Захирањо”, аз 14 марти соли 2014, №40 низ тасдиќ шудааст. Дар 

банди 11 ин њуљљат низ мафњуми захирањои моддию молї чунин муайян 

шудааст: “Захирањо – ин дороињое мебошанд, ки: а) дар намуди ашёи хом 

ва масолењ, ки барои истифодабарї дар љараёни истењсолот таъин 

шудаанд; б) дар намуди ашёи хом ва масолењ, ки дар расонидани 

хизматњо истифода ё дода мешаванд; в) барои фурўш ё таќсимот дар 

рафти фаъолияти муќаррарї таъинот доранд, ё г) барои фурўш ё тањвил 

додан истењсол мешаванд” [134]. Аз ин таърифњо бармеояд, ки захирањои 

моддӣ ашёњоеро дар бар мегирад, ки барои фаъолияти рўзмарраи 

корхона мунтазам лозим мешаванд ва дар тўли то 12 моњ як, ё якчанд 

бор гардиш мехўранд. Аз ин рў, тамоми он ашёњое, ки муњлати 

истифодабариашон дар муассиса то 12 моњро дар бар мегирад, њамчун 

захирањои кўтоњмуддат эътироф гардида, арзиши онњо пурра ба 

харољоти давраи њисоботї соќит карда мешавад.  

 Дар амал, дар муассисањои томактабии хусусӣ ба харидории 

бозичањо диќќати зиёд дода мешавад. Дар муассисаи кӯдаконаи 

«Асалак», бозичањо асосан аз шањри Душанбе харида мешаванд ё аз 

дигар кишварњо ба мисли Ҷумњурии мардумии Чин фармоиш дода 

мешаванд. Арзиши баъзе таљњизоти бозикунї ба њазорњо сомонӣ 
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баробар аст. Масалан, арзиши хонаи пластикӣ, ки барои гузаронидани 

бозии сохтмонӣ зарур аст, 12 000 сомониро ташкил медињад. Ин 

таљњизот муњлати истифодабарии зиёда аз 12 моњро доро мебошад. Аз ин 

рў, таљњизоти мазкур дар њайати воситањои асосї ба ќайд гирифта шуда, 

ба он тибќи усули интихобшуда маблаѓи фарсудашавї њисоб карда 

мешавад. 

Њамин тариќ, њангоми харидани бозичањо ва таљњизоти бозикунї 

дар муассисаи томактабии хусусӣ, вобаста аз арзиш ва давомнокии 

хизматрасониашон, бањисобгирии муњосибӣ татбиќ карда мешавад. 

Ба аќидаи мо, ќарори нињоӣ дар бораи он ки кадом намуди 

дороињои ғайримолиявӣ ба бозичањо ва таҷњизоти муайян мансуб 

дониста мешавад, бояд аз ҷониби гуруҳи кории муассиса барои харидорӣ 

ва нигоњдории амвол ќабул карда шавад. Дар ин њолат аз љониби мо ду 

равиши бањисобгирї тавсия карда мешавад: 

1) агар ашё дорои муњлати тўлонии истифодабарї (зиёда аз 12 

моњ) ва арзиши баланд бошад, он њамчун объекти воситањои асосӣ 

тасниф карда шуда, мувофиќи усули истењлок њар сол арзиши 

фарсудашавиаш њисоб карда мешавад; 

2) агар, ашёњо новобаста аз арзишашон дорои муњлати 

истифодабарии кам бошанд (то 24 моњ), пас ду роњи аз њисоб соќит 

кардани арзиши бозичањо тавсия карда мешавад: а) 100% хориҷ кардани 

арзиши маводњо дар соли аввали истифодабарї њангоми арзон будани 

онњо; б) 50% њангоми ба истифода додан ва 50%-и дигар пас аз 

корношоям гардидани онњо (њангоми то 24 моњ муќаррар кардани 

муњлати истифодабарї ва арзиши баландтар доштани онњо). 

Дар њисобгирии муњосибї соќиткунии арзиши ашёњои ба 

истифодабарї супоридашуда бо чунин навишти муњосибї амалї карда 

мешавад: 

Дт 10730 “Истењсолоти нотамом” 
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Кт 10720 “Ашёи хом ва мавод”, 10780 “Лавозимот ва асбобу 

анљом”, 10790 “Дигар захирањо” ва ғайра 

Њангоми анҷом ёфтани амалиёт њуҷҷати зарурӣ њатман дар ду 

нусха тартиб дода мешавад. Њангоми гирифтани молу мулк расид 

(квитансия) бояд дода шавад. Зимни тањлили арзиш, комиссия бояд дар 

бораи таснифи дороињо њамчун воситањои асосӣ ё ашёњои камарзиш ва 

зудфарсудашаванда ќарор ќабул кунад. Агар муассиса ашёро њамчун 

воситањои асосӣ ќабул кунад, он гоњ гуруҳи корї муњлати 

истифодабарии он ва арзиши барњамдињияшро муайян менамояд. 

Маводи камарзиш (бозичањо) мувофиќи санади соќиткунї аз њисоб 

хориҷ карда мешавад. 

Њамин тариќ, њангоми бањисобгирии ашёњои камарзиш, аз ҷумла 

бозичањо ва таҷњизоти бозикуниро дуруст тасниф намудан (вобаста ба 

арзиш ва муњлати истифодаашон) кори муњим њисоб ёфта, методикаи 

дахлдори бањисобгириро њамчун воситаи муњофизат, назорат ва 

идоракунии амвол барои давраи ҷорӣ ё дарозмуддат истифода бурдан 

мумкин аст. 

2.3. Методикаи бањисобгирии хароҷот ва нархгузории 

хизматрасонињо барои њар як хонанда 

Бањисобгирии харољоти хизматрасонӣ, њисоб кардани арзиши 

корњо ва хизматњои иҷрошуда яке аз вазифањои асосии бањисобгирии 

муњосибӣ мебошад. Аз ин рў, дар ташкилотњои истењсолї ва 

хизматрасон, хароҷоти корхона дуруст тасниф карда шуда, дар њисобњои 

алоњидаи муњосибї ба ќайд гирифта мешаванд. Њисобкунии арзиши 

аслии мањсулот дар корхона на танњо маълумотњои хароҷоти воќеиро 

дар њисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї таъмин менамояд, балки 

барои ќабули ќарорњои идоракунї  имконият фароњам меорад. Айни 

замон вазифаи асосии менељерони марказњои харољот сарфа намудани 

харољот ва вазифаи низоми бањисобгирї њисоб кардани маблаѓи воќеии 

харољот мебошад, ки аз иљроиши ин вазифањо  ба корхона манфиати 
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муайян ворид мегардад. Аз дигар тараф, сарфаи харољот, ки барои 

мањсулот ва хизматрасонии босифат таъин шудааст, метавонад ба 

коњишёбии сифати мањсулот, корњо ва хизматњо сабаб гардад. Мањсулот 

ва хизматњои пастсифат мавќеи муассисаро дар шароити муњити 

раќобатнок ноустувор мегардонанд. Дар ин њолат дуруст њисоб кардани 

хароҷот ањамияти калон дорад. Ќабули ќарорњои нодурусти идоракунӣ 

оќибати ногувор дошта, боиси боздоштан ё ќатъ гардидани раванди 

пешнињоди хизматрасонии фоидаовар ва ё баръакс, афзоиши истењсоли 

мол ва хизматрасонињои зараровар мегардад. 

Дар шароити иќтисоди бозорї ва раќобати баланд дар бозори 

хизматрасонињои таълимии Љумњурии Тољикистон арзиши аслї ва 

нархгузории хизматрасонињои таълимї нишондињандаи муњимтарини 

фаъолияти таълимї - хољагидории муассисањои таълимї мебошад. 

Њисоб кардани ин нишондињандаи муњим барои бањо додани иљроиши 

буљаи харољот, муайянкунии фоиданокии фаъолияти умумї ва намудњои 

алоњидаи хизматрасонињо, амалї намудани њисоби дохилихољагї, 

љустуљў кардани роњњои афзоиши даромад аз иљроиши корњо 

(хизматрасонињо), муайян кардани арзиши хизматрасонињо, њисоб 

кардани самара аз љорї кардани барномањои нави таълим кўмаки амалї 

мерасонад. 

Идора кардани харољот ва арзиши аслии корњо (хизматрасонињо)  

љараёни наќшагии ташаккулёбии харољот барои иљроиши 

хизматрасонињои таълимї ва намудњои алоњидаи он, назорат аз рўи 

иљроиши вазифаи пасткунии арзиши аслї ва захирањои он мебошад. 

Унсурњои асосии низоми идоракунии харољот, банаќшагирї ва 

ояндабинї, бамеъёрдарории харољот, бањисобгирї ва арзишмуайянкунї, 

тањлил ва назорат аз рўи арзиши аслии хизматрасонињои таълимї 

мебошад. Чунин тарзњои идоракунии харољот дар муассисањои таълимї 

дар чорчўбаи бањисобгирии муњосибии идоракунї ба роњ монда 

мешавад. 
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Ташкили бањисобгирии харољоти муассисањои таълимї бо 

ќоидањои зерин бояд асос гирад: доимї будани усули интихобшудаи 

бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунї дар давоми сол; дар доираи 

бањисобгирї пурра инъикос кардани тамоми амалиётњои хољагї; дуруст 

таќсим кардани харољот байни даврањои њисоботї ё даврањои таълимї; 

људо кардани харољоти љорї барои хизматрасонињои таълимї аз 

харољоти маблаѓгузории асосї; гуруҳбандї ва батартибдарории њайати 

арзиши аслии барномањои таълимї. Яке аз шартњои бадастории 

маълумоти сањењ оид ба арзиши аслии хизматрасонињои таълимї -  ин ба 

таври мушаххас муайян кардани таркиби харољоти љории муассисањо 

мебошад. 

Вазифањои асосии бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунии 

хизматрасонињои таълимї аз инњо иборат аст:  

 бамеъёрдарорї ва банаќшагирии харољот аз рўи моддањои 

арзишмуайянкунї ва аз рўи унсурњои иќтисодї;  

 ба њисоб гирифтани харољот аз рўи хар як барномањои таълимї 

ва кору хизматњои иљрогардида;  

 бањисобгирии харољоти њаќиќї ва назорат аз рўи 

истифодабарии ашёи зарурии таълимї, маводи хурока, масолењ, 

захирањои мењнатї ва ғайра;  

 риоя кардани меъёрњои муќарраргардида барои харољоти корњо 

ва хизматрасонињо;  

 арзишмуайянкунии барономањои таълимї ва назорат аз рўи 

иљроиши наќша оид ба арзиши аслї;  

 ошкор кардани натиљаи фаъолияти барномањои таълимї ва 

кору хизматњои алоњида;  

 ошкор кардани захирањо барои кам кардани арзиши аслї дар 

миќёси муассиса ва ғайра 

Гуруҳбандии харољот барои ташкили бањисобгирии дурусти он ва 

ќабули ќарорњои идоракунї заминаи асосиро фароњам меорад. Дар 
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доираи бањисобгирии муњосибии муассисаи таълимї њангоми омўзиши 

васеи харољот, дуруст тасниф кардани харољот ва инъикоси њаќиќии 

онњо дар њисобњои бањисобгирии муњосибї ба саволњои зерин љавоб 

пайдо карда метавонем:  

- иљроиши барномаи таълимии муайянро бояд идома дод ва ё 

ихтисор кард? 

- ѓизои кўдаконро аз дигар корхона харидорї намуд, ё дар худи 

муассиса истењсол кард? 

- ба хизматрасонињои таълимї ва корњои дигар чї гуна нарх бояд 

гузошт? 

- технология ва ташкили раванди таълимро таѓйир дод, ё дар 

шакли пешина боќї гузошт? 

- наќшањои кашидаи роњбари барномаи таълимиро ќабул кард ё не? 

- фаъолияти барномаи муайян, ки айни замон фоидаовар нест, ќатъ 

намуд ё идома дод? ва ғайра. 

 Дар бањисобгирии муњосибии муассисаи таълимї барои ташкили 

бањисобгирии харољот тартиб додани низоми муайяни њисобњои таркибї 

ва тањлилї ва дар сиёсати бањисобгирии идоракунї дарљ намудани онњо 

ањамияти калон дорад.  

Оид ба масъалаи ташкили бањисобгирии харољот ва муайянкунии 

арзиши аслии хизматрасонињои таълимї дар муассисањои таълимї 

тањќиќотњои илмї аз љониби баъзе олимони хориљї анљом дода шудааст. 

Масоили бањисобгирии хароҷот ва арзишмуайянкунии хизматрасонињо 

барои њар як толибилм дар тањќиќоти муњаќќиќи рус Тимофеев Т.В. ба 

таври мушаххас дида баромада шудааст. Ӯ  чунин ќайд менамояд: “Яке 

аз воситањои муњими фаъолияти муассисањои хусусӣ ин нархгузории 

хизматрасонии таълимӣ мебошад. Њисобкунии арзиш (accounting cost) ё 

худ ба истилоњи русӣ «калькулирование» дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ низоми муайян кардани арзиши воќеии хизматрасонӣ, 

инчунин хароҷот барои як хонанда ё кӯдакро пешбинӣ мекунад” [136]. 
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Интихоби ин усули њисоб кардани арзиши аслии мањсулот ба технология 

ва ташкили истењсолот ва хусусиятњои мањсулот вобаста аст.  

Имрӯзњо дар таҷрибаи ҷањонии њисобгирии хоҷагӣ ба масоили 

бањисобгирии истехсолӣ ва идоракунӣ, аз љумла усулњои банаќшагирӣ ва 

њисобкунии арзиши аслии мањсулот, корњо ва хизматњо  ањамияти махсус 

дода мешавад. Банаќшагирӣ, бањисобгирӣ ва њисоб кардани арзиши 

хизматрасонӣ дар муассисаи таълимӣ ва томактабї бо назардошти 

унсурњои зерини харољот сурат мегирад:  

 мањсулоти хӯрокворӣ; 

 хароҷоти маводи конселярӣ; 

 хароҷоти маводи шустушӯї; 

 музди мењнати кормандони асосӣ; 

 музди мењнати иловагии кормандони асосӣ; 

 пардохтњои суғуртаи иҷтимоӣ; 

 хароҷоти фонди китобхона; 

 хароҷоти иҷораи бино; 

 хароҷоти коммуналӣ (нерӯи барќ, гармї, об, газ, партовњо); 

 хароҷоти нигоњдорӣ ва истифодабарии воситањои асосӣ; 

 хароҷоти муассиса барои бозичањо ва ашёњои бозикунї; 

 хароҷоти ташкили идњо; 

 њавасмандии њайати кормандон, хонандагони муассиса; 

 ташкили курсњо ҷињати таќвият бахшидани дониши 

муњассилин бо ҷалби мутахассисони варзидаи соња. 

Унсурњои болозикр сохтори хароҷоти муассисаро муайян намуда, 

талаб менамоянд, ки бо назардошти захирањои молиявии дар ихтиёри 

муассиса буда њамаи намудњои хароҷот рўйпӯш карда шавад. Агар дар 

баъзе корхонањо барои кам кардани хароҷот ва афзоиши фоида кўшиш 

карда шавад, пас дар муассисањои таълимӣ муносибгардонии 

(оптималигардонї) хароҷот бояд бо даромад аз хизматрасонињои 
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таълимї,  баланд бардоштани сифати таълим, њавасмандгардонии 

кормандон ва муњассилини он ба љо оварда шавад. 

Масоили муносибгардонии хароҷот дар корњои илмии 

муњаќќиќон Орлов Е.В., Брут-Бруляко А.А. [112, с. 62–80] ба таври пурра 

ва фарогир мавриди омӯзиш ќарор дода шудааст. Яке аз хусусиятњои 

фарќкунандаи муассисањои таълимии ѓайридавлатї, аз нигоњи онњо бо 

сармояи худӣ амал намудан ва ба ин восита сарфа намудани маблаѓњо 

барои љалб нагаштани сармояи ќарзї буда, яъне, пешбурди фаъолияти 

муассиса дар асоси имкониятњои молиявии он мебошад. 

Муњаќќиќи дигар О.В. Колибаба дар тањќиќоти илмиаш чунин 

асоснок намудааст, ки ташкили дурусти бањисобгирии хароҷот барои 

њисобкунї ва идоракунии арзиши аслї ањамияти калон дорад ва он дар  

ҷараёни пешнињоди  хизматрасонии таълимӣ, амалї карда шуда, 

таснифоти аз ҷињати илмӣ асоснокро талаб менамояд. Дар тањќиќоти ӯ 

масоили таснифи хароҷоти муассисањои таълимӣ мавќеи намоёнро 

ишѓол менамояд, ки њадафи он ба такмили њисоботи молиявӣ ва 

идоракунии самараноки захирањои молиявӣ равона гардидааст [58].  

Гуруҳбандии хароҷоти муассисањои таълимиро аз рўи унсурњои 

иќтисодї О.В. Колибаба ба намудњои зерин пешнињод кардааст [58]: 

 хароҷоти моддӣ; 

 хароҷоти мењнатї; 

 хароҷот барои таъмини эњтиёҷоти иҷтимоӣ; 

 дигар намуди хароҷот.  

Лекин дар ин љо, мо илова кардани унсури харољот барои 

нигоњубин ва истифодабарии дороињои дарозмуддат (воситањои асосї, 

дороињои ѓайримоддї)-ро, ки дар ташаккули арзиши хизматрасонињои 

таълимї сањми назаррас доранд, зарур мешуморем. 

Унсурњои оптималикунонии бањисобгирии идоракунї дар 

муассисањои таълимӣ дар тањќиќоти муњаќќиќон Н.А. Лещева, Э.М 

Львович [81, с. 26-28] низ ба таври васеъ тањлил карда шуда, онњо асоси 
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ташаккули равандро ба истифодаи усулњои махсуси илмӣ асоснок 

намудаанд. 

Дар корњои илмии Н.В. Ламехов низ ба масоили 

оптималикунонии фонди муассисањои томактабӣ вохӯрдан мумкин. 

Нуќтаи муњими тањќиќоти ӯро намудњои хароҷот вобаста ба синну сол 

ва маводњои таълимӣ барои тарбиягирандагони муассисањои томактабӣ 

ташкил намуда, хусусиятњои зерини бањисобгириро њангоми ташкил ва 

фаъолияти муассисањои томактабӣ нишон додааст: 

 хусусиятњои фарњанги миллӣ, минтаќавӣ; 

 гуногуниии ниёзмандињо; 

 тамоюлњои муосири меъморӣ [80, с. 53]. 

Ба аќидаи А.Ю. Пыртя бањисобгирии хароҷот ва даромад, 

њамчунин раванди муносибгардонии он дар муассисаи таълимӣ яке аз 

унсурњои муњими низоми идоракунӣ ба шумор меравад. Ӯ њангоми 

тањќиќ муќаррар намудааст, ки асоси фаъолияти њар як муассисаи 

таълимӣ дар баробари бањисобгирӣ, тањлил, назорат ин 

муносибгардонии хароҷоти муассисаи таълимӣ мебошад [122, с. 92-94]. 

Мо аќидаи ӯро ҷонибдорӣ намуда чунин мешуморем, ки бояд ҷињати 

амалӣ намудани раванди муносибгардонї бояд аз усулњои махсуси 

амсиласозии иќтисодӣ – математикӣ, муносибгардонии захирањо 

истифода карда шавад. 

Роҷеъ ба раванди муносибгардонии даромад ва хароҷот дар 

раванди њисобгирии муассисањои таълимӣ бо корњои илмии 

муњаќќиќони нуќтасанљи хориљї Денисова Х.М [34, с. 8-12], Опальская 

А.Л. [111, с. 29-32], Немчицкая О.М. [95; 94, с. 238-241], Шишкоедова 

Н.Н. [155, с. 56-64], Андронова Е.С. [3], Полубелова М.В., Ткаченко О.Н. 

[121, с. 123-125], Исраилов Т.М., Курманбекова А.А. [46, с. 72-75], 

Федорченко О.И., Федорченко Т.А. [143, с. 2-10], Зиновьева Ю.С. [40, с. 

93-95; 41], Сапетина И.Н., Монако О.В. [126, с. 17-21], Зиновьева Ю.С., 

Немчицкая О.М. [42, с. 181-183], Полубатонова К.С. [120, с. 204-207], 
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Федорченко Т.А. [142, с. 15-20], Батова Н.С., Шуварин М.В. [10, с. 11-18] 

ва дигарон шинос шудан мумкин аст, ки дар баробари зарурати 

гузаронидани бањисобгирии муњосибӣ ба масоили муносибгардонии 

хароҷот диќќати басо муњим ва ҷолиби илмӣ пешнињод карда шудааст. 

Гарчанде, дар тањќиќоти онњо масъалаи гузошташуда ба таври пурра 

баррасӣ нагардида бошад њам, мо дар чунин аќида муътакид њастем, ки 

онњоро бо маќсади такмили низоми бањисобгирии муњосибӣ дар 

муассисањои таълимии давлатӣ ва бањисобгирии хароҷот дар Ҷумњурии 

Тоҷикистон ба сифати ҷанбањои методологӣ ва таҷрибаи амалан 

санҷидашуда истифода намудан мумкин аст.  

Њамин тариќ, дар асоси омўзиши адабиёти васеи илмї, тањќиќоти 

назарраси пажуњишгарон – олимони ватанию хориҷӣ, таҷрибаи амалии 

њисобдории дар бахши хусусӣ амалкунанда, ќонунгузории ҷорӣ, 

оинномањо дар идомаи кори диссертатсионӣ ба тањлили хароҷоти 

муассисањои таълимии ғайридавлатӣ мепардозем. Њангоми тањќиќ аз 

усулњои њисобкунӣ ва арзишмуайянкунї, ки дар таҷрибаи амалии 

бањисобгирии муњосибӣ, хусусан дар бахшњои гуногуни хоҷагидорӣ ба 

таври васеъ татбиќ карда шудааст, кор гирифта мешавад. 

Дар љадвали 2.9 маълумот оид ба моддањои харољот ва 

њисобкунии арзиши хизматрасонии як нафар хонанда (тарбиягиранда) 

дар Муассисаи таълимии ѓайридавлатии (МТЃ) гимназияи “Шахсият” ва 

Муассисаи томактабии хусусии (МТХБ) “Малика” дар соли 2022 

пешнињод карда шудааст. Др соли 2022 Муассисаи таълимии 

ѓайридавлатии гимназияи “Шахсият” 190 нафар хонанда ва Муассисаи 

томактабии хусусии  “Малика” 70 нафар кўдаконро ба таълиму тарбия 

љалб намудаанд. 
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Ҷадвали 2.9. - Арзиши аслии хизматрасонӣ барои 1 нафар 

хонанда/кӯдак дар МТҒ гимназияи “Шахсият” ва МТХ “Малика” дар 

соли 2022* 

Номгӯйи хароҷот 

МТҒ 

Гимназияи 

“Шахсият” 

Њисса дар 

хаљми умумї, 

% 

МТХ 

“Малика” 

Њисса дар 

хаљми 

умумї, % 

Хароҷот барои иҷора 205500 27,2 115000 34,4 

Хароҷоти музди мењнат 229731 30,3 44000 13,2 

Ғизо 87566 11,6 45905,4 13,7 

Хароҷоти маъмурӣ 61650 8,1 35000 10,4 

Суғуртакунонӣ 39629 5,2 7590 2,3 

Хароҷот барои таъмир ва 

нигоњдории муњити зист 
25000 3,3 15000 4,5 

Хароҷот барои воситањои 

шустушўй 
19190 2,5 18190 5,4 

Хароҷот барои хизматрасонии 

коммуналї (аз он ҷумла барои 

ќувваи барќ) ба њисоби миёна 

дар як моњ 

23350 3,0 11088 3,3 

Хароҷоти лавозимоти конселярӣ 10400 1,4 6800 2,0 

Хароҷот барои фонди китобхона 21000 2,8 15000 4,5 

Хўрдашавии воситањои асосӣ 15000 2,0 7500 2,3 

Хароҷоти суғуртавӣ 10634,6 1,4 6037,5 1,8 

Хароҷоти хариди бозичањо ва 

ашёњои бозикунї 
5000 0,7 4000 1,2 

Хароҷот барои идњо 3000 0,4 3000 0,9 

Ҷамъ: 756650, 6 100 334110,9 100 

Ба њисоби миёна ба як нафар 

хонанда / кўдак 

(190 нафар  хонанда ва 70 нафар 

тарбиягиранда) 

3982,4  4773,01  

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотњои бањисобгирии муњосибии 

МТҒ гимназияи «Шахсият» ва Муассисаи байналмилалии томактабии хусусии 

«Малика» њисоб карда шудааст. 
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Маълумоти љадвали 2.9 нишон медињад, ки дар таркиби харољоти 

Муассисаи таълимии ѓайридавлатии гимназияи “Шахсият” ва 

Муассисаи томактабии хусусии “Малика” вазни аз њама бештарро 

харољоти иљораи воситањои асосї (мувофиќан 27,2% ва 34,4%), харољоти 

музди мењнат (мувофиќан 30,3% ва 13,2%), харољот барои ѓизо 

(мувофиќан 11,6% ва 13,7%) ва харољоти маъмурї (мувофиќан 8,1% ва 

10,4%) ишѓол менамояд. Дар маљмуъ, ин чор намуди харољот барои 

Муассисаи таълимии ѓайридавлатии (МТҒ) гимназияи “Шахсият” 77,2% 

ва барои Муассисаи томактабии хусусии (МТХ) “Малика” 71,7% -ро 

ташкил медињанд. 

Арзиши аслии хизматрасонии як хонанда барои МТЃ гимназияи 

“Шахсият” дар як соли тањсил 3982,4 сомонї ва арзиши аслии 

хизматрасонии як кўдак  барои МТХ “Малика” 4773,01 сомониро 

ташкил додааст.  

Дар баъзе аз муассисањои таълимии ѓайридавлатї барои интиќоли 

хонандагон аз њисоби муассиса наќлиёти алоњида људо карда мешавад. 

Дар ин маврид дохил кардани моддаи харољоти наќлиётї ба фењрасти 

харољоти дар љадвали 2.9 овардашуда зарур мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки дар моддаи 251 Кодекси андози Љумњурии 

Тољикистон №1844 аз 23.12.2022 [55] озодкунии баъзе аз фаъолиятњо бо 

маќсади андозбандии арзиши иловагї муайян карда шудааст. Дар банди 

6-уми њамин модда чунин муќаррар гардидаааст: Хизматрасонии зерини 

муассисањои давлатии аз њисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда 

дар соњаи маориф аз пардохти ААИ озод мебошанд: 

а) тањсилоти томактабӣ; 

б) тањсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ;  

в) тањсилоти ибтидоии касбї ва миёнаи касбӣ;  

г) тањсилоти олии касбӣ; 

д) тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ;  

е) тањсилоти иловагӣ ва махсус [55]. 
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Аз ин муќаррарот бармеояд, ки муассисањои таълимии 

ѓайридавлатї аз пардохти ААИ озод карда нашудаанд, чунки онњо аз 

њисоби маблаѓњои буљети давлатї сармоягузорї намешаванд. Аз ин рў, 

зимни муайян кардани нархи хизматрасонињо барои мизољон ба инобат 

гирифтани бузургии ААИ њатмї мебошад. Дар банди 2 моддаи 264 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон [55] меъёри ААИ барои 

хизматрасонињои таълимї ба андозаи 5% бидуни њуќуќи тарњкунї 

муќаррар карда шудааст. Аз ин хотир, маблаѓи ААИ-и њисобшуда ба 

арзиши хизматрасонињо зам карда шуда, њисоб-фактура ба мизољон 

пешнињод карда мешавад. 

Мо чунин амсиларо барои њисоб кардани арзиши хизматрсонињои 

таълимї ва тарбиявї дар муассисањои таълимї ва томактабии 

ѓайридавлатї пешнињод менамоем: 

Ахт =Х+(Х×5÷100) 

Дар ин љо: 

Ахт – Арзиши хизматрасонињои таълимї; 

Х – Маблаѓи умумии харољот; 

Дар муассисањое, ки объекти омўзиш ќарор гирифтаанд, мо 

мушоњида менамоем, ки дар њайати моддањои харољот аз њама бузургии 

зиёдтаринро харољоти иљораи биноњои таълимї ва дигар объектњои 

воситањои асосї ишѓол менамоянд. Он таќрибан 1/3 њиссаи тамоми 

харољоти муассисањои тањлилшавандаро ташкил намуда, бешубња ба 

арзиши аслии хизматрасонињои таълимї таъсири мустаќим мерасонад. 

Аз ин рў, идоракунандагони муассисањои таълимї ва томактабиро зарур 

аст, ки барои кам кардани сатњи харољоти иљора ва бо ин роњ паст 

кардани арзиши аслии хизматрасонињо чорањои зарурї андешанд.   

Бояд ќайд намуд, ки дар аксар мавридњо харољоти иљора њамчун 

харољоти асосии ѓайримустаќим эътироф карда мешавад, ба истиснои 

њолатњое, ки агар он бевосита ба иљроиши барномаи мушаххас 

(таълимоти томактабї, тањсилоти ибтидої, тањсилоти миёнаи умумї ва 

ғайра) марбут набошад. 
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Инъикоси бањисобгирии харољоти иљора дар њисобњои муњосибї 

ба таври зайл иљро карда мешавад:  

Дт 10730 “Истењсолоти нотамом” 

Кт 10110 “Воситањои пулї бо асъори миллї”, 10210 “Њисобњо бо 

асъори миллї”, 22040 “Дигар њисобњо барои пардохт”, 10810 “Иљораи 

пешпардохтшуда” ва ғайра 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон муассисањои таълимии 

ѓайридавлатие вомехўранд, ки дорои њамаи барномањои таълимї 

мебошанд, яъне њам тањсилоти томактабї, њам тањсилоти ибтидої ва њам 

тањсилоти миёнаи умумї. Мисоли чунин ташкилотњо Муассисаи 

таълимии хусусии “Horizon», гимназияи №1, Муассисаи таълимии 

хусусии “Адолат” дар шањри Душанбе ва ғайра мебошанд. Хусусиятњои 

таълим ва тарбия дар њар як барномаи таълимї аз якдигар фарќ 

менамоянд ва мувофиќан таркиби харољот низ. Дар чунин муассисањо 

танњо харољоти музди мењнати муаллимон ва мураббиён ва харољоти 

ашёњои асосиро њамчун харољоти мустаќим эътироф кардан мумкин аст. 

Дигар тамоми харољоти боќимонда ѓайримустаќим њисоб меёбад. 

Вобаста ба ин барои њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонињо аз 

усули фармоишии бањисобгирии харољот истифода бурдан ба маќсад 

мувофиќ мебошад. Яъне, харољоти мустаќим пурра ба арзиши аслии 

хизматрасонињо (барномањои таълимї) соќит карда шуда, харољоти 

ѓайримустаќим байни барномањои таълимї дар асоси пояи интихобшуда 

барои таќсимкунї таќсим карда мешавад. 

Дар муассисањои танњо аз як барномаи таълимї иборатбуда њамаи 

харољот барои иљроиши хизматрасонии таълимї ва ё тарбиявї харољоти 

мустаќим шуморида шуда, дар охири давраи њисоботї пурра ба арзиши 

аслии хизмати расонидашуда соќит карда мешавад. Дар чунин 

муассисањо зарурати људо кардани харољот ба мустаќим ва 

ѓайримустаќим ба миён намеояд. Яъне, аз усули одии бањисобгирии 

харољот ва арзишмуайянкунї истифода намудан ќобили ќабул аст. 
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Бо маќсади дуруст ба њисоб гирифтани харољоти муассиса аз рўи 

объектњо ва њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонињои таълимї аз 

рўи њар як барномаи таълимї дар муассиањои таълимии ѓайридавлатї 

мо барои хар як барномаи таълимї кушодани њисобњои 

арзишмуайянкунии зеринро тавсия менамоем: 

10730/1 “Истењсолоти нотамом – тањсилоти томактабї” 

10730/2 “Истењсолоти нотамом – тањсилоти ибтидої” 

10730/3 “Истењсолоти нотамом – тањсилоти миёнаи асосї” 

10730/4 “Истењсолоти нотамом – тањсилоти миёнаи умумї” 

Дар њисобњои зикршуда харољоти мустаќим (музди мењнати 

омўзгорон ва ашёњои асосї) пурра ба њисоб гирифта мешавад. Харољоти 

боќимонда њамчун харољоти умумимактабї аз рўи объектњои алоњида 

сараввал ба њисоб гирифта шуда, сипас дар заминаи поя (асос)-и 

интихобшуда байни хизматрасонињои таълимї аз рўи њар як барнома 

таќсим карда мешавад. Ба сифати поя (асосї)-и таќсимкунии харољоти 

ѓайримустаќим мумкин аст, ки бузургии харољоти музди мењнати 

коргарони асосї, маблаѓи маводњои асосї, шумораи муњассилин, ё ин ки 

арзиши наќшавии хизматрасонињои таълимї интихоб карда шавад. 

Муќаррароти “Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии 

фаъолияти молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї ва нишондоди 

методї оид ба татбиќи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии 

фаъолияти молиявї-хољагии субъектњои хољагидорї” [91] (Фармоиши 

Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 27.05. 2011, №41)-ро ба 

инобат гирифта, тавсия менамоем, ки барои ба њисоб гирифтани 

харољоти ѓайримустаќим дар объектњои аввалиндараља њисобњои зерин 

истифода бурда шавад: 

10810 Хизматрасонињои пешпардохтшуда 

10820 Иљораи пешпардохтшуда 

10830 Дигар пешпардохтњо 

55030 Харољоти интиќоли хонандагон 

55050 Харољоти хариди захирањо 
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55210 Харољоти тарѓибот 

55280 Харољоти мукофотонї  

55310 Харољоти музди мењнат 

55311 Харољоти њиссаљудокунињо ба фондњои иљтимої 

55312 Харољоти иљора 

55313 Харољоти такмили ихтисоси кормандон 

55314 Андоз ва бољњо 

55315 Харољоти асбобњои идоравї  

55316 Таъмир ва хизмати техникии воситањои асосї 

55317 Харољоти таъминоти компютерї 

55318 Харољоти сафари хизматї  

55321 Харољоти фарсудашавии воситањои асосї 

55323 Харољоти гузаронидани аудит 

55325 Харољоти коммуналї  

55328 Харољоти сўзишворї 

55330 Харољот ба маќсадњои хайрия (эњсонкорї) 

55350 Дигар харољоти умумї ва маъмурї 

66110 Харољот дар намуди фоиз 

Маблаѓи њамаи харољоти зикршуда дар давоми моњ бо дебети 

њисобњои мазкур љамъ карда шуда, дар охири моњ дар заминаи асоси 

таќсимкунии интихобшуда байни барномањои таълимї таќсим карда 

мешавад.  

Намунаи тартиби бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкуниро 

аз рўи њисобњои муњосибї дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї дар 

расми 2.2 пешнињод менамоем. Он мукотиботи њисобњоро дар мавриди 

мављуд будани якчанд барномањои таълимї таљассум менамояд.  
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Расми 2.2.Намунаи бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунии хизматрасонињои 

таълимї дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї  

Сарчашма: муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

 

Дар расми 2.2 тартиби инъикоси амалиётњои хољагидорї вобаста 

ба истифодабарии захирањо, њисобкунии харољот ва ташаккули арзиши 

аслии хизматрасонињои таълимї дар мачмуъ нишон дода шудааст. Аз 

рўи он дида мешавад, ки тамоми харољоти муассиса бо маќсади муайян 

кардани арзиши аслии хизматрасонињо аз рўи њар як барномаи таълимї 

дар њисобњои арзишмуайянкунии 10730/1, 10730/2, 10730/3 ва10730/4 љамъ 

карда шуда, дар охири моњ ба њисоби 55010 “Арзиши аслии корњо ва 

хизматњои расонидашуда” соќит карда мешавад. Дар њисоби натиљавии 

70000 “Маљмуи даромад ва харољот” натиљаи нињоии фаъолияти 

молиявї-хољагидории муассисаи таълимї муайян карда мешавад. 

 

10720, 10750, 10760, 
10770, 10780, 10785, 

10790,  
 

11110-11180, 

11390 
 

10520, 22010-22040, 

22260,22270, 22510, 

22520, 22410, 22440 

 

10720, 
10780, 

22210, 22220, 

10730/1, 10730/2, 
10730/3, 
10730/4 

55030, 55050, 55210, 
55280, 55310, 55311, 
55312, 55313, 55314, 
55315, 55316, 55317, 
55318. 55321, 55323, 
55325, 55328, 55330, 

55350, 66110 
 

55010 – Арзиши 

аслии корњо ва 

хизматњои 

расонидашуда 

22320 -

22370 

 
Ба дебети њисобњо 

70000 

 
Аз кредити њисобњо 
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Хулоса оид ба боби 2  

1. Дар натиҷаи омӯзиш ва тањлили васеъи адабиёти илмӣ, 

консепсияњои илмии бањисобгирии муњосибї чунин хулоса њосил шуд, ки 

муассисаи таълимии ғайридавлатӣ барои пешбурди фаъолияти худ аз 

њар гуна сарчашмањои молиякунонї, ки ќонунгузории  амалкунанда  

иљозат додааст, истифода бурда дар идоракунї ва сарфи маблаѓњои 

воридшуда мустаќилона амал карда метавонад.  

2. Њолати муосири ташкили бањисобгирии муњосибӣ дар 

муассисањои таълимии ғайридавлатии Љумњурии Тољикистонро бањо 

дода, муайян карда шуд, ки он тибќи талаботи зарурї ба роњ монда 

нашудааст. Дар бештари муассисањои таълимии тањќиќшаванда сиёсати 

бањисобгирии муњосибї умуман мављуд нест ва дар он муассисањое, ки 

он вуљуд дорад, на њамаи масъалањои методї, техникї ва ташкилии 

бањисобгирии муњосибї  ба таври васеъ муайян карда шудааст. Њолати 

њуљљатгузории амалиётњои хољагї дуруст ба роњ монда нашудааст, ки 

раванди ташаккули иттилооти бањисобгирї ва пешнињоди онро ба 

истифодабарандагони њам дохилї ва њам берунї мушкил мегардонад. Аз  

ин хотир, бањри мукаммалгардонии бањисобгирии муњосибї дар 

муассисањои таълимї вобаста ба хусусиятњои соњавии онњо намунаи 

сиёсати бањисобгирии фарогирандаи њамаи пањлўњои низоми 

бањисобгирї коркард карда шуда, барои бењдошти тартиби 

њуљљатгузории амалиётњои хољагї ва раванди бунёди иттилооти 

бањисобгирї тавсияњои амалї коркард карда шуд.  

3.Маводњои таълимӣ, ашёи камарзиш ва воситањои асосӣ аз 

љумлаи дороињое мебошанд, ки дар соњаи тањсилоти томактабї ва 

мактабї дорои хусусиятњои инфиродї ва махсус буда, дар дигар соњањо 

истифодабарии онњо хеле кам ба назар мерасад. Чун онњо дорои 

хусусиятњои гуногуни фарќкунанда мебошанд ва дар ЉТ ягон санади 

муњими соњавї барои тартиби бањисобгирии ин гуна дороињо мављуд 

нест, мо барои таснифи дурусти онњо, дуруст ба њисоб гирифтани 

воридшавї, истифодабарї, соќиткунї ва њисобкунии фарсудашавии 
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онњо аз талаботи Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї, 

Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявии бахши давлатии 

Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 

бањисобгирии муњосибї ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї истифода 

намудем. 

4. Раванди њисобкунии харољот ва арзишмуайянкунї дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї як љараёни мураккаб буда, 

њисобкунии арзиши аслии хизматрасонињои таълимї равишњои 

инфиродиро талаб менамояд. Омўзиши адабиёти илмї ва тањлили 

хусусиятњои соњавии фаъолияти муассисањои таълимї имконият фароњам 

овард, муайян карда шавад, ки дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї 

истифодабарии усулњои бањисобгирии харољот ва арзишмуайянкунии 

дар амалияи бањисобгирии муњосибї мављудбуда имкон дорад. Тањќиќот 

нишон дод, ки истифодабарии усули одии бањисобгирии харољот дар 

муассисањои таълимии томактабї ва усули фармоишї дар муассисањои 

таълимие, ки дорои барномањои гуногуни тањсил мебошанд (аз синфи 1 

то синфи 11), хеле мувофиќ аст.  
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БОБИ 3. САМТЊОИ АСОСИИ САМАРАНОКИИ 

БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ВА ТАКМИЛИ  АУДИТИ ДОХИЛЇ 

ДАР  МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ҒАЙРИДАВЛАТӢ 

3.1.Такмили њисоботи дохилї дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ ва тањлили натиљањои фаъолияти бахшњои таълимї 

 

Дар шароити рушди иќтисодї васеъ намудани самтњои фаъолият, 

коркарди мањсулоти нав, навоварињо, пешнињоди хизматњои гуногуни 

сифатан баланд ва ғайра аз љумлаи самтњои асосии баландбардории 

самаранокии фаъолияти корхона мебошанд. Дар муассисањои таълимии 

ѓайридавлатї иљроиши хизматрасонињои таълимии босифат, омода 

намудани мактаббачагони дорои донишњои баланд ва ахлоќи накў самти 

муњими фаъолияти онњо њисоб меёбад. Иљроиши чунин хизматрасонињо 

дар доираи барномањои таълимии бо хусусиятњои гуногун фарќкунанда 

(шакли таълим ё тарбия, миќдори соатњои дарсї, синфи хонандагон, 

таъмини мавод ва ғайра) амалї карда мешавад. Вобаста ба харољоти 

барномањои таълимї, сифати иљроиши онњо ва талаботи мизољон 

арзиши хизматрасонињои таълимї низ муќаррар карда мешавад. 

Тибқи қонунгузории Ҷумҳуриии Тоҷикистон низоми ҳисоботи 

берунии муассисаҳои таълимӣ ҳисоботи муҳосибӣ, ҳисоботи оморӣ ва 

ҳисоботи иҷтимоиро дар бар мегирад. Миёни ҷанбаъҳои муосири рушди 

низоми ҳисоботи берунаи муассисаҳои таълимӣ, ки хусусияти мусбӣ 

доранд, инро қайд кардан мумкин аст:  

- пурзӯрсозии истифодаи равиши ҳамгироишуда нисбат ба 

маълумоти нашршаванда оиди фаъолияти онҳо;  

- истифодабарии технологияи иттилоотӣ ва низомҳо барои 

тартибдиҳӣ ва ҷойгиркунонии ҳисобот дар порталҳо ва сомонаҳо;  

- ташкилкунии шаклҳои қолибии ҳисобот дар заминаи 

истифодабарии номгуи ягонаи нишондиҳандаҳои калидии самаранокӣ, 
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ки барои таҳлили муқоисавии муассисаҳои таълимии гуногун имконият 

медиҳад. 

Бо вуҷуди ин, инчунин камбудиҳои низоми берунаи ҳисоботи 

оммавӣ дар муассисаҳои таълимии ватанӣ вуҷуд доранд, ки инҳо 

мебошанд: 

 - такрор иҷрокунии маълумоти монанд дар шаклҳои гуногуни 

ҳисобот, ки ба барзиёдшавии иттилоот оварда мерасонад (масалан, 

шакли №1- Мониторинг, ки дар чорчубаи мониторинги самаранокии 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ тақрибан 90 %-и маълумот аз шаклҳои 

ҳисоботии барои маълумоти омор таҳия мешаванд такроран ва айнан 

коркарда мешавад). 

- номутавозунии давраҳои ҳисоботӣ дар намудҳои мухталифи 

ҳисоботи берунаи муассисаҳои таълимӣ, ки ин метавонад ба ғалат 

сарфаҳмравӣ аз тарафи истифодабарандагон оварда расонад;  

- ба таври пурра ба инобат нагирифтани манфиатҳои ҳамаи 

гуруҳҳои истифодабарандагон ҳангоми таҳиякунии ҳисоботҳо 

(ҳисоботҳое, ки аз тарафи муассисаҳои таълимӣ тартиб дода мешаванд, 

ҳамчун қоида, танҳо барои мақомотҳои андоз ва маҳаллии давлатӣ 

муфиданд). 

Чи тавре, ки дар боби гузашта ќайд намудем, амалї кардани њар 

як барномаи таълимї харољоти муайянро талаб мекунад. Барои идора 

кардани барномаи таълимї менељер (роњбар)-и муайян таъин карда 

шуда, дар ихтиёри ў захирањои лозимї барои дар сатњи лозимї иљро 

кардани хизматрасонињои таълимї вогузошта мешавад.  

Бо маќсади такмили њисоботи дохилї, муайнкунии натиљањои 

фаъолияти муассиса аз рўи њар як барнома ва ќабули ќарорњои 

идоракунии босамар тавсия дода мешавад, ки дар шуъбаи муњосиботи 

муассисаи таълимии ѓайридавлатї њисоботи дохилї аз рўи њар як 

барномаи таълимї ташкил карда шавад. 



114 
 

 Арзиши аслї ва даромад аз хизматрасонињо нишондињандаи 

асосии самаранокии иќтисодии барномањои таълимї мебошад. Аз ин 

хотир дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї кўшиш карда мешавад 

маблаѓи тањсили хонандагон ба таври муносиб гузошта шавад, то ин ки 

он њам харољоти барномаи мувофиќро рўпўш кунад ва њам дар 

ташаккули натиљањои молиявии муассисаи таълимї мусоидат намояд. 

Дар низоми идоракунии хароҷот тањлили арзиши 

хизматрасонињои таълимӣ ањамияти калон дорад. Низоми зикргардида 

имкон медињад, ки тамоюлњои ин нишондод, иҷрои наќша аз рӯйи 

барномаи таълимї, муайян кардани захирањо, таъсири омилњо ҷињати 

гузаронидани њисобдорӣ дар муассиса оид ба истифодаи имкониятњо бо 

маќсади дар сатњи дуруст нигоњ доштани арзиши хизматрасонињои 

таълимӣ ба роњ монда шавад. 

Дар доираи ин бахши рисола мо равиши имконии банаќшагирии 

харољот, ташкили бањисобгирии дохилї ва тањлили натиљањои 

фаъолияти муассисаи таълимиро аз рўи њар як зерсохтор ва барномаи 

таълимї пешнињод менамоем.  

Дар банди 23-и “Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти 

умумии Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 1-уми июни соли 2016, бо №237 [102] тасдиќ шудааст,  ба 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї иљозат дода шудааст, ки 

филиалњои худро дар минтаќањои гуногун кушоянд. Њамчун дар банди 

мазкур чунин муќаррар гардидааст: “Филиалњои аз љониби муассис 

таъсисёбанда шахси њуќуќї намебошанд. Тибќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон муассисаи тањсилоти умумї фаъолияти молиявии филиалњои 

худро таъмин менамояд ва филиалњо дар асоси Низомномаи 

тасдиќгардидаи муассисаи тањсилоти умумї фаъолият менамоянд” [102]. 

Дар асоси ин банди санади меъёрї, муассисаи таълимии хусусии 

(МТХ) “Њотам ва ПВ”, ки дар шањри Душанбе воќеъ аст, ду зерсохтор 

(муассиса)-и иловагї таъсис намудааст: муассисаи №1 дар шањри Њисор 
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ва муассисаи №2 дар шањри Вањдат. Дар доираи бањисобгирии 

идоракунї ин муассисањои зертобеъ њамчун зерсохторњои љуѓрофї 

эътироф карда мешаванд. Њар як муассиса ба ду намуди хизматрасонии 

таълимии пулакї машѓуланд: 

1.Барномаи таълимии А – маълумоти миёнаи умумї, ки 

хонандагони синфњои  5-11-ро ќабул менамояд;  

2.Барномаи таълимии Б – маълумоти ибтидої, ки хонандагони 

синфњои 1-4-ро дар бар мегирад. Њар як барномаи таълимиро роњбар 

идора менамояд. 

Харољот ва даромади њар як муассисаи зертобеъ дар алоњидагї ба 

њисоб гирифта мешавад ва аз ин рў, њар як муассисаи тобеъ метавонад 

њамчун маркази фоида баромад намояд. Њамчунин, њар як барнома низ 

метавонад чун маркази фоида њисоб ёбад, чунки барои њар кадоми онњо 

сметаи харољот тартиб дода шуда натиљаи фаъолияти молиявї-хољагии 

онњо њисоб карда мешавад. 

Сметаи харољот пеш аз саршавии соли тањсил тартиб дода 

мешавад. Дар ин маврид људо кардани тамоми харољот ба доимї ва 

таѓйирёбанда кори бањисобгирї ва ошкоркунии натиљањои фаъолияти 

таълимиро аз рўи њар як барнома осон менамояд.  

Ба харољоти таѓйирёбанда музди мењнати муаллимон, арзиши 

маводи методию таълимї, арзиши маводњои коргузорї, арзиши ѓизои 

хонандагон дохил мешавад.  

Музди мењнати муаллимон (бо њисобкунињо). Дар муассисањои 

таълимї бузургии харољоти музди мењнати омўзгорон аз шумораи 

синфњо вобаста аст. Њар ќадаре, ки шумораи синфњо зиёд шавад, њамон 

ќадар маблаѓи харољоти музди мењнати муаллимон меафзояд. 

Дар муассисаи №1 дар соли тањсили 2021-2022 300 нафар хонанда, 

иборат аз 16 синф, аз рўи барномаи А (маълумоти миёнаи умумї барои 

хонандагони синфњои 5-11) ба тањсил фаро гирифта шудаанд.  
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Тибќи стандарти давлатии тањсилот як соли тањсил барои 

муассисањои таълимии миёна 35 њафтаи омўзиш ва сарбории солонаи 

омўзгор 630 соат муќаррар карда шудааст. 

Дар љадвали 3.1 миќдори соатњои дарсї, ки аз рўи он музди 

мењнати муаллимон муайян карда мешавад, оварда шудааст. 

Љадвали 3.1. - Муайянкунии маљмуи соатњои дарсии муассисаи 

таълимї ва шумораи воњидњои корї дар МТХ «Њотам ва ПВ» дар ш. 

Њисор барои соли тањсили 2021-2022 

Нишондињандањо 

Синфи хонандагон 
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Миќдори синфњо 4 3 3 2 2 1 1 16 

Давомнокии 

соатњои дарсї 

дар як њафта, 

соат: 

 

Барои як 

синф 
24 26 28 30 31 35 35 209 

Дар 

маљмуъ 
96 78 84 60 62 35 35 450 

Маљмуи соатњои дарсї дар 

як сол 
       

15750 

(450 × 35) 

 

Њамагї дар маљмуъ барои як сол: 450 × 35 њафта = 15750. 

Як воњиди кории омўзгор: 630 соат. 

Миќдори воњидњои корї барои соли тањсил: 15750 ÷ 630 соат = 25. 

Маблаѓи умумии музди мењнати  омўзгорон: 25 × 2800 сомонї ×12 моњ = 840000 

сомонї 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои бањисобгирии муњосибии 

Муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» тањия намудааст. 

Барои тадриси ин шумораи хонандагон 25 нафар муаллимон дар 

муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» дар шањри Њисор љалб 

карда шудааст. Барои соли тањсили 2020-2021 маблаѓи 

банаќшагирифташудаи харољоти музди мењнати муаллимон 840 њазор 

сомонї (25 × 2800) њисоб карда шудааст: 
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Таъмин намудани хонандагон бо адабиёти методї. Ба наќша 

гирифта шудааст, ки дар соли љорї ба њар як хонанда 50 љузъи чопї 

маводи методї зарур аст. Арзиши њар як љузъи чопї ба 8 сомонї 

баробар аст. Пас, арзиши ин моддаи харољот дар маблаѓи зерин ба 

наќша гирифта мешавад. 

300 × 50 × 8 = 120000 сомонї 

Харољоти таъмини хонандагон бо китобњои дарсї низ њамин тавр 

њисоб карда мешавад. Дар солњои охир ин намуди харољот барои 

муассисањои таълимї ва томактабии хусусї бо суръат боло рафта 

истодааст. Чун тањсил дар муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» 

бо забони русї ба роњ монда мешавад, ба роњбарияти муассиса зарур аст, 

ки китобњои дарсиро аз Федератсияи Руссия ворид намоянд ва табиист, 

ки арзиши онњо нисбат ба арзиши китобњои дарсии дар Љумњурии 

Тољикистон нашршаванда ду-се маротиба гарон мебошад.  Дар соли 

тањсили 2021-2022 таъмини њар як хонанда ба њисоби миёна бо дањ 

китоби дарсї дар назар дошта шудааст. Дар баробари ин нархи миёнаи 

њар як китоб 60 сомониро ташкил медињад. Маблаѓи ин моддаи харољот 

чунин њисоб карда мешавад: 

300 × 10 × 60 = 180000 сомонї. 

Дигар моддаи харољоти таѓирёбанда ин харољот барои ѓизои 

хонандагон мебошад. Дар муассисаи мазкур арзиши ѓизои як нафар 

хонанда барои хўроки нисфирўзї 7 сомонї њисоб карда шудааст. 

Маблаѓи умумии харољот барои ѓизои хонандагон дар як соли тањсил 

(300 рўз) баробар мешавад: 

300 × 7 × 300 = 630000 сомонї. 

Охирин моддаи харољоти таѓйирёбанда ин арзиши маводњои 

коргузорї мебошад. Ин љо арзиши коѓаз, бўр, харољоти ашё барои 

таљњизоти чопкунї ва нусхабардор, дигар харољот дар назар дошта 

мешавад. Меъёри харољоти чунин масрафот ба як хонанда 150 сомонї 

дар як сол муайян шудааст. Маблаѓи умумї баробар аст: 

 300 × 150 = 45000  
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Харољоти боќимонда барои муассисаи таълимии тобеъ њамчун 

харољоти доимї њисоб ёфта, аз шумораи хонандагон вобаста нест. Ин 

харољот, пеш аз њама дар њар як зерсохтор бо назардошти таљрибаи 

солњои гузашта ва омилњои гуногун ба наќша гирифта мешавад ва байни 

хизматрасонињо (барномаи таълимии А ва барномаи таълимии Б)-и 

муассисаи таълимї дар заминаи асоси таќсимкунї – шумораи 

тањсилкунандагон мутаносибан таќсим карда мешавад. Масрафоти 

маъмурї-идоравии муассиса (музди мењнати маъмурият, методистњо, 

харољоти сафари хизматї, пардохтњои коммуналї, фарсудашавии 

воситањои асосї, хизматрасонии воситањои таъминоти барномасозї ва 

ғайра) дар соли тањсили 2021-2022 ба маблаѓи 400000 сомонї ба наќша 

гирифта шуд. Дар баробари ин расонидани ду намуди хизматрасонињои 

таълимї ба љо оварда мешавад: маълумоти миёнаи умумї – барномаи 

таълимии А (шумораи хонандагон – 300 нафар) ва маълумоти ибтидої – 

барномаи таълимии Б (шумораи хонандагон – 100 нафар). Аз ин љо 

харољоти маъмурї-идоракуниро, ки ба барномаи таълимии А мансуб 

дониста мешавад, чунин муайян менамоем: 

 400000 × 300 ÷ (300 + 100) = 300000 сомонї 

Њисобкунињои монанд нисбати дигар моддањои харољоти доимї 

низ иљро карда мешавад. Дар натиља сметаи харољот аз рўи 

хизматрасонии тањсилоти миёнаи умумї (барномаи А) дар муассисаи 

зертобеи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» дар ш. Њисор чунин намуд 

дошта метавонад (љадвали 3.2). 

Љадвали 3.2. - Сметаи харољоти муассисаи зертобеи таълимии 

хусусии «Њотам ва ПВ», дар ш. Њисор (зерсохтори №1) аз рўи барномаи 

таълимии А дар соли тањсили 2021-2022 

Моддањои харољот Маблаѓ 

Харољоти таѓйирёбанда:  

Музди мењнати муаллимон 840000 

Таъмини хонандагон бо маводи методї 120000 
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Таъмини хонандагон бо китобњои дарсї 180000 

Харољоти ѓизои хонандагон 630000 

Маводњои коргузорї 45000 

Њамагї харољоти таѓйирёбанда 1815000 

Харољоти доимї 300000 

Њамагї: 2115000 

Ба як хонанда (2115000÷300) 7050 

 Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои бањисобгирии муњосибии Муассисаи 

таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» тањия намудааст. 

Бо назардошти шумораи хонандагон аз рўи барномаи тањсилоти 

миёнаи умумї арзиши банаќшагирифташавандаи як воњиди хизмати 

таълимї баробар мебошад: 

2115000÷300 = 7050 сомонї  

Аммо банаќшагирї бе гузаронидани љамъбасти њаќиќии 

фаъолияти таълимї, тањлили тамоюлњои баамаломада маъно надорад.  

Мо дар доираи ин тањќиќоти диссертатсионї ду равиши 

тартибдињии њисоботи дохилиро барои муассисањои таълимии хусусї 

пешнињод менамоем:  

1. Тартибдињии њисоботи дохилї аз рўи муайянкунии даромади 

маржиналии зерсохторњо (равиши 1-ум). 

2. Тартибдињии њисоботи дохилї аз рўи њисобкунии фоидаи 

амалиётии зерсохторњо (равиши 2-юм). 

Равиши якуми шакли њисоботи муњосибї оид ба натиљањои 

фаъолияти зерсохторњои тобеъ ва дар маљмуъ барои Муассисаи 

таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» барои соли тањсили 2021-2022 дар 

љадвали 3.3 пешнињод карда шудааст. 

Бояд зикр намуд, ки тартиб додани њисобот оид ба натиљањои 

фаъолияти муассисањои зертобеъ мувофиќи сохтори иерархии 

идоракунии муассисаи таълимї хеле мувофиќ аст, чунки марказњои 

фоида њам аз рўи фаъолиятњои амалиётї (барномаи А ва Б) ва њам аз рўи 

зерсохторњои љурѓрофї ташкил карда шудааст. 
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Љадвали 3.3. - Шакли њисобот оид ба фаъолияти муассисаи 

таълимии дорои сатњи гуногуни идоракунї дар МТХ «Њотам ва ПВ» 

барои соли тањсили 2021-2022, њазор сомонї (равиши 1) 
 

Нишондињандањо 

 

 
аз рўи 

смета 
Њаќиќї тамоюл 

Њисоботи роњбари барномаи таълимии А 

 (маълумоти миёнаи умумї – синфњои 5-11) 

Даромад аз фурўши хизматрсонињои 

таълимї (бе њисоби ААИ) 
– 2700,0 3000,0 +300,0 (М) 

Харољоти таѓйирёбанда:     

Музди мењнати муаллимон – 840 860 – (+20,0) (Н) 

Таъмини хонандагон бо маводи 

методї  
– 120 

130 
– (+10,0) (Н) 

Таъмини хонандагон бо китобњои 

дарсї  
– 180 

200 
– (+20,0) (Н) 

Харољоти ѓизо – 630 700 – (+70,0) (Н) 

Маводњои коргузорї  45 50 – (+5,0) (Н) 

Њамагї харољоти таѓйирёбанда – 1815 1940 – (+125,0) (Н) 

Даромади маржиналї – 885 1060,0 +175,0 (М) 

Њисоботи роњбари зерсохтори №1 (МТХ «Њотам ва ПВ» дар ш. Њисор) 

Даромади маржиналї аз рўи 

барномањои таълимї: 
    

Барномаи А – – 1060,0 +175,0 (М) 

Барномаи Б – – 440,0 –50,0 (Н) 

Њамагї даромади маржиналї – – 1500,0 +125,0 (М) 

Харољоти доимии зерсохтор – – 400,0 – (+100,0) (Н) 

Фоидаи зерсохтор – – 1100,0 +25,0 (Н) 

Њисобот ба директори муассисаи таълимии болої  

(роњбари МТХ «Њотам ва ПВ» дар ш. Душанбе) 

Даромади марљиналї аз рўи 

зерсохторњои тобеъ: 
    

Зерсохтори №1 (МТХ «Њотам ва 

ПВ» дар ш. Њисор) 
– – 1100,0 +25,0 (М) 
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Зерсохтори №2 (МТХ «Њотам ва 

ПВ» дар ш. Вањдат) 
– – 230,0 –20,0 (Н) 

Муассисаи Душанбе – – 1500,0 +50,0 (М) 

Њамагї даромади маржиналї – – 2830,0 +55,0 (М) 

Харољоти амалиётии (маъмурї-

идоракунї) муассисаи таълимї дар 

маљмуъ 

– – 600,0 – (+80,0) (Н) 

Фоидаи муассисаи таълимї – – 2230,0 – 25,0 (Н) 

Эзоњ: М – мусоид; Н – номусоид  

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои бањисобгирии муњосибии 

Муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» тањия намудааст. 

Роњбарони зинањои поёнии идоракунї барои иљроиши 

барномањои алоњидаи таълимї масъуланд ва фаъолияти онњо аз тарафи 

менељерњои зерсохторњои љуѓрофї назорат карда мешавад ва дар 

навбати худ менељерњои зерсохторњои љуѓрофї ба директори муассисаи 

таълимии болої итоат менамоянд.  

Бартарии тартибдињии њисоботи мазкур дар он аст, ки дар он зина 

ба зина њисобкунии нишондињандаи даромади маржиналї амалї карда 

шуда, наќши харољоти таѓйирёбанда дар бунёдгардии натиљањои 

молиявї муайян мегардад. Аз тарафи дигар, дар натиљаи чунин амал 

тањлили сохтори фоидаи љамъбастии муассисаи таълимї осон мегардад. 

Фањмидан мумкин аст, ки оё барномаи муайяни таълимї барои 

рўйпўшкунии харољоти умумии доимї ва дар маљмуъ фоидаи умумии 

муассисаи таълимї сањм гузоштааст ё не. Бањисобгирї ва њисоботи дар 

шакли зина ба зина тайёршуда истифодабарандагони иттилоотро бо 

маълумоти мукаммал оид ба даромаднокии кори њам зерсохторњои 

амалиётї ва њам зерсохторњои љуѓрофии муассисаи таълимї таъмин 

менамояд. 

Вобаста ба таъиноти харољот тавсия карда мешавад, ки харољоти 

маъмурии зерсохторњо байни хизматрасонињо аз рўи барномањои 

таълимї таќсим карда нашавад. Он харољоти доимии зерсохтори 

минтаќавї мебошад ва бинобар ин, он аз даромади маржиналии умумии 
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зерсохтор бояд тарњ карда шавад. Ба харољоти идоракунии минтаќавї 

(зерсохтор) барои њамаи намудњои барномањои таълимї музди мењнати 

коргарони зерсохтор – директор, муњосибон, кормандони ќисми таълим, 

тарбия, хољагї ва ғайра дохил мешаванд. 

Харољоти амалиётии муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва 

ПВ»-ро танњо шуъбаи душанбегї амалї менамояд, аммо он бо таъмин 

намудани фаъолияти њамаи зерсохторњои муассисаи таълимї алоќаманд 

мебошад. Мисоли чунин харољот шуда метавонад: харољоти сафари 

хизматии омўзгорон, харољоти маъмурии муассисаи таълимии болої, ки 

барои њамаи муассисањои тобеъ умумї аст (харољоти нигоњубини 

воситањои асосии хусусияти умумидошта, музди мењнати маъмурият), 

харољоти бозомўзии кадрњо ва ғайра. Онњо байни зерсохторњои 

алоњидаи љуѓрофї таќсим намешаванд ва аз даромади маржиналии 

умумии муассисаи таълимї тарњ карда мешавад. 

Тибќи равиши дуюми тартиб додани њисоботи зерсохторї дар 

муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» мо пешнињод менамоем, ки 

дар он ба љои нишондињандаи даромади маржиналї фоидаи 

зерсохторњои корхона њисоб карда шавад. 

Њисобкунї аз рўи формулаи зерин ба роњ монда мешавад: 

 

Фу = Дф – Аа,  

 

дар ин љо: 

Фу – фоидаи умумии муассисаи таълимии зертобеъ, сомонї: 

Дф – даромад аз хизматрасонињои таълимии муассисаи таълимии 

зертобеъ, сомонї; 

Аа – арзиши аслии хизматњои расонидашудаи муассисаи 

таълимии зертобеъ (аз харољоти мустаќими ашёњои моддию мењнатї ва 

харољоти ѓайримустаќими муассисањои таълимии зертобеъ иборат аст). 

Намунаи њисоботи дохилии муассисаи таълимии хусусиро аз рўи 

равиши 2-юм (њисобкунии фоидаи зерсохтор) дар љадвали 3.4 чунин 

пешнињод менамоем. 
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Љадвали 3.4. - Шакли њисобот оид ба фаъолияти муассисаи 

таълимии дорои сатњи гуногуни идоракунї дар МТХ «Њотам ва ПВ» 

барои соли тањсили 2021-2022, њазор сомонї (равиши 2-юм) 

Нишондињанд

ањо 
Аз рўи бахшњо Дар маљмуъ 

 Шуъбаи 

душанбегї 

(МТХ «Њотам 

ва ПВ» дар ш. 

Душанбе) 

Зерсохтори №1 

(МТХ «Њотам 

ва ПВ» дар ш. 

Њисор) 

Зерсохтори №2 

(МТХ «Њотам 

ва ПВ» дар ш. 

Вањдат) 

  

 
смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл 

Даромад аз 

хизматрасони 

- њои таълимї 

5350 
+60 

(М) 
4045 –20 (Н) 1800 

+120 

(М) 
11195 

+160 

(М) 

Арзиши 

хизматрасони

њои таълимї 

3850 
–(+45) 

(Н) 
2945 

–(+45) 

(Н) 
1570 

–(+15) 

(Н) 
8365 

–(+105) 

(Н) 

Фоидаи умумї 

(сатри 1 – 

– сатри 2) 

1500 
+15 

(М) 
1100 –65 (Н) 230 

+105 

(М) 
2830,0 

+55 

(М) 

Харољоти 

амалиётии 

муассисаи 

таълимї 

      600,0 – (+80) (Н) 

Фоидаи 

амалиётии  

муассисаи 

таълимї 

      2230,0 – 25,0 (Н) 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои бањисобгирии муњосибии 

Муассисаи таълимии хусусии «Њотам ва ПВ» тањия намудааст. 

 Аз маълумотњои дар љадвали 3.4 овардашуда ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки муассисаи душанбегии «Њотам ва ПВ» нисбат ба дигар 

муассисањо даромади аз њама бештарро (5,350 њазор сомонї) соњиб 

гаштааст ва мувофиќан фоидаи зиёдтарро низ (1,500 њазор сомонї). 

Тамоюлњои ошкоршуда аз рўйи нишондињандањои даромад аз 

хизматрасонї ва арзиши аслии хизматрасонињо на чандон бузурганд. Ин 
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њолат аз он шањодат медињад, ки дар муассисаи мазкур даромаду харољот 

ва захирањо хеле муносиб ба наќша гирифта шуда, назорат ва 

идоракунии босамар аз рўи истифодабарии захирањову имконот дар 

муассиса хуб ба роњ монда шудааст. 

Зерсохтор дар шањри Њисор нисбат ба нишондињандањои 

муассисаи шањри Вањдат бењтар аст. Муассисаи шањри Њисор дар соли 

тањсили 2021-2022 4,045 њазор сомонї даромад гирифта, 2,945 њазор 

сомонї харољоти хизматрасонињои таълимиро амалї намуда, мувофиќан 

соњиби 1,100 њазор сомонї фоидаи амалиётї гаштааст. Маълумотњо оид 

ба фаъолияти муассисаи шањри Вањдат нишон медињанд, ки миќёси 

фаъолияти он на чандон бузург аст. 

Тањлилњои васеъ ва чуќури фаъолияти ин муассисањо нишон дод, 

ки сабаби асосии соњиби даромад ва фоидаи аз њама зиёд гаштани 

муассисаи Душанбе ва муассисаи шањри Њисор дар љалби њар чи 

бештари хонандагон мебошад. Муассисаи шањри Душанбе 535 нафар ва 

муассисаи шањри Њисор 405 нафар хонандагонро ба тањсил љалб 

намудаанд ва муассисаи шањри Вањдат бошад њамагї 180 нафар 

хонандагонро тавонистааст ба тањсил љалб намояд.  

Бояд зикр намуд, ки яке аз аз нишондињандањои асосие, ки ба 

натиљањои молиявии муассисаи таълимї метавонад таъсири мустаќим 

расонад, ин шумораи таълимгирандагон дар як синф мебошад. Тибќи 

банди 28 «Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии 

Љумњурии Тољикистон”, №237 аз 1-уми июни соли 2016 [102] шумораи 

хонандагон дар синфхона ва гуруҳњои муассисаи тањсилоти умумї то 25 

нафар муайян карда шудааст. Дар њолати мављуд будани шароити 

мусоиди таълим ё зарурат ва људо гардидани маблаѓи кофї барои 

ташкили синфњо шумораи хонандагон камтар аз 25 нафар дар як синф 

иљозат дода шудааст. Чун њадафи муассисаи таълимии ѓайридавлатии 

“Њотам ва ПВ” омода намудани хонандагони болаёќати дорои 

донишњои баланд мебошад, бо маќсади расидан ба њадафњои 
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гузошташуда роњбарияти муассиса шумораи хонандагонро дар синфњо 

то 20 нафар (танњо дар њолатњои зарурї то 25 нафар) муайян намудааст. 

Яъне, њангоми дар гуруҳ тањсил намудани 20 нафар хонанда, 

муассиса дорои натиљањои молиявии аз њама муносибро соњиб мегардад. 

Тањлилњо нишон дод, ки дар сурати аз 12 нафар кам гаштани шумораи 

хонандагон самаранокии фаъолияти молиявии муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї паст гашта, натиљањои молиявии муассисаи таълимї 

манфї мегардад. 

Хуллас, яке аз унсурњои асосии пешбурди бањисобгирї ва назорат 

дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї ин ташкили бањисобгирї ва 

њисоботи дохилї аз рўи барномањои таълимї, бахшњои фаъолият, 

зерсохторњо мебошад. Дар доираи бањисобгирии дохилї маълумоти 

муфассал оид ба фаъолияти њар яке аз барномањои таълимї, ки аз рўи 

хусусияти дарсњо, хаљми кор, талабот ба захирањо, арзиши аслии 

хизматрасонињо аз њамдигар фарќ мекунанд, тайёр карда мешавад. 

Њисоботи дохилї имконият медињад, ки натиљањои фаъолияти муассисаи 

таълимї аз рўи њар як самти алоњида муфассал тањлил карда шуда, 

ќарорњои зарурии идоракунї аз рўи онњо ќабул карда шавад. 

Дар доираи ин тањќиќот мо ду равиши тайёркунии њисоботи 

дохилиро (љадвалњои 3.3 ва 3.4) пешнињод намудем, ки равиши аввал 

(муайянкунии даромади маржиналї) маълумоти хеле 

љузъигардонидашударо оид ба бахшњои алоњидаи фаъолияти муассисаи 

таълимї пешнињод менамояд ва идоракунандагон метавонанд аз рўи он 

хулосањои зарурї бароварда, ќарорњои муфиди идоракуниро ќабул 

намоянд. Ин шакли њисоботи дохилї бештар ба њадафњои бањисобгирии 

идоракунї мувофиќ буда, тавсия дода мешавад, ки танњо ба 

истифодабарандагони дохили он пешнињод карда шавад. 

Дар доираи равиши дуюми њисоботи дохилї маълумоти 

бањисобгирї нисбатан умумикардашуда пешнињод карда мешавад. Дар 

он маълумотњои љузъии муфассал оид ба моддањои харољот ва захирањо 

пешнињод љой дода намешавад. Аз ин хотир чунин њисоботро ба 
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истифодабарандагони беруна, ки СБЊМ (IFRS) 8 “Иттилоот оид ба 

сегментњо” талаб менамояд, пешнињод намудан ба маќсад мувофиќ 

мебошад. 

 

3.2. Рушди методии њуҷҷатгузории амалиётњо ва ҷараёни фаъолияти 

муњосибї дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ 

Низоми таъминоти иттилоотии бањисобгирии муњосибї тавассути 

воситањои техникї, таъминоти барномавї, кормандони махсуси касбї 

амалї карда мешавад. Кафили рушди устувори фаъолияти муассисаи 

таълимї аз сифати таъминоти иттилооти бањисобгирї ва ташкили 

назорат вобаста аст. Аз ин хотир, пешнињоди талаботи зарурї ба сифати 

иттилооти дар доираи бањисобгирии муњосибї тайёршаванда нињоят 

муњим аст. Ин масъаларо профессор Вахрушина М.А. хеле возењ баён 

намудааст: “Ба иттилооти бањисобгирї чунин талаботњо њатмї 

мебошанд: суроѓавї будан, фаврї будан, тањлишавандагї, 

майлкунандагї, фоидаовар, самаранокї, кифоягї, махфият” [20, с. 16].  

Бояд ќайд намуд, ки бунёди иттилооти босифат ва дорои 

хусусиятњои номбаршуда, ки барои ќабули ќарорњои манфиатноки 

идоракунї ва рушди босуботи фаъолияти молиявї-хољагии муассиса 

мусоидат менамояд, танњо дар заминаи ташкили кори муносиби 

бањисобгирї дар муассисањои таълимї амалї карда мешавад.   

Оќилона ва дуруст ба роњ мондани фаъолияти бањисобгирї аз он 

вобаста аст, ки кори бањисобгирї ва њисоботи муњосибї  дар корхона 

бояд тавре ташкил карда шавад, ки он бо тамоми бахшњо ва љузъњои он 

ба таври асоснок робита дошта, хизматрасонии бањисобгирї хусусияти 

самаранокї, муносиб ва майлкунандагиро  дар худ таљассум намояд. 

Масъалаи танзим ва тартиби ташкили бањисобгирї ва њисоботи 

муњосибї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии давлатї ва 

ѓайридавлатї дар бандњои 106-115 «Низомномаи намунавии муассисањои 

тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон”, №237 аз 1-уми июни соли 

2016 [102] ва бандњои 35-42 “Низомномаи намунавї оид ба идоракунии 
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муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбии ѓайридавлатї дар 

Љумњурии Тољикистон” [97] муќаррар карда шудааст. 

Дар моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї», №702 аз 25 марти соли 

2011 [73] масъулияти роњбари ташкилот љињати таъсис додани 

хизматрасонии муњосибї њамчун сохтори таркибӣ, ки ба он сармуњосиб 

(муњосиб) роњбарӣ мекунад, муайян карда шудааст. 

Њамчунин дар моддаи 10 Ќонуни мазкур [73] чунин талабот барои 

ташкили бањисобгирии муњосибї вобаста ба шакли ташкилию њуќуќї ва 

миќёси фаъолияти корхона муќаррар гардидааст: «(1) Субъектњои дорои 

манфиати умум вазифадоранд, ки бањисобгирии муњосибӣ, њисоботи 

молиявиро мутобиќи стандартњои байналмилалӣ ва Ќонуни мазкур 

амалӣ намоянд. (2) Ташкилотњо, ба истиснои субъектњои дорои 

манфиати умум, вазифадоранд, ки бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи 

молиявиро мутобиќи стандартњои миллӣ амалӣ намоянд. (3) Барои 

ташкилотњои хурде, ки низоми андозбандии содакардашударо истифода 

мебаранд, усули содакардашудаи њисобот ва бањисобгирии муњосибӣ 

муќаррар карда мешавад» [73]. Дар ин бандњои ќонун возењу баръало 

муайян карда шудааст, ки ташкилот вобаста ба миќёси фаъолияти худ 

бояд кадом равиши бањисобгириро интихоб намояд ва фаъолияти 

муњосибиро аз рўи шакли муайяни бањисобгирї (журнал-ордер, 

мемориал-ордер, шакли содакардашуда ё худкори барномавї) пеш 

барад. 

Муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї тибќи 

талаботи ин банди ќонун ташкилотњои дорои манфиати умум њисоб 

наёфта, метавонанд бањисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявиро 

мутобиќи стандартњои миллӣ ё бо тарзи содакардашуда амалӣ намоянд. 

Равишњоеро, ки роњбари муассисаи таълимї вобаста ба њаљми кори 

бањисобгирї барои ташкили бањисобгирии муњосибї аз он истифода 

бурда метавонад, дар расми 3.1 пешнињод менамоем.  
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Расми 3.1 Равишњои ташкили кори бањисобгирї дар муассиса 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

Пешбурди муташаккилонаи бањисобгирї ва назорати њаррўза 

барои ошкор намудани камбудию муваффаќиятњои соњањои алоњидаи 

фаъолияти муассиса шароит фароњам оварда, барои зуд бартараф 

намудани камбудињо ва устувор гардонидани заминаи комёбињо 

имконият фароњам меорад. 

Сохтори ташкилї-идоракунї, хусусиятњои фаъолияти молиявї-

хољагии муассисаи таълимии ѓайридавлатиро омўхта раванди ташаккул 

ва љамъбасти иттилооти бањисобгириро дар се марњила пешнињод 

намудан ба маќсад мувофиќ аст (расми 3.2).  

Њангоми омўзиши муассисаи таълимї бо маќсади бунёди низоми 

бањисобгирї муайянкунии шакли ташкилию њуќуќии он, сохтори 

ташкилї ва идоракунї, мављудияти самтњои фаъолият (асосї, ёрирасон 

ва ғайра) ва намудњои хизматрасонињои таълимї, инчунин мављудияти 

воњидњои сохторӣ, филиалњо ва ҷойгиршавии њудудии онњо, мављудияти 

барномањои таълимї бенињоят зарур аст. Њамаи ин ҷанбаъњо ба ташкил 

ва пешбурди раванди бањисобгирии муњосибӣ, аз ҷумла интихоби шакли 

бањисобгирї, интихоби наќшаи кории њисобњо, тарзу усулњои 

бањисобгирї ва бањодињии воситањои хољагї, дигар ҷанбаъњои ташкилӣ, 

 

Роњбари муассисаи таълимї 

вобаста аз хаљми кори 

бањисобгирї метавонад: 

Хадамоти бањисобгириро 
њамчун зерсохтори таркибї, 
ки сармуњосиб онро идора 

мекунад, таъсис дињад 

 
Танњо вазифаи муњосибро дар 

штати муасиса кушояд 

Дар асоси шартнома кори  ибтидоии 
муњосибиро ба ихтиёри муњосиби касбии 

мустаќил ва ширкати хизматрасони 
муњосибї супорад 

 
Кори муњосибиро 

худаш иљро намояд 
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методологӣ ва техникии бањисобгирии муњосибӣ њангоми тањия ва 

ќабули сиёсати бањисобгирии ташкилот таъсири мустаќим мерасонанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.2. Марњилањои раванди бунёди иттилооти бањисобгирї дар муассисаи 

таълимї 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

Масалан, донистани сохтори ташкилии муассиса, донистани 

хусусиятњои намудњои хизматрасонї шарти муњими ташкили дурусти 

рафти кор, ба таври оќилона љо ба љо гузоштани коркунони муњосибот 

ва таќсими кори муњосибї дар байни онњо мебошад. Донистани 

технология ва ташкили хизматрасонињои таълимї имконият медињад, ки 

бањисобгирии харољоти хизматрасонињои таълимї дуруст ташкил карда 

шуда, дар фаъолияти амалї усулњои пешќадами бањисобгирї барои 

воќеан њисоб кардани арзиши аслии хизматрасонињо истифода бурда 

шаванд. 

Аз таљрибаи назариявї ва амалии бањисобгирї ба мо маълум аст, 

ки вобаста ба андозаи субъекти иќтисодї аслан ду равиши таќсими 

вазифањо (кори муњосибї) дар ташкилотњо истифода бурда мешавад: 

1.Таќсими предметии кори муњосибї. 

2. Таќсими функсионалии кори муњосибї. 

Равиши аввал бештар дар ширкатњои бузурге, ки дорои миќёси 

васеи фаъолият мебошанд ва њамарўза садњо амалиёти хољагидорї дар 

онњо мегузарад, истифода бурда мешавад. Татбиќи он љалби шумораи 

зиёди коргарони муњосибиро талаб менамояд, ки истифодабарии ин 

МАРЊИЛАЊОИ РАВАНДИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 

Мушоњидаи љорї, ченкунї ва баќайдгирии рўйдодњои фаъолияти хољагї 

Банизомдарорї ва гуруњбандии иттилооти бањисобгирї, таъмини назорат аз рўи 
гардиши воситањои хољагї ва уњдадорињо бо роњи инъикоси онњо дар њисобњои 

муњосибї 

Љамъбасти иттилооти муњосибї, тартибдињии њисоботи молиявї, андозї, оморї ва 
пешнињоди он ба истифодабарандагон барои ќабули ќарорњо 
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равишро барои муассисаи таълимї ѓайрисамаранок мегардонад. 

Ташкили кори муњосибот тибќи он дар расми 3.3 пешнињод карда 

шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.3. Таќсими предметии кори муњосибї. 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт ва амалияи бањисобгирї тањия 

намудааст. 

Тибќи равиши дуюм фаъолияти кори муњосибот аз рўи вазифањо 

(функсияњо) ташкил карда мешавад, ки намунаи он дар расми зерин 

пешнињод карда мешавад (расми 3.4). Амалї гардонидани кори 

муњосибот бо ин равиш љалби кормандони зиёдро талаб намекунад ва 

дар муассисаи таълимї ва томактабї, ки дорои миќёси на он ќадар 

бузург мебошанд, босамар аст. 

 

 

 

 

Гуруҳи назоратӣ 

Сармуњосиб 

Муовини сармуњосиб 

Гуруҳи бањисобгирии амалиётњои 
андозї 

Гуруҳи бањисобгирии 
воситањои асосї, дороињои 

ѓайримоддї ва сармоягузорињо 

Гуруҳи бањисобгирии мењнати 
коргарон 

Гуруҳи бањисобгирии 
захирањои молию моддї 

Гуруҳи љамъбасткунї 

Гуруҳи бањисобгирии амалиёти 
њисоббаробаркунї, пулї ва асъорї  

Гуруҳи бањисобгирии харољот  
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Расми 3.4. Таќсими функсионалии кори муњосибї 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт ва амалияи бањисобгирї тањия 

намудааст. 

Њамин тариќ, аз рўи расмњои 3.3 ва 3.4. ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки сохтори хадамоти бањисобгирӣ аз воњидњои ба њам алоќаманди 

њисобдорӣ иборат аст, ки вазифањои гуногунро иҷро мекунанд. Ба 

ибораи дигар, сохтори хадамоти бањисобгирии муњосибӣ аз ҷузъњои 

алоњида иборат аст, ки дар асоси принсипњои таќсими мењнат байни 

мутахассисони њисобдорӣ вобаста ба ихтисосашон људо карда мешавад. 

Таќсимоти мењнати бањисобгирӣ дар муассисањои таълимї ва томактабї 

аз њаҷм ва намуди фаъолияти муассиса, миќдори амалиёти хољагї ва 

таркиби онњо вобаста аст. 

Таќсимоти мењнати мутахассисони соњаи бањисобгирии муњосибӣ 

ба принсипи ҷудокунии кори иҷрошуда ё амалиёти бањисобгирии 

Сармуњосиб 

Вараќањои гардишї-баќиявї 

Ќабулкунї ва тартибдињии 
њуљљатњои ибтидої (табелњо, 

нарядњо) 

Муњосиби музди мењнат 

Њисобкунии музди мењнат аз 
рўи њуљљатњои ибтидої 

Њисобкунии андози иљтимої 

Муњосиби ашёњои моддї ва воситањои 
асосї  

Њисобкунии дошташавињо аз 
музди мењнат  

Хазинадор 

Тартибдињии фењрастњои бањисобгирї ва њисоботњо 

Ќабулкунї ва тартибдињии њуљљатњои 
ибтидої (борхатњо, њисоб-фактурањо) 
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муњосибӣ асос меёбад, ки дар он як ё якчанд корманд як давраи раванди 

бањисобгирии муњосибиро аз аввал то ба охир иҷро мекунад. Таќсимоти 

функсионалии мењнати бањисобгирӣ ин сохти мутамаркази дастгоњи 

њисобдорӣ буда, аз ҷониби њар як корманд ё як ќисми муайяни дастгоњи 

бањисобгирї иљро кардани корњои бањисобгирии амалиёти якхелаи 

молиявї-хољагидорї дар назар дошта мешавад.  

Истифодаи яке аз равишњои таќсимоти мењнат ба њаљми корњои 

бањисобгирї, дараљаи компютеркунонии муњосибот вобаста аст. 

Таќсимоти омехтаи мењнатро дар асоси афзалиятњои равиши якум ё 

дуюм вобаста ба шароити мушаххаси кори хадамоти њисобдорӣ дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї низ метавон истифода бурд. 

Доштани донишњои баланди иќтисодию њуќуќї барои 

кормандони муњосибот хеле зарур аст. Хусусан, њангоми ташкили 

бањисобгирии муњосибӣ дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї шарти 

муњим барои кормандони хадамоти бањисобгирии муњосибӣ доштани 

фањмиши васеъ дар бораи санадњои ќонунгузорӣ ва низомномаву 

дастурамалњои танзимкунандаи бањисобгирӣ ва њисоботи молиявї дар 

Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Вобаста ба њаљм, самтњо ва хусусияти кори бањисобгирї муайян 

кардани штати шуъбаи бањисобгирї ва таќсим кардани кор дар байни 

коркунони алоњидаи муњосибот чорабинии нињоят зарур мебошад. 

Таксимоти оќилонаи мењнат дар байни коркунони шуъбаи 

муњосибот чунин маъно дорад, ки рўйхати њамаи амалњои бањисобгирї, 

ки дар давоми моњ ба љо оварда мешавад, тартиб дода шуда, меъёри 

ваќти иљроиши онњо барои њар як коркуни муњосибот муайян мегардад. 

Бинобар ин, наќшаи ташкили кори бањисобгирии муњосибӣ дар 

муассисаи таълимї бояд чунин марњилањоро дар бар гирад (расми 3.5): 
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Расми. 3.5. Наќшаи ташкили бањисобгирӣ 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт ва амалияи бањисобгирї тањия 

намудааст. 

Дар наќшаи њуҷҷатгузорӣ ва гардиши њуљчатњо номгўи он 

њуҷҷатњое, ки барои ташкили бањисобгирии амалиёти молиявї-хоҷагӣ 

заруранд, муайян карда мешавад. Намуди њуљљатњои ибтидої ва 

фењристњо, ки ба талаботњои муќаррарнамудаи «Дастурамал оид ба 

шаклњои њуљљатњои аввалияи бањисобгирии муњосибї ва фењристњои 

бањисобгирї дар муассисањои буљетї ва субъектњои хољагидории 

Љумњурии Тољикистон», Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии 

Тољикистон №102 аз 25.12.2010 мухолиф набошанд, коркард ва барои 

истифодабарї тавсия карда мешаванд.  

Дар моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї”, №702 аз 25.03.2011 [97] 

муќаррар гардидааст, ки: “Тамоми амалиёти хоҷагидорӣ, ки ташкилот 

онро анҷом медињад, бояд бо њуҷҷатњои дахлдор ба расмият дароварда 

шаванд”. Њуҷҷатњое, ки барои гирифтан ва додани пул, мол асос 

НАЌШАИ ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИИ МУЊОСИБЇ 

Њуљљатгузорї ва 
гардиши њуљљатњо 

Ташкили кор ва такмили тахассуси 
кормандони муњосибот 

Барасмиятдарории техникии 
бањисобгирї 

Барўйхатгирї 

Тартибдињии њисобот Санљиш ва назорати ташкили бойгонии  
њуљљатњои муњосибї 

Наќшаи кории њисобњо 
ва лоињаи мукотиботи 

онњо 
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мешаванд, инчунин њуљљатњои ќайди ашёњои ќиматнок ва дигар дороињо, 

уњдадорињои ќарзӣ ва њисоббаробаркунӣ, њисоботи молиявӣ ва баќияњо 

аз ҷониби роњбар ё шахсони таъин намудаи ў имзо карда мешаванд. 

Барои ворид намудани сабтњои бањисобгирии муњосибӣ њуҷҷатњои 

ибтидоии бањисобгирӣ, ки дар онњо амалиётњои хољагї сабт мегардад, 

асос мешаванд. Њуҷҷатњои ибтидоии бањисобгирӣ њангоми анҷом 

додани амалиёт, ё агар он имконнопазир бошад, фавран пас аз анҷом 

додани амалиётњои гузаронидашуда дар муасисаи таълимї бояд тартиб 

дода шаванд. 

Наќшаи њуљљатгардишро дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

чунин тасвир кардан мумкин аст (расми 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.6. Наќшаи њуљљатгардиш дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши амалияи бањисобгирї дар муасссиањои 

таълимї  тањия намудааст. 

Дар љадвали 3.6 раванди гардиши њуљљатњо (баќайдгирии 

амалиёти хољагї, номгўи њуљљатњо ва шахсони мутасадї, коркарди онњо 

дар шуъбаи муњосибот ва супоридан ба бойгонї) пешнињод карда 

мешавад. 

 

Лабораторияњо 

Китобхона 

Парки технологї 

Бойгонї 

 
Муњосибот 

Ошхона 

Роњбарият 

Шуъбаи кадрњо 

Ќисми хољагї-
маъмурї 

Ќисми таълим 

Бахши варзиш 
ва саломатї 
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Љадвали 3.5. - Љадвали гардиши њуљљатњо дар муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї* 

Номгўи њуљљат 

Тайёркунии њуљљат ва 

супоридани он ба 

муњосибот 

Коркард ва њифзи 

њуљљатњо 
Супоридан ба бойгонї 

Шахси 

масъул 

Муњлати 

иљроиш 

Шахси 

масъул 

Муњлати 

коркард 

Шахси 

масъул 

Муњлати 

супоридан 

ба 

бойгонї 

1. Амалиётњои хазинавї ва бонкї, њисобаробаркунї бо шахсони тањти њисоботї 

Ордерњои даромад 

ва харољоти 

хазинавї, китоби 

хазина 

Хазиначї Њаррўза Муњосиб Њаррўза Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

Маълумотномањои 

бонк, 

супоришномањои 

пардохтї 

Муњосиб 

Дар ваќти 

гузаштании 

амалиёт 

Муњосиб 

Пас аз 

гузаштани 

амалиёт 

Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

Њисоботи авансї 

Шахсони 

тањти 

њисоботї 

На дертар 

аз се рўзи 

корї 

Муњосиб 
Њангоми 

ќабули њисобот 
Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

2.Бањисобгирии ашёњои молию моддї ва воситањои асосї 

Ордерњои 

воридотї, 

борхатњо, 

талабномањо, 

њисоб-фактурањо, 

санад оид ба 

иљроиши корњо 

Корманди 

бахши 

хољагї 

Њаррўза Муњосиб 

Њангоми 

пешнињодкунии 

њуљљат 

Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

Санади ќабулу 

супоридан ва 

санади 

барњамдињии 

воситањои асосї 

Роњбар ва 

аъзои 

гуруҳи 

корї 

Њангоми 

баргузории 

амалиёт 

Муњосиб 

Њангоми 

пешнињодкунии 

њуљљат 

Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

3.Њисоббаробаркунї бо коргарон оид ба музди мењнат 

Табелњои 

бањисобгирии 

Нозири 

шуъбаи 

Рўзи охири 

моњ 
Муњосиб 

То рўзи охири 

моњи њисоботї 
Муњосиб 

Бо 

гузаштани 



136 
 

ваќти корї, 

фармонњо, 

вараќањои 

корношоямии 

муваќќатї 

кадрњо давраи 

њисоботї 

4.Бањисобгирии даромад аз хизматрасонињои таълимї 

Шартнома барои 

тањсил, санад оид 

ба иљроиши корњо, 

журнали гуруҳ  

Муњосиб 

Њангоми 

баргузории 

амалиёт 

Муњосиб 

Њангоми 

баргузории 

амалиёт 

Муњосиб 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

Нусхаи фармонњо 

оид ба ќабул, оид 

ба гузариш, оид ба 

хориљкунї ва оид 

ба рухсатии 

академии 

хонандагон 

Корманди 

ќисми 

таълим 

Њангоми 

баргузории 

амалиёт 

Муњосиб 

Њангоми 

баргузории 

амалиёт 

Корманди 

ќисми 

таълим 

Бо 

гузаштани 

давраи 

њисоботї 

Сарчашма: муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

Дар дигар самти кор наќшаи барўйхатгирї (инвентаризатсия) 

тартиб, муњлат ва миќдори баќайдгирии намудњои алоњидаи амвол, 

уњдадорињо ва равандњои алоњидаи фаъолияти ташкилот муайян карда 

мешавад. Барои таъмини боэътимоди маълумоти бањисобгирии 

муњосибӣ ва њисоботи молиявӣ муассисањои таълимї уњдадоранд, ки 

молу мулк, дороињо ва уњдадорињояшонро барӯйхат гиранд. Дар асоси 

он мавҷудияти молу мулк, њолат ва бањои онњо санҷида шуда, бо 

њуҷҷатњо тасдиќ карда мешаванд. 

Тартиб ва муњлати барӯйхатгирии молу мулк, дороињо ва 

уњдадорињоро роњбари ташкилот муайян мекунад, ба истиснои њолатњое, 

ки агар барӯйхатгирӣ њатмӣ бошад. Дар моддаи 16 Ќонуни ЉТ “Дар 

бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї” [97] њолатњои зерин 

барои гузаронидани барӯйхатгирии њатмӣ муайян шудааст:  

- њангоми супоридани молу мулк ба иҷора ва хариду фурӯш;  

- пеш аз тартиб додани њисоботи солонаи муњосибӣ;  

- њангоми иваз шудани шахсони масъули моддӣ;  
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- њангоми ошкор гардидани њолатњои дуздӣ, сўистифода ва ё ѓорат 

кардани молу мулк;  

- њангоми офатњои табиӣ, сӯхтор ва ё њолатњои дигари фавќулода;  

- њангоми азнавташкилдињӣ, ҷудо кардан ё барњамдињии ташкилот;  

- дар њолатњои дигари пешбининамудаи ќонунгузорӣ. 

Дурустї ва сањењии маълумоти бањисобгирӣ ва њисоботи молиявї 

дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї, ки бо натиҷањои барӯйхатгирии 

дороињо ва уњдадорињо тасдиќ шудааст, таъмин мегардад. 

Дар наќшаи кории њисобњои муњосибї номгўйи њисобњои 

истифодашаванда (Замимаи А) ва лоињаи мукотиботи њисобњо аз рўи 

амалиёти хољагидорї муайян карда мешавад. Бояд зикр кард, ки 

коркарди наќшаи њисобњо бо муайянкунии номгўи њисобњои тањлилї, ки 

метавонад маълумоти муфассалро оид ба њолати намудњои алоњидаи 

дороињо, уњдадорињо ва натиљањои амалиёти хољагидорї пешнињод 

намояд, дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї кори муњим аст. Мо 

намунаи онро дар љадвали зерин пешнињод менамоем (љадвали 3.6)  

Љадвали 3.6. - Таркиби њисобњои тањлилї барои бањисобгирии 

воситањои асосии муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

Раќам ва 

номи гуруҳи 

њисоб 

Раќам ва номи њисоби 

дараљаи 1 

Раќам ва номи 

њисоби дараљаи 2 

Раќам ва номи 

њисоби 

дараљаи 3 

Раќам ва номи 

њисоби дараљаи 4 

11000 

«Воситањои 

асосї»    

11010 "Бино ва иншоот"  

11020 "Мошин ва 

таљњизот"  

11030 «Таљњизоти 

идоравї» 

11040 «Мебел ва 

лавозимот» 

11050 «Воситањои 

наќлиёт» 

11060 «Фонди 

китобхона» 

11090 «Сохтмони 

нотамом»  ва ғайра 

110201 «Мошинњои 

электронии 

њисоббарор» 

110202 "Приборњо 

барои 

лабораторияњо"  

110203 "Асбобњои 

мусиќї" 

110204 «Принтерњо» 

 ва ғайра   

11020101 

"Компютерњо"  

11020102 

"Ноутбукњо" 

ва ғайра 

1102010101 

«Компютер НР» 

1102010102 

«Компютер 

АССЕР» 

1102010103 

«Компютер ЕРL» 

ва ғайра 

Сарчашма: муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 



138 
 

Дар наќшаи барасмиятдарории техникии бањисобгирии муњосибӣ 

шакли бањисобгирии муњосибӣ бо иљроиши тамоми расмиёти 

бањисобгирии фаъолияти молиявї-хољагї, ки дар муассисаи таълимї 

бояд истифода бурда шавад, муайян мегардад.  

Ташкили кор ва баланд бардоштани мањорати касбии коркунони 

муњосибї чорабинињоро оид ба муайянкунии штат ва њайати муњосибот, 

баланд бардоштани тахассуси муњосибон, тартиб додани љадвали корї, 

иштирок дар машѓулият ва семинарњо, курсњои бозомўзии кормандоне, 

ки барои тайёркунии маълумот масъуланд, дар бар мегирад. 

Дар наќшаи тартибдињии њисобот давраи њисобот аз рўи 

барномањои таълимї, давраи муайян кардани натиљањои молиявї, 

инчунин шаклњои њисоботи дохилї ва берунї (Замимаи Б, В, Г), муњлати 

тартиб додан ва пешнињод намудани онњо муайян карда мешавад. Бояд 

зикр намуд, ки дар амалияи байналмилалии муњосибї пеш аз 

тартибдињии њисоботи молиявии љамъбастї љадвали корї (work sheet) 

(Замимаи Д) омода карда мешавад. Истифодабарии ҷадвали корї 

имконият медињад, ки натиҷаи фаъолияти молиявӣ – фоида (зарар) то 

гузаронидани навиштњо ба китоби асосӣ пешакӣ муайян карда шавад ва 

сирри тиљоратии муассиса дар он мањфуз нигоњ дошта мешавад. Олими 

машњури амрикої Б. Нидлз чунин ќайд менамояд, ки «ҷадвали корӣ 

(work sheet) ва ё ҷадвали табдилдињӣ (трансформатсионӣ) њеҷ ваќт чоп 

карда намешавад ва аз чашми истифодабарандагони ахбор дур нигоњ 

дошта мешавад» [96, с. 62]. Ба фикри мо, истифодабарии ҷадвали корӣ 

дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї њамчун воситаи кори муњосиб, 

сифати њисоботи молиявиро баланд бардошта, сариваќт, дуруст ва сањењ 

тартиб додани њисоботи молиявиро осон мегардонад. 

Яке аз масъалањои асосии ташкили бањисобгирии муњосибї дар 

муассисањои таълимие, ки дорои филиалњои зиёданд, дуруст таќсим 

намудани вазифањои муњосибї дар байни шуъбаи муњосиботи марказї ва 
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муњосиботи зерсохторњои тобеи он, мувофиќгардонии кори байни 

гуруҳњои алоњидаи шуъбаи муњосибот мебошад.  

Вобаста ба њаљм, хусусият ва љойгиршавии муассисаи болої ва 

филиалњои минтаќавии корхона, инчунин усули коркарди њуљљатњо 

бањисобгирии муњосибиро дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї аз 

рўи яке аз ду принцип (муњосиботи марказонидашуда ва муњосиботи 

ѓайримарказонидашуда) ташкил кардан мумкин аст (расми 3.7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.7. Имкониятҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тартиб додааст. 

Њангоми марказонидани бањисобгирии муњосибї фаъолияти 

коркунони алоњидаи муњосиботи марказї ба пешбурди кори муњосибии 

муайян дар зерсохторњо равона карда мешавад. Ин кормандон 

ҳуҷҷатҳои ибтидоиро қабул ва коркард мекунанд, вараќањои ѓункунанда 

ва гуруҳбандиро тартиб дода, њисобот аз рўи филиалро пешнињод 

менамоянд. 

Њамин тавр, хусусияти бањисобгирии муњосибии 

марказонидашуда дар он аст, ки коркарди њуљљатњои ибтидої ва тартиб 

додани фењристњо метавонад њам дар муњосиботи болої ва њам дар 

Муњосиботи марказї 

Муњосиботи ѓайримарказонидашуда Муњосиботи марказонидашуда 

Ќабулкунї, тафтиш ва коркарди њуљљатњои ибтидої, 
пешбурди вараќањои ѓункунанда, фењристњои 

бањисобгирии тањлилї ва таркибї, тайёркунии 
тавозуни муњосибї 

Бањисобгирии муњосибии дар 
зерсохторњои тобеъ (филиалњо) 

баитмомрасонидашуда ба 
муњосиботи марказї супорида 
мешавад ва дар онљо тавозуни 

љамъбастї тартиб дода мешавад.  

Њамаи амалиётњи хољагии зерсохторњои 
тобеъ (филиалњо) аз љониби шахсони 

масъули моддї ва дигар кормандон танњо бо 
њуљљатњои ибтидої барасмият дароварда 

мешавад. Њуљљатњои тайёршуда ба 
муњосиботи марказї фиристода мешавад. 
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филиалњо иљро карда шавад (расми 3.8). Коркарди нињоии маълумотњои 

бањисобгирии муњосибии аз кормандони бањисобгирии филиалњо 

гирифташуда, инчунин тартиб додани њисобот дар шуъбаи марказии 

бањисобгирї анљом дода мешавад. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.8. Нақшаи иљрои корњои баҳисобгирӣ 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тартиб додааст. 

Њангоми ѓайримарказонидани бањисобгирии муњосибї дар 

филиалњо хадамоти бањисобгирї таъсис дода шуда, ба зиммаи онњо 

пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани тавозуни филиалњо 

вогузор мегардад. Ин тавозунњоро тавозунњои ќисмї меноманд. Дар 

охири давраҳои ҳисоботӣ тавозунњои ќисмї ба шуъбаи муњосиботи 

марказї супорида шуда, дар он ҷо тафтиш ва таҳлил  карда мешаванд ва 

маълумоти онҳо ба тавозуни ҷамъбастии муассисаи таълимї илова карда 

мешаванд. 

Пайдарҳамии кори баҳисобгирии муҳосибӣ дар муњосиботи 

ғайримарказонидашуда дар расми зерин нишон дода шудааст (расми 

3.9). 

 

 

 

 

 

Вазифањои муњосиботи 
марказї 

Ќабулкунї, тафтиш ва коркарди њуљљатњои 
ибтидої 

Пешбурди бањисобгирии тањлилї ва 
таркибї 

Тартибдињии њисоботи муњосибї 

Вазифаи шахсони масъул 
ва дигар кормандони 

филиалњо 

Барасмиятдаорории амалиётњои хољагї бо 
њуљчатњои ибтидої ва пешнињоди онњо ба 

шуъбаи ммарказии њисобдорї 
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Расми 3.9. Тартиби корњои баҳисобгирӣ дар муњосиботи ғайримарказонидашуда 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тартиб додааст. 

Бањисобгирии марказонидашуда нисбат ба њисобгирии 

ѓайримарказонидашуда афзалияти калон дорад. Дар шароити 

бањисобгирии мутамарказ таќсимоти васеи мењнат дар байни 

кормандони хадамоти бањисобгирї имконпазир аст, аз таъминотњои 

барномавии худкор самаранок истифода бурдан мумкин аст, ки 

истифодаи онњо дар бисёр мавридњо зимни ташкили бањисобгирии 

ѓайримарказонидашуда талаб карда намешавад. 

Ѓайримарказонидани бањисобгирии муњосибї, чун ќоида, боиси 

зиёд шудани харољоти нигоњубини аппарати бањисобгирї мегардад ва аз 

њама муњим, кори бањисобгириро дар шуъбаи муњосиботи марказї 

бесарусомон ва душвор гардонида, имконияти истифодаи бањисобгирии 

мухосибиро барои идоракунии фаврии корхона кам мекунад. 

Вазифаи шахсони 
масъул ва дигар 

кормандони филиалњо 

Ќабулкунї, тафтиш ва коркарди њуљчатњои ибтидої. Пешбурди 
бањисобгирии тањлилї ва таркибї 

Тартибдињии њисоботи филиалњо Вазифањои 
муњосиботи 
филиалњо 

Барасмиятдарории амалиётњои хољагї бо њуљљатњои ибтидої ва 
пешнињоди онњо ба шуъбаи муњосиботи филиал 

Вазифањои 
муњосиботи марказї 

Ќабулкунї, тафтиш ва тањлили тавозунњои филиалњо 

Пешбурди бањисобгирии тањлилї ва таркибии харољоти 
умумимуассисавї ва њисоббаробаркунињои байни филиалњо, 

тартибдињии тавозунњои ќисмї 

Тартибдињии тавозуни љамъбастї ва њисоботи муњосибї 

Тартибдињї ва коркарди њуљљатњо оид ба харољоти 
умумимуассисавї ва њисоббаробаркунињои байни филиалњо 
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Њамин тариќ, ташкили оќилонаи бањисобгирии муњосибї дар 

муассисањои таълимї бештар ба дуруст муайян кардани њайати 

муњосибот вобаста аст. Ташкили аппарати бањисобгирї ба њаљми 

муассиса, сатњи барномарезишуда, намудњои хизматрасонињои таълимї 

ва сохтори ташкили онњо вобаста аст. Дар ваќти ташкили бањисобгирї 

дар байни бахшњои фаъолияти муассисаи таълимї ва шуъбаи муњосибот 

мављуд будани вобастагии зич њатмї аст. Чунин вобастагї љараёни 

омодакунии маълумоти заруриро барои назорат аз рўи фаъолияти 

бахшњо ва идоракунии фаъолияти молиявї-хољагии муассисаи таълимї 

ва томактабии ѓайридавлатї ва сегментњои он таъмин менамояд. 

 

3.3. Хусусиятњои ташкили аудити дохилӣ дар муассисаи таълимӣ 

Ташкил ва татбиќи аудити дохилї дар муасиисањои таълимӣ яке 

аз воситањои муњими назорат аз рўи фаъолияти молиявї-хољагидорї ва 

вазъи њолати бањисобгирии муњосибии он њисоб меёбад. Ҷињати 

маќсаднок будани аудити дохилӣ аз тарафи муњаќќиќони соња як зумра 

тањќиќоти илмӣ анҷом дода шуда, барои рушди  фаъолияти аудиторӣ 

дар шароити имрӯза тавсияњои илмї коркард гардидааст.  

Њукумати мамлакат зарурияти рушди низомро дар кишвари мо 

муњим шуморида, дар ин замина як ќатор санадњои меъёрию њуќуќӣ, 

барномањо, консепсияњоро [72; 59; 75; 135] ќабул намудааст, ки дар 

баробари рушди дигар субъектњои иќтисодӣ ба ташаккули муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ таъсири мусбї расонидаанд. 

Дар аксар корњои илмии ба такмили соња бахшидашуда чунин 

омадаст, ки низоми аудити дохилии муассисањои таълимии хусусӣ ба 

баланд бардоштани истифодаи самараноки фондњои дар ихтиёри 

муассиса буда ва истифодаи бомаќсади захирањои молиявӣ мусоидат 

мекунад. Аммо ќайд намудан зарур аст, ки дар ин корњо моњият, маќсад, 

усулњои ташаккул ва назорати захирањои молиявӣ ва уњдадорињои 

муассисаи таълимї дар низоми идоракунии он ба таври кофӣ асоснок 

карда нашудааст. 
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Ба аќидаи мо таъиноти аудити дохилӣ дар муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ барои тањияи тавсияњои зарурӣ оид ба такмили низоми 

идоракунии молиявӣ ва ҷузъњои асосии он: тафтиши риояи талаботи 

ќонунгузории амалкунанда; муайян намудани њолати фаъолияти 

хоҷагидорӣ, ки зери хавф ќарор дорад; назорат аз болои бехатарии 

дороињои молиявӣ; њалли мушкилоти дар амалияи идоракунӣ 

бамиёномада равона шудааст. 

Вобаста ба афзоиш ёфтани талабот ба аудити дохилӣ аз ҷониби 

моликон ва сармоягузорон зарур аст, ки омӯзиши инструменталӣ ва 

методологии аудити дохилӣ њамчун усули ташхис ва идоракунии 

хавфњои марбут ба ташаккул ва истифодаи захирањо ва уњдадорињои 

њисобшудаи муассисаи таълимӣ гузаронида шавад.  

Е.С. Федотова дар тањќиќоти илмиаш чунин мавриди назар 

намудааст, ки: “Аудити дохилӣ ҷузъи системаи назорати дохилии 

ширкат буда, фаъолиятест, ки бо њуҷҷатњои дохилии корхона танзим 

карда мешавад. Самти фаъолияти он ба назорати сатњњои гуногуни 

идоракунӣ ва фаъолияти сохторњои гуногуни корхона равона гардида, 

њамчун унсури ёрирасон барои маќомоти идоракунии корхона (маҷлиси 

умумии иштирокчиён ё сањмдорон, шӯрои директорон, маќомоти 

иҷроия) њисоб меёбад» [145, с. 8]. 

Тањлили васеъи корњои илмии ба рушди соња бахшида шуда 

шањодат медињад, ки самтњои афзалиятноки фаъолияти аудити дохилӣ аз 

бандњои зерин иборат мебошанд: 

 баланд бардоштани самаранокӣ ва натиҷабахшии фаъолият 

(аудити равандњои тиҷоратӣ ё аудити амалиётӣ); 

 таъмини эътимоднокии њама намуди њисоботњо (муњосибӣ, 

молиявӣ, тибќи СБЊМ, идоракунӣ, аудити андозӣ - молиявӣ); 

 таъмину нигоњдории дороињо; 

 риояи талаботи ќонунгузорӣ ва њуҷҷатњои танзимкунандаи 

дохилии муќарраргардида (салоњиятнокӣ). 
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Дар тањќиќоти Филевская Н.А. доир ба фањмиши аудити дохилӣ 

чунин нуќтаи назар пешнињод шудааст: “Аудити дохилӣ – ин маҷмуи 

чорабинињои назоратӣ ва тањлилии мустаќилона ва объективї буда, дар 

рафти он санҷиши мутобиќати ҷузъњои асосии муносибатњои 

корпоративӣ бо меъёрњои дар ќонунгузории ҷорӣ, санадњои меъёрии 

(стандартњои)  беруна ва дохилӣ муайяншуда гузаронида шуда, њолати 

бањисобгирї ва њисоботи молиявии корхона муайян карда мешавад” 

[146, с. 24-29]. 

Ба андешаи муњаќќиќи ќазоќ С.А. Тлеубаева дар ташкилотњо айни 

замон барои тафтиш ва арзёбии натиҷањои фаъолияти иќтисодии 

ташкилот (корхона) хадамоти мустаќили аудиторї  истифода бурда 

мешавад. Аудити дохилӣ дар таҷрибаи ҷањонӣ дар корхонањои миёна ва 

калони саноатӣ, сохтмонї, наќлиётї, коммуникатсия ва дигар соњањои 

фаъолияти дорои сохтори мураккаби идоракунї буда, васеъ пањн 

шудааст. Мавҷудияти хизматрасонии аудити дохилӣ  барои  эътимоднок 

гаштани њисоботи молиявӣ мусоидат намуда, хулосаи аудиторони 

беруниро метавонад таќвият бахшад [138, с. 222-224]. 

Бо чунин андешањо муњаќќиќони ватанӣ ба монанди С.Ф. 

Низомов, Ќ.Х. Барфиев, А.А. Мирзоалиев, С.Х. Рахимов, С.И. Содиќов 

[6, с. 85], Э.У Миршарипов, Б.Њ. Каримов, З.Т. Ғуломов [50, с. 71], Д.А. 

Давлатзода [31, с. 27] ва дигарон тањќиќотњои илмї анљом додаанд.  

Миршарипов Э.У. дар маќолаи илмии худ зери унвони “Маќом ва 

наќши аудити дохилӣ дар низоми идоракунии корхонањои бахши 

давлатӣ” дар корхонањои воњиди давлатӣ наќши аудитро хоса баланд 

арзёбӣ намудааст. Њамзамон, доир ба принсипњо ва вазифањои аудити 

дохилӣ инчунин, самтњои асосии амалигардонии аудити дохилӣ сухан 

ронда ќайд намудааст, ки бо истифода аз онњо метавон самаранокии 

фаъолияти корхонањоро баланд бардошт ва дар натиҷаи тавсияњои 

додашуда ќарорњои дахлдорро ќабул кард. Ба андешаи ӯ гузаронидани 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46348631
https://elibrary.ru/item.asp?id=46348631
https://elibrary.ru/item.asp?id=46348631
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аудити дохилӣ ва санҷиши аудиторӣ ањамияти бузурги иќтисодиро доро 

мебошад [87, с. 210]. 

Бо чунин андешањо дар тањќиќоти Н.И. Муминзода во хӯрдан 

мумкин аст. Ӯ чунин ибрози назар намудааст, ки бо тағйири низом 

намудани сифати тањсилот талаботњо оид ба тањияи стандартњои 

тахассусӣ, татбиќи усулњои инноватсионии таълим, механизмњо ва 

принсипњои гузаронидани аудити дохилӣ, усулњои бањогузории 

мустаќилона ба сифати таълим, масоили аккредитатсияи барномањои 

муосири таълимӣ пеш омадааст [90, с. 371]. Агарчи тањќиќоти муаллиф 

тамоми бахшњои аудити дохилӣ дар муассисањои таълимиро дар бар 

нагирад њам, чунин шуморидан мумкин аст, ки дар он баъзе хусусиятњои 

такмили бањисобгирии муњосибӣ бо ёрии аудити дохилӣ баррасї 

гардидааст. 

Тањлили васеъи ададбиёти илмӣ шањодат медињад, ки то кунун 

атрофи фањмиши аудити дохилӣ нуќтањои бањсбарангез ва мубоњисавӣ 

ҷой дорад. Ба андешаи мо аудити дохилӣ инструменти муњими тањлили 

фаъолияти молиявии корхона бо маќсади баланд бардоштани 

самаранокии он ва назорати захирањои молиявии дар ихтиёри муассиса 

буда мебошад. 

Дар Ҷумњурии Тоҷикистон дар њоли њозир таваҷҷуњ ба аудити 

дохилӣ афзоиш ёфтааст, аммо як ќатор мушкилоте то њол љой доранд, ки 

ба рушди он халал мерасонад. Мушкили асосӣ бо набудани њамоњангии 

назорати дохилӣ ва аудити дохилӣ ва мутобиќсозии таҷрибаи 

мамлакатњои ғарбӣ марбут аст. 

Аудити дохилӣ метавонад бо назорати дохилӣ дар корхона  

робитањои мухталиф дошта бошад. Аз як тараф, ин механизми мустаќил 

аст, ки бояд рушди системаи назорати дохилиро арзёбӣ кунад ва тањти 

таъсир ќарор дињад. Аз тарафи дигар, аудити дохилӣ ин як ҷузъи 

системаи назорати дохилӣ дар корхона аст, зеро гузаронидани 
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чорабинињои назоратӣ яке аз вазифањои асосии чунин навъи фаъолият 

мебошад.  

Њадафњои асосии аудити дохилӣ имкон медињанд, ки дар соњањои 

мухталиф самаранокии фаъолияти субъектњои иќтисодӣ афзоиш ёбад. 

Дар муассисањои таълимї њадафњо ва вазифањои ҷиддӣ дар соњаи 

тањсилоти ибтидої, миёна ва олӣ гузошта шудааст, ки бояд дар муддати 

кӯтоњ ба даст оварда шаванд. Ворид кардани чунин механизм њамчун 

аудити дохилӣ ба системаи идоракунӣ, афзудани самаранокии 

фаъолиятро имконпазир мекунад.  

Системаи муассири аудити дохилӣ имкон медињад то як ќатор 

масъалањои мухталиф дар соњаи идоракунии бизнес-равандњо ва хатарњо 

њалли худро ёбанд. Барои муассисањои таълимии ѓайридавлатї ворид 

кардани аудити дохилӣ ба сохтори зербахшњо – ин як навоварист, зарур 

аст, ки принсипњои асосӣ барои ташаккули системаи аудити дохилӣ дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї мутобиќи стандартњои 

байналмилалӣ ба роњ монда шавад.  

Аудити дохилӣ ин механизмест, ки тавассути он маъмурият 

эътимод њосил мекунад, ки муассиса ба таври ќатъӣ дар расидан ба 

њадафњои худ  муваффаќ хоњад шуд. Њадафи назорати дохилӣ, ин 

таъмини сариваќтӣ ва тањлили хатарњо, сањењии маълумоти муњосиботӣ, 

самаранокии истифодаи захирањо, риояи ќонунгузорӣ ва асоснокии 

иќтисодии ќарорњои идоракунӣ мебошад. 

Созмон додани бахши аудити дохилӣ вазифаи мустаќими 

роњбарияти муассисаи таълимии ѓайридавлатї мебошад. Барои созмон 

додани низоми аудити дохилии фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ дар 

муассиса зарур аст: 

• муайян кардани субъектњо (яъне, аудитор, ё гуруҳи аудиторон) 

ва объектњои фаъолияти аудиторӣ; 

• танзими њуќуќњо, уњдадорињо ва масъулияти шахсони мансабдор 

бо тањияи санадњои дахлдори мањдуд;  



147 
 

• муайян кардани навъњо, шаклњо ва усулњои аудити дохилӣ; 

• тањияи наќшаи фаъолият; 

• таъмини мудирияти аудити дохилӣ.  

Омили асосии тањрикдињандаи ташкил намудани хадамоти аудити 

дохилӣ дар муассисаи таълимӣ - ин истисно (ё бартараф) кардани 

мушкилот њангоми санҷишњои дигар (аудити беруна, экспертизањои 

сертификатсионӣ ва аккредитатсионии фаъолияти муассисаи таълимӣ) 

мебошад. Њамчун њадди аксар – бењбуди воќеии фаъолияти ташкилот, 

зеро аудит имкон медињад, то ҷанбаъњои ќавӣ ва заифи фаъолияти 

муассисаи таълимии ѓайридавлатї ошкор гарданд, он дорои иќтидорест, 

ки имкони амал кардан ва “зинда” мондан дар шароити бозорро 

фароњам меорад. Илова бар ин, мавҷудияти низоми аудити дохилӣ 

эътимоди корфармоён ва дигар ҷонибњои манфиатдор, боварии онњоро 

дар босифат омода кардани хатмкунандагони муассисаи таълимї, ки 

ќобилияти њалли вазифањои дар наздашон гузошташударо дар сатњи 

баланди касбӣ доранд, афзун мекунад.    

Дар таҷрибаи маъмулӣ роњбарияти муассиса мањз дар аудити 

дохилӣ механизмеро мебинад, ки барои тањия ва татбиќи системаи 

назорати дохилӣ имкон фароњам меорад. Ин айнияти аудити дохилиро 

ба таври назаррас коњиш медињад, дар воќеъ, маълум мешавад, ки 

аудиторони дохилӣ он чиро худашон тањия ва табиќ кардаанд, 

месанҷанд. Аудити дохилӣ метавонад дар марњилањои тањия ва татбиќи 

равандњо ва системањо кӯмаки машваратӣ расонад, аммо ќарори 

нињоиро бояд роњбар ќабул кунад. 

Шуъбаи аудити дохилӣ бо маќсади таъмини фаъолияти 

самараноки дастгоњи идоракунӣ, такмил додани системаи бањисобгирӣ 

ва мусоидат намудан дар баланд бардоштани самарабахшӣ ва 

натиҷабахшии фаъолияти муассисаи таълимї созмон дода мешавад. 

Ташкили назорати дохилӣ дар раванди идоракунии муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї бояд ба андоза ва миќёси фаъолияти он равона карда 
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шавад. Њар чи ќадаре ки сохтори муњити дохилии муассисаи таълимї 

мураккаб бошад, њамон ќадар маълумоти бештар барои ќабули 

ќарорњои самараноки идоракунӣ лозим аст.  

Наќшаи пешнињодшудаи ташкили хадамоти аудити дохилии 

муассисаи таълимии ѓайридавлатї дар расми 3.10. оварда шудааст.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.10. Наќшаи ташкили кори хадамоти аудити дохилӣ 

Сарчашма: муаллиф дар асоси омўзиши адабиёт тањия намудааст. 

Бахшњои зер бояд дар санади марбут ба ташкили аудити дохилӣ 

дар муассисањои таълимї ворид карда шавад:  

1. Њадафњо, вазифањо ва усулњои аудити дохилӣ (бо рӯйхати 

њуҷҷатњои меъёрие, ки дар доираи чорабинињои назоратӣ истифода 

мешаванд). 

Шиносоӣ ва таърифи возеҳи доираи саволҳое, ки барои ҳалли онҳо  хадамоти аудити 

дохилӣ созмон дода мешавад 

Муайян кардани ҳадафҳо, вазифаҳо ва усулҳои  аудити дохилӣ мутобиқи сиёсати 

муассисаи таълимӣ  

Муайян кардани вазифаҳои асосии хадамоти аудити дохилӣ 

Таҳияи санади 

маҳаллӣ дар 

мавриди 

хадамоти аудити 

дохилӣ 
Таҳияи нақшаи ҳамкориҳо, тақсимоти 

ӯҳдадориҳо, ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои 

ҳар як воҳиди сохторӣ 

Ташкили воҳидҳои сохтории хадамоти 

аудити дохилӣ 
Таҳияи дастурҳои 

шуғлии кормандони 

хадамоти аудити 

дохилӣ 

Созмон додани хадамоти аудити дохилӣ, мушаххас кардани мақоми ташкилии он 

Якпорчасозии  

хадамоти аудити 

дохилӣ бо дигар 

зербахшҳо  

Таҳияи 

стандартҳои 

аудити дохилӣ 

Омода кардани 

нақшаи стратегии 

хадамоти аудити 

дохилӣ 

Эҷоди  

сохтори 

ҳисоботӣ ва муайян 

кардани 

меъёрҳои арзёбии 

самаранокии кори 

хадамоти аудити 

дохилӣ 
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2. Тартиби созмон додани аудити дохилӣ (бо нишон додани 

объектњои аудит, ҷадвали чорабинињо, тартиби баќайдгирии онњо). 

3. Њуќуќ ва уњдадорињои аудиторњо ва  объектњои 

аудитшаванда. 

4. Масъулияти тарафњо. 

5. Арзёбии вазъи самаранокии аудити дохилӣ дар муассиса 

(арзёбӣ аз ҷониби субъектњои назорати дохилӣ анҷом мешавад ва дар 

ҷаласањои махсусе, ки роњбари муассиса баргузор мекунад, баррасӣ 

мешавад). 

6. Дигар бахшњои зарурӣ. 

Њангоми тањияи санади мањаллӣ дар мавриди ташкили аудити 

дохилии фаъолияти молиявӣ-иќтисодӣ бояд аз муќаррароти санадњои 

меъёрии њуќуќии умумї ва соњавї њамчун дастурамал истифода намуд. 

Маъмулан, дар ин њуҷҷатњо муќаррар карда мешавад, ки кадом нафар 

фаъолияти муассисањоро назорат мекунад, чӣ мавзуи аудит буда 

метавонад, њадафњои асосї ва усулњои аудит муайян мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки њатто системаи назоратии ба хубӣ сохторёфта 

ва ташкилшуда ба арзёбии самаранокии худ ниёз дорад, њам аз нуќтаи 

назари ноил шудан ба њадафњои гузошташуда ва њам аз нуќтаи назари 

сарфакорӣ. Њамин тавр, њангоми созмон додани хадамоти аудити 

дохилӣ дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї бидуни системаи 

нишондињандањои натиҷабахшӣ ва самаранокии раванди аудити дохилӣ 

кор кардан ғайримумкин аст, то ин ки дар бораи самаранокии он 

хулосабарорӣ  карда шавад. Нишондињандањои натиҷабахшӣ ва 

самаранокии кори хадамоти аудити дохилӣ дар муассисаи таълимии 

ѓайридавлатї дар ҷадвали 3.7 оварда шудааст. 

Шароити муосири иҷтимоӣ ќоидањои худро ба муассисањои 

таълимии ғайридавлатӣ тањмил мекунад. Пеш аз њама, ин тағйири 

муњити атрофи фаъолияти муассисаи таълимӣ мебошад. Дар шароити 

коњиши њамаҷонибаи захирањои беруна, ба монанди мушкилоти 
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демографӣ, ки боиси коњиши шумораи хонандагон мегардад ва 

дастгирии молиявии давлат, ки  дар маблағгузорӣ тариќи лоиња ва озмун 

асос ёфтааст, муассисањои таълимии ѓайридавлатї маҷбуранд ба тањия 

ва татбиќи тадбирњои дарозмуддат ҷињати таъмини бартарињои 

раќобатӣ рӯ оваранд. 

Ҷадвали 3.7.  - Нишондињандањои натиҷабахш ва самаранокии 

раванди хадамоти аудити дохилӣ дар муассисаи таълимии ѓайридавлатї* 

Нишондињанда  Њисобу китоб  Миќдори оптималӣ 

Сифати њуҷҷатњои наќшавӣ 

дар мавриди аудити дохилӣ 

Таносуби миќдори воњиди ваќт 

ба миќдори умумии  объектњои 

аудит тибќи наќша 

Ба 0 майл дорад 

Натиҷабахшии аудит 

Таносуби миќдори аудитњои 

воќеан гузаронидашуда ба 

миќдори  аудитњои ба наќша 

гирифташуда 

Ба 1 майл дорад 

Зарфияти аудит 

Таносуби миќдори объектњои 

аудит ба миќдори зербахшњои 

сохтории ташкилот  

Ба 1 майл дорад 

Давомнокии миёнаи аудит 

(соат) 

Таносуби  

давомнокии умумии аудитњо  

ба миќдори объектњои аудит 

Мувофиќи  

таҷрибаи  

ташкилот 

Хароҷоти миёнаи мењнати 

роњбар 

Хароҷоти миёнаи мењнати 

роњбар 

Хароҷоти миёнаи 

мењнати роњбар 

Инњироф аз хароҷоти 

 воќеии мењнат 

Инњироф аз хароҷоти 

 воќеии мењнат 

Инњироф аз 

хароҷоти 

 воќеии мењнат 

Теъдоди номувофиќатњо, 

ки њангоми аудити беруна 

ошкор шудаанд 

- Ба 0 майл дорад 

Сарчашма: муаллиф тартиб додааст. 

Манбаъњои маблағњои ғайрибуҷавӣ на танњо хизматрасонињои 

таълимӣ дар асоси шартнома мебошанд. Дар айни замон бисёре аз 

муассисањои таълимӣ на танњо ба таълим машғул мешаванд, балки 

фаъолияти илмии хусусияти корбурдӣ доштаро низ пеш мебаранд, 
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хизматрасонињои табъу нашр, машваратӣ ва иттилоотиро пешнињод 

мекунанд. 

Нерӯи асосие, ки ба суботи молиявӣ ва банаќшагирии стратегии 

минбаъдаи муассисаи таълимӣ таъсир мегузорад, равандњои дохилӣ 

мебошанд. Ва яке аз ҷузъњои ин равандњо назорати дохилӣ мебошад.  

Назорати дохилӣ  ин маҷмуи чорањоест, ки ба таъмини 

самаранокии фаъолияти муассисаи таълимӣ нигаронида шудаанд. 

Фаъолияти назорати дохилӣ бояд ба таври ќатъӣ бо њуҷҷатњои дохилии 

муассисаи таълимӣ танзим карда шавад, аз ҷониби намояндагони 

маќомоти махсуси назоратӣ бо маќсади кӯмак ба роњбар дар идора 

кардани донишгоњ амалӣ карда шавад. Наќши назорати дохилӣ дар он 

сурат муњим аст, ки агар муассисаи таълимӣ шабакаи филиал дошта 

бошад. Замоне ки роњбарияти филиалњо имкони мустаќилона ќабул 

кардани ќарорро дошта бошанд, фаъолияти молиявию иќтисодӣ дар 

њамкорӣ бо дигар субъектњои иќтисодӣ амалӣ карда шавад.  

Њадафи назорати дохилӣ - ин назорати риояи ќонунњо ва 

сиёсатњову расмиёти дохилӣ, пешнињоди маълумоти сариваќтӣ ва 

боэътимод дар бораи вазъи корњо, барои ошкор кардани масъалањои 

мушкил бо маќсади ҷустуҷӯи фаврии захирањо барои њалли онњо 

мебошад.  

Дар як ќатор муассисањои таълимӣ, мушкили асосии назорати 

дохилӣ аз надонистани тарзи ташкили он иборат аст. Ин метавонад аз 

норасоии мутахассисони тахассуси дахлдор, мавҷуд набудани усулњои 

ташкил вобаста бошад. Нуктаи асосии марњилаи ташкилии сохтани 

системаи назорати дохилӣ тањияи њуҷҷатњои ташкилию маъмурӣ барои 

татбиќи он мебошад.  Ба чунин њуҷҷатњо Низомномаи назорати дохилӣ, 

фармонњо дар бораи гузаронидани назорати дохилӣ ва наќшаи 

чорабинињои назорати дохилӣ мансуб мебошанд. Ин њуҷҷатњо бояд 

хусусияти иҷрои њатмӣ дошта бошанд.  
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Мушкили дигари назорати дохилӣ дар муассисаи таълимӣ 

норасоии назорати маъмурӣ ва тобеият мебошад. Дар баъзе њолатњо, дар 

муассиса ё наќшаи гузаронидани чорабинињои назорати дохилӣ вуҷуд 

надорад, ё ин ки онњо сирф расмӣ мебошанд. Тањлили сабабњои 

вайронкунињои ошкоршуда анҷом дода намешавад ва худи сабабњо 

бартараф карда намешаванд. Аксар ваќт тафтишњо хусусияти 

ғайрисистемавӣ ва сатњӣ доранд, баъзан аллакай пас аз рух додан, 

мушкилот анҷом дода мешаванд. Ин масъала њамчунин шомили 

набудани посухи муносиби роњбарияти муассисаи таълимӣ ба 

мушкилоти ошкоргардида тавассути назорати дохилӣ мебошад, дар 

сурате, ки масъала ба содагӣ мавриди таваҷҷуњ ќарор намегирад. 

Арзёбии нодурусти хатарњои баъзе аз намудњои фаъолият низ 

метавонад дар ташкили назорати дохилӣ мушкил эҷод кунад. Барои 

муассисањои таълимӣ хатарњои аз њама бузург бо интихоби шакли 

моликият марбут мебошанд.   

Масалан, муассисаи таълимии ғайридавлатӣ ногузир ба хатарњое 

дучор хоњад шуд, ки ба онњо метавон мансуб донист: 

- коњиш ёфтани дастрасӣ ба хизматрасонињои иҷтимоӣ, ки 

ањолӣ ба сурати ройгон мегирифт; 

- норасоии амвол, аз ҷумла маблағ, барои анҷом додани 

фаъолияти оинномавӣ; 

- бесалоњиятии раёсати муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

бинобар надоштани таҷрибаи зарурӣ дар шароити раќобати бозор.  

Мушкили дигари назорати дохилӣ  ин вуҷуд надоштани 

марзбандии даќиќи уњдадорињо ва ваколатњо мебошад. Ин нуктањо ба 

Низомномаи назорати дохилӣ низ дахл доранд, ки дар он бояд 

уњдадорињо, вазифањо, салоњиятњо ва масъулияти кормандони хадамоти 

назоратӣ аз рӯи натиҷањои санҷишњо ба таври возењ ифода ёбанд. 

Инчунин дар Низомнома бояд боби алоњида дар бораи инъикоси 

натиҷањои санҷиш бошад.  
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Вазифаи муњими роњбари хадамоти назорати дохилӣ 

автоматикунонии кори хадамот мебошад. Ин мушкилот бештар 

хусусияти системавӣ дорад. Манбаъњои иттилоотие, ки дар муассисањо 

барои автоматикунонии бањисобгирии муњосибӣ, андоз, бањисобгирии 

идоракунӣ истифода мешаванд, аксаран хусусияти такрорӣ доранд, аммо 

тањияи манбаи ягона, ки њамаи ин гуфтањои болоиро иваз карда 

метавонад, дар айни замон вазифаи душвор ва гаронарзиш аст. На њамаи 

муассисањои таълимӣ ќодиранд, то ки онро њал намоянд. 

Барои ташкили кори хадамоти назорати дохилӣ дар муассисаи 

таълимии ғайридавлатӣ масъалаи вобаста бо сохтори мураккаби 

ташкилии онњо низ вуҷуд лорад. Ин метавонад теъдоди зиёди филиалњо 

ва парокандагии онњо дар минтаќањои кишвар бошад. Ин масъаларо 

метавон ќисман бо роњи татбиќ кардани системаи автоматикунонӣ дар 

раёсатњои филиалњо њал намуд.  

Кори муассири хадамоти назорати дохилӣ шарти асосӣ барои 

риояи ќонунгузорӣ, иҷрои наќшањои молиявию иќтисодӣ, истифодаи 

самараноки захирањои муассисаи таълимӣ мебошад. Вай имкон медињад, 

ки ба хатоњои молиявӣ дар муассисаи таълимӣ роњ дода нашавад ё 

зарару зиёни дар натиҷаи  анҷоми онњо расида, ба њадди аќал расонида 

шавад.  Ташкили чунин кор хароҷоти иловагӣ ва захирањои молиявӣ ва 

инсониро талаб мекунад, аммо имкон медињад, ки самаранокии 

идоракунии муассисаи таълимӣ афзун гардад.  

Омили асосии системаи идоракунии муассир, алалхусус дар соњаи 

молиявию иќтисодӣ, назорати (аудити) молиявӣ мебошад. Тамоюлњои 

муосири ҷањонии рушди назорати молиявӣ ба сариваќт ошкор намудани 

инњирофоти манфӣ аз њадафњои пешбинишуда ва исботи усулњо барои аз 

байн бурдани онњо равона шудаанд.  

Иќтисоди бозорӣ на танњо равишњо ва усулњои назорати 

молиявиро дигаргун сохт, балки равишњои наверо, ки ќаблан дар бахши 
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давлатӣ истифода намешуданд, тавлид (ҷорӣ) кард, ки ба он муассисањои 

таълимии давлатӣ дохил мешаванд:  

- аудити мустаќил;  

- аудити беруна;  

- аудити дохилӣ;  

- аудити натиҷагирӣ ва ғайра.  

Дар ин њол усулњо ва равишњои фаъолияти назоратӣ, ки ќаблан 

мавҷуд буданд, тадриҷан ањамияти худро аз даст медињанд.  

Илова бар ин, дар айни замон, ќонунгузории миллӣ њуќуќи таъсис 

додани муассисањои таълимии мустаќили ғайридавлатиро (МТҒД) 

фароњам намудааст. Вижагии фаъолияти муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ хусусиятњои ташкили назорати молиявии чунин 

муассисањоро муайян мекунад. Агар муассисањои таълимии буҷетӣ 

асосан аз њисоби буҷети ҷумњуриявӣ ва мањаллӣ маблағгузорӣ шаванд, 

пас, муассисањои таълимии ғайридавлатӣ аз њисоби гирифтани 

маблағњои шахсони воќеӣ ва њуќуќӣ барои хизматрасонии таълимӣ 

маблағгузорӣ карда мешаванд. Фаъолияти амалии муассисањои таълимӣ 

айни замон мутобиќи ќонунгузории амалкунанда ба таври давраӣ тањти 

назорати молиявӣ ќарор мегиранд.  

Дар ин робита, вазифаи густариши чорабинињои назоратӣ бо 

абзорњои иловагӣ бисёр муњим аст, зеро имкон медињад асарбахшии 

истифодаи  маблағњои аз њисоби фаъолияти соњибкорӣ ба дастомада аз 

ҷониби муассисањои таълимӣ дар умум, бо дарназардошти њам 

натиҷањои молиявӣ ва њам ғайримолиявӣ муайян карда шаванд.  

Чунин абзор, пеш аз њама, назорати мустаќили аудиторӣ 

мебошад, ки ба аќидаи мо, бояд дар таҷрибаи муассисањои таълимӣ 

ањамияти бештареро касб кунад. Чунин намуди назорати маблағњои 

буҷетӣ ва маблағњое, ки аз њисоби фаъолияти соњибкории муассисањои 
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таълимӣ ба даст оварда мешаванд, дар шароити феълӣ ҷузъи муњиме дар 

системаи идоракунии муассисањои таълимӣ гардидааст.  

Аудити дохилии муассисањои таълимии ѓайридавлатии 

кишварамон умумияти зиёде бо аудити дохилии корхонаю ташкилотњо 

дорад, бахусус аз ҷињати методологї ва методї. Мањз аз њамин сабаб, 

баъзе њуҷҷатњои меъёрии њуќуќие, ки барои танзими аудити дохилӣ нашр 

шудааст, дорои меъёрњои ягона мебошанд. 

Дар хотима бояд ќайд кард, ки дар натиҷаи омӯзиши њуҷҷатњои 

меъёрии амалкунанда дар мавзуи аудити дохилии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ метавон хулоса баровард, ки Вазорати молияи Ҷумњурии 

Тоҷикистон дар пойгоњи њуќуќии созмондодааш талабот ба мавҷудияти 

аудити дохилӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ ва њисобот дар 

бораи натиҷањои фаъолияти онро муайян кардааст, аммо ин намуди 

аудитро бо меъёрњо ва усулњои гузаронидани он таъмин накардааст. 

Бинобар ин, мушкилот дар муассисањои таълимии ѓайридавлатии 

ҷумњурӣ аз инњо иборат аст: 

 мавҷуд набудани назорати дохилӣ, ки ин бо норасоии 

мутахассисони тахассуси дахлдор, вуҷуд надоштани усулњои созмондињӣ 

марбут аст; 

 мавҷуд набудани њуҷҷатњои ташкилию маъмурӣ барои анҷом 

додани аудити дохилӣ, ки хусусияти иҷрои он њатмӣ аст. Низомнома дар 

бораи аудити дохилӣ, фармоишњо дар бораи гузаронидани аудити 

дохилӣ, наќшаи чорабинињои аудити дохилӣ; 

 назорат ва тобеияти маъмурии нокифоя. Дар баъзе њолатњо, 

дар муассиса ё наќшаи гузаронидани чорабинињои аудити дохилӣ вуҷуд 

надорад, ё ин ки онњо сирф расмӣ мебошанд, тањлили сабабњои 

вайронкунињои ошкоршуда анҷом дода намешавад ва худи сабабњо 

бартараф карда намешаванд; 

 санҷишњо хусусияти ғайрисистемавӣ ва сатњӣ доранд, баъзан 

аллакай пас аз рух додан мушкилот анҷом дода мешаванд; 
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 мавҷуд набудани низоми даќиќи масъулиятњо ва ваколатњо; 

 арзёбии нодурусти хатарњо аз баъзе аз намудњои фаъолият. 

Хулоса оид ба боби 3 

1.Хуллас, яке аз унсурњои асосии пешбурди бањисобгирї ва 

назорат дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї ин ташкили 

бањисобгирї ва њисоботи дохилї аз рўи барномањои таълимї, бахшњои 

фаъолият, зерсохторњо мебошад. Дар доираи бањисобгирии дохилї 

маълумоти муфассал оид ба фаъолияти њар яке аз барномањои таълимї, 

ки аз рўи хусусияти дарсњо, хаљми кор, талабот ба захирањо, арзиши 

аслии хизматрасонињо аз њамдигар фарќ мекунанд, тайёр карда мешавад. 

Њисоботи дохилї имконият медињад, ки натиљањои фаъолияти муассисаи 

таълимї аз рўи њар як самти алоњида муфассал тањлил карда шуда, 

ќарорњои зарурии идоракунї аз рўи онњо ќабул карда шавад. 

Дар доираи ин тањќиќот мо ду равиши тайёркунии њисоботи 

дохилиро пешнињод намудем, ки равиши аввал (муайянкунии даромади 

маржиналї) маълумоти хеле љузъигардонидашударо оид ба бахшњои 

алоњидаи фаъолияти муассисаи таълимї пешнињод менамояд ва 

идоракунандагон метавонанд аз рўи он хулосањои зарурї бароварда, 

ќарорњои муфиди идоракуниро ќабул намоянд. Ин шакли њисоботи 

дохилї бештар ба њадафњои бањисобгирии идоракунї мувофиќ буда, 

тавсия дода мешавад, ки танњо ба истифодабарандагони дохилї он 

пешнињод карда шавад. 

Дар доираи равиши дуюми њисоботи дохилї маълумоти 

бањисобгирї нисбатан умумикардашуда пешнињод карда мешавад. Дар 

он маълумотњои љузъии муфассал оид ба моддањои харољот ва захирањо 

љой дода намешавад. Аз ин хотир, чунин њисоботро ба 

истифодабарандагони беруна, ки СБЊМ (IFRS) 8 “Иттилоот оид ба 

сегментњо” талаб менамояд, пешнињод намудан ба маќсад мувофиќ 

мебошад. 

2. Њангоми омўзиши муассисаи таълимї бо маќсади бунёди 

низоми бањисобгирї муайянкунии шакли ташкилию њуќуќии он, сохтори 
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ташкилї ва идоракунї, мављудияти самтњои фаъолият (асосї, ёрирасон 

ва ғайра) ва намудњои хизматрасонињои таълимї, инчунин мављудияти 

воњидњои сохторӣ, филиалњо ва ҷойгиршавии њудудии онњо, мављудияти 

барномањои таълимї бенињоят зарур аст. Њамаи ин ҷанбаъњо ба ташкил 

ва пешбурди раванди бањисобгирии муњосибӣ, аз ҷумла интихоби шакли 

бањисобгирї, интихоби наќшаи кории њисобњо, тарзу усулњои 

бањисобгирї ва бањодињии воситањои хољагї, дигар ҷанбаъњои ташкилӣ, 

методологӣ ва техникии бањисобгирии муњосибӣ њангоми тањия ва 

ќабули сиёсати бањисобгирии ташкилот таъсири мустаќим мерасонанд. 

Доштани донишњои баланди иќтисодию њуќуќї барои 

кормандони муњосибот хеле зарур аст. Хусусан, њангоми ташкили 

бањисобгирии муњосибӣ дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї шарти 

муњим барои кормандони хадамоти бањисобгирии муњосибӣ доштани 

фањмиши васеъ дар бораи санадњои ќонунгузорӣ ва низомномаву 

дастурамалњои танзимкунандаи бањисобгирӣ ва њисоботи молиявї дар 

Љумњурии Тољкистон мебошад.  

3. Бояд ќайд кард, ки дар натиҷаи омӯзиши њуҷҷатњои меъёрии 

амалкунанда дар мавзуи аудити дохилии муассисањои таълимии 

ғайридавлатӣ метавон хулоса баровард, ки Вазорати молияи Ҷумњурии 

Тоҷикистон дар пойгоњи њуќуќии созмондодааш талабот ба мавҷудияти 

аудити дохилӣ дар муассисањои таълимии ғайридавлатӣ ва њисобот дар 

бораи натиҷањои фаъолияти онро муайян кардааст, аммо ин намуди 

аудит бо меъёрњо ва усулњои гузаронидани он таъмин нест. 

Системаи муассири аудити дохилӣ имкон медињад то як ќатор 

масъалањои мухталиф дар соњаи идоракунии бизнес-равандњо ва хатарњо 

њалли худро ёбанд. Барои муассисањои таълимии ѓайридавлатї ворид 

кардани аудити дохилӣ ба сохтори зербахшњо – ин як навоварист, зарур 

аст, ки принсипњои асосӣ барои ташаккули системаи аудити дохилӣ дар 

муасисањои таълимии ѓайридавлатї мутобиќи стандартњои 

байналмилалӣ ба роњ монда шавад.  
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО 

Натиљаи тањќиќоти диссертатсионї ба мо имкон дод, ки бо 

маќсади такмили вазъи бањисобгирии муњосибї ва аудити дохилї дар 

муассисањои таълимї ва томактабии ѓайридавлатї чунин хулоса ва 

тавсияњоро пешнињод менамоем:  

1. Дар адабиёти илмии ватанӣ доир ба ҳисобдорӣ то кунун атрофи 

масъалаи ташкилӣ  ва бањисобгирї дар муассисањои таълимї ва 

томактабии ѓайридавлатї таҳқиқоти мукаммал анҷом дода нашудааст. 

Вале дар рафти тањќиќотӣ диссертатсионї мо бо таҳқиқоти муҳаққиқоне 

вохӯрдем, ки масоили гуногуни ташкилию бањисобгирии муњосибї, 

назорат ва аудитро танҳо дар муассисањои таълимии давлатӣ мавриди 

баррасї ќарор дода, омўзиш ва такмили баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

аудит дар муассисаи таълимии ғайридавлатӣ, хусусан барои Љумњурии 

Тољикистон, аз мадди назари онњо дур мондааст [8-М].  

2. Заминаи меъёрию њуќуќии амалкунанда барои дар сатњи зарурї 

ба роњ мондани низоми бањисобгирї ва њисобот дар муассисањои 

таълимї ва томактабии ѓайридавлатї нокифоя мебошад. Аз ин рў, бо 

маќсади такмили устувори бањисобгирї ва њисоботи молиявї дар соњаи 

мазкур тањия кардани санадњои меъёрии соњавї, низомномањо, 

дастурамалњо, стандартњо ва ќоидањо њатмї мебошад. Ба ақидаи мо 

ташкили баҳисобгирӣ ва ҳисобот дар муассисаҳои таълимии 

ғайридавлатӣ тибќи талаботи СБЊМ амри зарурї буда, он имконият 

медиҳад, ки раванди фаъолияти онҳо дуруст ва мувофиқи  мақсад ба роҳ 

монда шуда, самаранокии фаъолияти молиявї - хољагидорї таъмин 

карда шавад [1-М, 2-М]. 

3.Омузиши  ҳолати муосири ташкил ва методикаи  баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар муассисаҳои таълимии 

ғайридавлатии Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки он ба талабот, 

принсипҳо ва қоидаҳои зарурї ҷавобгӯ нест. Аз  ин хотир, бањри 

мукаммалгардонии бањисобгирии муњосибї дар муассисањои таълимї 
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вобаста ба хусусиятњои соњавии онњо тавсияњои методї оид ба такмили 

сиёсати бањисобгирии фарогирандаи њамаи пањлўҳњои низоми 

бањисобгирї коркард карда шудааст. Ҳангоми таҳияи сиёсати 

баҳисобгирии муҳосибӣ, хусусиятҳои фаъолияти муассисаи таълимиро 

ба назар гирифтан зарур аст. Дар муассисањои таълимї сиёсати 

бањисобгирии муњосибї, ки тањия карда мешавад, мисли дигар соњањои 

иќтисодї аз фаслњои муќаддимавї, ташкилї-техникї ва фасли методї 

иборат мебошад. Аз нигоҳи мо чунин шакли амалкарда метавонад 

бандҳои зеринро дар сиёсати бањисобгирї фаро гирад: шаклҳои 

њуљљатњои ибтидоӣ; ҷадвали фаъолият ё тасдиқи вақти корӣ; номгўй ва 

намуди фењристњои бањисобгирї; наќшаи барўйхатгирї; усулњои 

бањогузории амвол; нақшаи кории ҳисобҳои муњосибии муассисаи 

таълимӣ; шакл ва равишњои тайёркунї ва пешнињоди њисоботи дохилї 

ва берунї [6-М]. 

4. Маводҳои таълимӣ, ашёи камарзиш ва воситаҳои асосӣ аз 

љумлаи дороињое мебошанд, ки дар соњаи тањсилоти томактабї ва 

мактабї дорои хусусиятњои инфиродї ва махсус буда, дар дигар соњањо 

истифодабарии онњо хеле кам ба назар мерасад. Чун онњо дорои 

хусусиятњои гуногуни фарќкунанда мебошанд ва дар Љумҳурии 

Тоҷикистон ягон санади муњими соњавї барои тартиби бањисобгирии ин 

гуна дороињо мављуд нест, ба муассисањои таълимии ѓайридавлатї 

тавсия дода мешавад, ки барои таснифи дурусти онњо, дуруст бањисоб 

гирифтани воридшавї, истифодабарї, соќиткунї ва њисобкунии 

фарсудашавии онњо аз талаботи СБҲМ, СБҲМ дар бахши давлатӣ ва 

дигар санадњои меъёрию њуќуќї истифода намоянд [9-М]. 

5. Раванди њисобкунии харољот ва арзишмуайянкунї дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї як љараёни мураккаб буда, 

њисобкунии арзиши аслии хизматрасонињои таълимї равишњои 

инфиродиро талаб менамояд. Омўзиши адабиёти илмї ва тањлили 

хусусиятњои соњавии фаъолияти муассисањои таълимї имконият фароњам 
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овард, муайян карда шавад, ки дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї 

(хусусӣ) истифодабарии усулњои бањисобгирии харољот ва 

арзишмуайянкунии дар амалияи бањисобгирӣ мављудбуда имкон дорад. 

Тањќиќот нишон дод, ки истифодабарии усули одии бањисобгирии 

харољот дар муассисањои таълимии томактабї ва усули фармоишї дар 

муассисањои таълимие, ки дорои барномањои гуногуни тањсил мебошанд 

(аз синфи 1 то синфи 11), хеле мувофиќ аст [7-М].  

6. Яке аз унсурњои асосии пешбурди бањисобгирї ва назорат дар 

муассисањои таълимии ѓайридавлатї ин ташкили бањисобгирї ва 

њисоботи дохилї аз рўи барномањои таълимї, бахшњои фаъолият, 

зерсохторњо мебошад. Дар доираи бањисобгирии дохилї маълумоти 

муфассал оид ба фаъолияти њар яке аз барномањои таълимие, ки аз рўи 

хусусияти дарсњо, хаљми кор, талабот ба захирањо, арзиши аслии 

хизматрасонињо аз њамдигар фарќ мекунанд, тайёр карда мешавад. 

Њисоботи дохилї имконият медињад, ки натиљањои фаъолияти муассисаи 

таълимї аз рўи њар як самти алоњида муфассал тањлил карда шуда, 

ќарорњои зарурии идоракунї аз рўи онњо ќабул карда шаванд. Дар 

доираи ин тањќиќот мо ду равиши тайёркунии њисобот оид ба фаъолияти 

зербахшњоро (1-ум, равиши муайянкунии даромади маржиналї ва 2-юм, 

равиши њисобкунии фоидаи зерсохтор) пешнињод намудем, ки якум ба 

истифодабарандагони дохилї ва дуюмаш (тибќи талаботи СБЊМ (IFRS) 

8 “Иттилоот оид ба сегментњо”) ба истифодабарандагони беруна 

таъинот доранд [9-М]. 

7. Њангоми омўзиши фаъолияти муассисаи таълимї бо маќсади 

бунёди низоми бањисобгирї муайянкунии шакли ташкилию њуќуќии он, 

сохтори идоракунї, мављудияти самтњои асосї, ёрирасон ва дигар 

намудњои хизматрасонињои пешниҳодшавандаи таълимї, инчунин 

мављудияти филиалҳо ва дигар воҳидҳои сохторӣ, ҷойгиршавии 

ҷуғрофии онҳо, мављудияти барномањои муосири таълимї бенињоят 

зарур аст. Ҷанбаҳои зикршуда ба ташкил ва методикаи  пешбурди 

раванди баҳисобгирӣ, инчунин ба сатҳи интихоби шакл ва услубҳои  
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бањисобгирї, коркарди  нақшаи ҳисобҳо, тарзу усулњои бањисобгирї, 

бањодињии воситањои хољагї ва раванди бунёди њисоботи муњосибї 

таъсири мустаќим мерасонанд. Доштани донишњои баланди иќтисодию 

њуќуќї барои кормандони муњосибот хеле зарур аст. Хусусан, њангоми 

ташкили низоми муносиби баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисањои 

таълимии ѓайридавлатї (хусусӣ) шарти муҳим барои кормандони 

хадамоти баҳисобгирӣ доштани дониши васеъ дар бораи қонунҳо, 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва низомномаву дастурамалњои соҳавии 

танзимкунандаи баҳисобгирӣ ва ҳисобот дар Љумњурии Тољикистон 

мебошад [5-М].  

8. Бояд қайд кард, ки дар натиҷаи омӯзиши ҳуҷҷатҳои меъёрии 

амалкунанда дар самти аудитӣ дохилии муассисаҳои таълимии 

ғайридавлатӣ метавон хулоса баровард, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар пойгоҳи ҳуқуқии созмондодааш талабот ба мавҷудияти 

аудити дохилӣ дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатиро муайян 

кардааст, аммо ин намуди аудит бо меъёрҳо ва усулҳои гузаронидани он 

таъмин нест. Системаи муассири аудити дохилӣ имкон медиҳад, то ки як 

қатор масъалаҳои мухталиф дар соҳаи идоракунии бизнес-равандҳо ва 

хатарҳо ҳалли худро ёбанд. Барои муассисањои таълимии ѓайридавлатї 

ворид кардани аудити дохилӣ ба сохтори зербахшҳо ин як амали 

нафъовар аст, зарур аст, ки принсипҳои асосӣ барои ташаккули системаи 

аудити дохилӣ дар муассисањои таълимии ѓайридавлатї мутобиқи 

стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шавад [4-М, 9-М].  
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ЗАМИМАЊО 

Замимаи А 

Намунаи наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявї - хољагии 

муассисаи таълимї ва томактабии ѓайридавлатї 

Њисобњои таркибї 

Ќисми 1. Дороињо 

Дороињои гардон  

10100 Воситањои пулї дар хазина 

10110 Воситањои пулї бо асъори миллї 

10120 Воситањои пулї бо асъори хориљї 

10130 Хуљљатњои пулї 

10140 Муодилњои (њамарзишњои) пулї 

10200 Воситањои пулї дар бонк 

10210 Њисобњо бо асъори миллї 

10220 Њисобњо бо асъори хориљї дар бонкњои мањаллї  

10250 Воситањои пулии дар роњ буда 

10300 Сармоягузорињои кўтоњмуддат 

10310 Коѓазњои ќиматноки ќарзї  

10320 Коѓазњои ќиматноки њиссавї  

10330 Ќарзњо, вомњои додашуда  

10340 Амонатњои депозитї  

10360 Дигар сармоягузорињои кўтоњмуддат  

10400 Ќарздории дебитории тиљоратї  

10410 Њисобњо барои ќабул  

10420 Васиќањо (векселњо) барои ќабул  

10430 Захирањо аз рўи ќарзњои шубњанок  

10500 Дигар ќарздории дебиторї 

10510 Пешпардохт ба таъминкунандагон  

10520 Ќарздории дебитории кормандон  

10530 Андозњои пешпардохтшуда  

10540 Андозњои подошшаванда (љуброншаванда) 

10550 Фоизњо барои ќабул  

10560 Суди сањмияњо (дивидендњо) барои ќабул  

10570 Ќисми љории ќарздории дебитории дарозмуддат  

10590 Ќарздории дебиторї аз рўйи дигар амалиётњо 

10600 Ќарздории муассисон (иштирокчиён) аз рўи сањмњо ба сармояи оинномавї  

10700 Захирањои молию моддї  
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10710 Молњо  

10720 Ашёи хом ва маводњо  

10730 Истењсолоти нотамом (Хизматрасонињо) 

10740 Мањсулоти тайёр  

10760 Сўзишворї  

10770 Ќисмњои эњтиётї 

10780 Лавозимот ва асбобу анљом  

10790 Дигар захирањо 

  

10800 Харољотњои пешпардохтшуда  

10810 Хизматрасонињои пешпардохтшуда  

10820 Иљораи пешпардохтшуда  

10830 Дигар пешпардохтњо  

Дороињои ѓайригардон 

11000 Воситањои асосї  

11010 Бино ва иншоот  

11020 Мошин ва таљњизот  

11030 Таљњизоти идоравї  

11040 Мебел ва лавозимот 

11050 Воситањои наќлиёт 

11080 Дигар воситањои асосї 

11090 Сохтмони нотамом 

11100 Фарсудашавии љамъшудаи воситањои асосї  

11110 Фарсудашавии љамъшуда – бино ва иншоот  

11120 Фарсудашавии љамъшуда – мошин ва таљњизот  

11130 Фарсудашавии љамъшуда – таљњизоти идоравї  

11140 Фарсудашавии љамъшуда – мебел ва лавозимот  

11150 Фарсудашавии љамъшуда – воситањои наќлиёт 

11180 Фарсудашавии љамъшуда – дигар воситањои асосї  

11300 Дороињои ѓайримоддї 

11310 Њуќуќи истифодабарии замин 

11320 Гудвилл 

11330 Патент, литсензия (иљозатнома), франшиза 

11340 Нишони молї 

11350 Њукуќи муаллифї 

11360 Таъмини барномавї  

11370 Дигар дороињои ѓайримоддї  

11390 Истењлоки љамъшудаи дороињои ѓайримоддї 
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11400 Дороињои биологї 

11430 Растанињо (дороињои биологии истеъмолї) 

11440 Растанињои мањсуловар 

11460 Дигар дороињои биологї 

11500 Сармоягузорї ба амволи ѓайриманќул  

11510 Бино ва иншоот  

11520 Таљдиди объектњои сармоягузорї ба амволи ѓайриманќул  

11600 Сармоягузорињои дарозмуддат 

11610 Коѓазњои ќиматноки ќарзї  

11620 Ќарзњо, вомњои додашуда  

11630 Сармоягузорї ба корхонањои фаръї  

11660 Дигар сармоягузорињои дарозмуддат  

11661 Дисконт (тахфифњо) аз рўи сармоягузорињои дарозмуддат  

11662 Подош (изофанарх) аз рўи сармоягузорињои дарозмуддат 

11700 Талаботњои андозии мавќуфгузошта  

11800 Ќарздории дебитории дарозмуддат  

11810 Ќарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон  

11820 Васиќањои (векселњои) гирифташуда 

11830 Харољотњои мавќуфгузоштаи дарозмуддат  

11840 Дигар ќарздории дебитории дарозмуддат  

Ќисми 2. Уњдадорињо 

Уњдадорињои кўтоњмуддат 

22000 Ќарздории кредитории тиљоратї 

22010 Њисобњо барои пардохт 

22020 Васиќањои (векселњои) кўтоњмуддат барои пардохт  

22030 Пешпардохтњои гирифташуда  

22040 Дигар њисобњо барои пардохт  

22100 Уњдадорињои кўтоњмуддати ќарзї  

22110 Ќарзњои бонкї, вомњо 

22120 Дигар ќарзњо, вомњо  

22130 Ќисми љории уњдадорињои ќарзии дарозмуддат  

22141 Дисконт(тахфиф) аз рўи вомбаргњо ва васиќањо 

22142 Подош (изофанарх) аз рўи вомбаргњо 

22200 Уњдадорињои кўтоњмуддати њисобкардашуда 

22210 Музди мењнати пардохтшаванда 

22220 Андози нафаќавии пардохтшаванда 

22230 Андоз аз даромади шахсони воќеии пардохтшаванда 

22240 Андози иљтимоии пардохтшаванда 
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22250 Суди сањмияњои (дивидендњои) пардохтшаванда 

22260 Фоизњо барои пардохт 

22270 Дигар харољоти њисобкардашуда 

22300 Андозњо барои пардохт 

22310 Андоз аз фоидаи барои пардохт 

22320 Андоз аз арзиши иловаги (ААИ) барои пардохт 

22330 Аксизњо барои пардохт 

22340 Андоз аз амволи ғайриманќул барои пардохт 

22360 Андози замин барои пардохт 

22370 Дигар андозњо барои пардохт 

22400 Захирањои харољот ва пардохтњои дарпешистода  

22410 Захирањо барои пардохти рухсатии мењнатї 

22440 Дигар захирањои њисобкардашуда 

22500 Дигар уњдадорињои кўтоњмуддат 

22510 Уњдадорињо дар назди муассисон 

22520 Ќарздории кредитории корхонањои фаръї (модарй) 

Уњдадорињои дарозмуддат 

22600 Уњдадорињои дарозмуддат 

22610 Вомбаргњо барои пардохт 

22620 Ќарзњои бонкї 

22630 Ќарзњои дигар 

22640 Васиќањои (векселњои) пардохтшаванда 

22650 Уњдадорињо аз рўи иљораи молиявї 

22691 Дисконт (тахфиф) аз рўи вомбаргњои дарозмуддат 

22692 Подош (изофанарх) аз рўи вомбаргњои дарозмуддат 

22700 Даромадњои мавќуфгузошта  

22710 Даромадњои мавќуфгузошта – грантњо 

22720 Пешпардохтњои гирифташудаи дарозмуддат 

22730 Дигар даромадњои мавќуфгузошташуда 

22800 Уњдадорињои андозии мавќуфгузошташуда 

Ќисми 3. Сармояи худї  

33000 Сармояи эълоншуда(оинномавї) 

33010 Сањмияњои одї 

33020 Сањмияњои имтиёзнок 

33030 Сармояи барилова пардохтшуда 

33090 Сањмияњои худии бозхаридшуда 

33100 Сармояи иловагї 
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33110 Грантњо ва маблаѓгузории маќсаднок 

33120 Тасњењот аз рўи азнавбањодињии воситањои асосї 

33130 Тасњењот аз рўи азнавбањодињии дороињои дигар 

33150 Амволи арзишноки бебозгашт ќабулшуда 

33200 Фоидаи таќсимнашуда 

33210 Фоидаи таќсимнашудаи давраи њисоботї 

33220 Фоидаи таќсимнашудаи солњои гузашта 

33300 Сармояи захиравї 

33400 Њиссаи аќаллият 

Ќисми 4. Даромадњои амалиётї  

44000 Даромадњо аз фаъолияти амалиётї 

44010 Даромад аз фурўши корњо, хизматњо 

44020 Дигар даромадњо аз фаъолияти амалиётї 

44090 Баргардониши молњои фурўхташуда ва тахфиф 

Ќисми 5. Харољотњои амалиётї  

55000 Арзиши аслии захирањои фурўхташуда, кор ва хизматњо 

55010 Арзиши аслии фурўш 

55020 Тасњењи арзиши захирахо  

55030 Харољоти кашонидани захирањо 

55040 Харољоти азнавкоркардабарорї 

55050 Харољоти хариди захирањо 

55200 Харољоти фурўш 

55210 Харољоти реклама ва мусоидат ба фурўш 

55220 Харољоти музди мењнат 

55230 Харољоти њиссаљудокунињо ба фондњои иљтимої 

55270 Харољоти фарсудашавй ва истењлок  

55280 Харољоти мукофотонї  

55290 Дигар харољоти фурўш 

55300 Харољотњои умумї ва маъмурї 

55310 Харољоти музди мењнат 

55311 Харољоти њиссаљудокунињо ба фондњои иљтимої 

55312 Харољоти иљора 

55313 Харољоти пардохти хизматрасонии касбї 

55314 Андоз ва бољњо 

55315 Харољоти асбобњои идоравї  

55316 Таъмир ва хизмати техникии воситањои асосї 

55317 Харољоти таъминоти компютерї 

55318 Харољоти сафари хизматї  
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55319 Љаримањо, пения, ҷаримаи ањдшиканї 

55320 Харољоти тадќиќот ва коркарди илмї 

55321 Харољоти фарсудашавии воситањои асосї 

55322 Харољоти истењлоки дороињои ѓайримоддї 

55323 Харољоти гузаронидани аудит 

55324 Харољоти ААИ-и ба њисоб гирифтанашуда 

55325 Харољоти коммуналї 

55326 Харољоти коммуникатсионї (алоќа) 

55327 Харољоти ќувваи барќ 

55328 Харољоти сўзишворї 

55329 Харољоти намояндагї 

55330 Харољот ба маќсадњои хайрия (эњсон) 

55350 Дигар харољотњои умумї ва маъмурї 

Ќисми 6. Даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї 

66000 Даромадњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї 

66010 Даромад дар намуди фоизњо 

66020 Даромад аз сармоягузорињо 

66030 Даромад аз суди сањмияњо (дивидендњо) 

66040 Даромад аз фарќияти ќурбї 

66050 Даромад аз мубодилаи асъор  

66060 Даромад аз хориљшавии дороињои дарозмуддат 

66070 Дигар даромадњои ѓайриамалиётї 

66100 Харољотњо аз рўи фаъолияти ѓайриамалиётї 

66110 Харољот дар намуди фоиз 

66120 Зарар аз сармоягузорињо 

66130 Зарар аз коњишёбии арзиш 

66140 Зарар аз фарќияти ќурбї 

66150 Зарар аз мубодилаи асъор  

66160 Зарар аз хориљшавии дороињои дарозмуддат 

66170 Дигар харољотњои ѓайриамалиётї 

66200 Харољотњо (даромадњо) аз рўи андоз аз фоида 

70000 Маљмуи даромадњо ва харољотњо 
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Замимаи Б. 

Намунаи њисобот оид ба вазъи молиявї барои муассисаи таълимии ѓайридавлатї 

Њисобот оид ба вазъи молиявї дар 31 декабри соли 2020 ва соли 2021, њаз.сом. 

Дороињо 2020 2021 

Дороињои ҷорӣ   

Воситањои пулӣ 2,0 4,78 

Сармоягузорињои кӯтоњмуддат 16,9 11,91 

Њисобњо барои ќабул 7,3 4,87 

ЗММ 14,70 14,92 

Хароҷоти даврањои оянда 0,75 0,1 

Ҷамъи активњои ҷорӣ 41,65 36,58 

Дороињои дарозмуддат   

Воситањои асосӣ 67,42 74,09 

Истењлоки њисобкардашуда (9,07) (10,67) 

Арзиши баќиявии воситањои асосӣ 58,35 63,42 

Ҷамъи дороињои дарозмуддат 58,35 63,42 

Њамагӣ, дороињо  100 100 

Уњдадорињо   

Уњдадорињои ҷорӣ   

Њисобњо барои пардохт 5,66 5,18 

Андоз барои пардохт 0,75 0,31 

Уњдадорињои њисобкардашуда 1,2 1,24 

Ҷамъи уњдадорињои ҷорӣ 7,61 6,73 

Уњдадорињои дарозмуддат     

Вомбаргњо барои пардохт 32,71 30,56 

Ҷамъи уњдадорињои дарозмуддат 32,71 30,56 

Њамагӣ, уњдадорињо 40,32 37,29 

Сармояи худӣ   

Сањмияњои одӣ бо арзиши исмї 26,71 28,63 

Сармояи иловагӣ 15,35 19,58 

Фоидаи таќсимношуда 17,62 14,5 

Ҷамъи сармояи худӣ 59,68 62,71 

Ҷамъи уњдадорињо ва сармояи худӣ 100 100 
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Замимаи В 

Шакли њисоботи дохилї оид ба фаъолияти муассисаи таълимии дорои 

сатњи гуногуни идоракунї  (равиши 1) 
 

 Нишондињандањо 

 

 
аз рўи 

смета 
Њаќиќї тамоюл 

 Њисоботи роњбари барномаи таълимии А 

 (маълумоти миёнаи умумї – синфњои 5-11) 

1 Даромад аз фурўши хизматрсонињои 

таълимї (бе њисоби ААИ) 
    

2 Харољоти таѓйирёбанда:     

3 Музди мењнати муаллимон     

4 Таъмини хонандагон бо маводи 

методї  
  

 
 

5 Таъмини хонандагон бо китобњои 

дарсї  
  

 
 

6 Харољоти ѓизо     

7 Маводњои коргузорї     

8 Њамагї харољоти таѓйирёбанда     

9 Даромади маржиналї     

 Њисоботи роњбари зерсохтори №1 

 Даромади маржиналї аз рўи 

барномањои таълимї: 
    

 Барномаи А     

 Барномаи Б     

 Њамагї даромади маржиналї     

 Харољоти доимии зерсохтор     

 Фоидаи зерсохтор     

 Њисобот ба директори муассисаи таълимии болої (Сохтори марказї) 

 Даромади марљиналї аз рўи 

зерсохторњои тобеъ: 
    

 Зерсохтори №1      

 Зерсохтори №2      

 Муассисаи марказї     
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 Њамагї даромади маржиналї     

 Харољоти амалиётии (маъмурї-

идоракунї) муассисаи таълимї дар 

маљмуъ 

    

 Фоидаи муассисаи таълимї     
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Замимаи Г 

Шакли њисоботи дохилї оид ба фаъолияти муассисаи таълимии дорои 

сатњи гуногуни идоракунї (равиши 2-юм) 

 

 

 

№ 
Нишондињанд

ањо 

Аз рўи бахшњо 

Дар маљмуъ Муассисаи 

марказї 
Зерсохтори №1 Зерсохтори №2  

Смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл смета тамоюл 

1.  Даромад аз 

хизматрасони

њои таълимї 

        

2.  Арзиши 

хизматрасони

њои таълимї 

        

3.  Фоидаи умумї 

(сатри 1 – 

– сатри 2) 

        

4.  Харољоти 

амалиётии 

муассисаи 

таълимї 

        

5.  Фоидаи 

амалиётии  

муассисаи 

таълимї 

        



194 
 

Замимаи Д. 

Намунаи љадвали корї барои муайян кардани натиљањои молиявї ва тартиб додани њисоботи молиявии љамъбастї 

 

Номгўи њисоб 

Раќами 

њисоб 

Тавозуни санљишї 

пеш аз  тасњењот 

Навиштњои 

тасњењї 

Тавозуни санљишї 

пас аз тасњењот 

Њисобот оиди 

фоида ва зарар 

Њисобот оид ба 

фоидаи таќсимношуда 

Тавозуни 

муњосибї 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Воситањои пулї              

Њисобњо барои ќабул              

Масолењ              

Асбобњои идоравї              

Иљораи пешпардохтшуда              

Воситањои асосї              

Фарсудашавии ѓуншудаи воситањои 

асосї 

             

              

Њисобњо барои пардохт              

Музди мењнат барои пардохт              

Даромади даврањои оянда              

Ќарзњои кўтоњмуддати банк              

              

Сармояи оинномавї              

Фоидаи таќсимношуда              

              

Даромад аз фурўши корњо, хизматњо              

Дигар даромадњо              

Харољоти музди мењнат              

Харољоти иљора              
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Харољоти хизматрасонии 

коммуналї 

             

Харољоти фарсудашавии ВА              

Љамъ              

Харољот аз рўи андоз аз фоида              

Андоз аз даромад барои пардохт 

(18%) 

             

Фоидаи соф              

Њамагї              

 

 

  


