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Annotatsiya: Pandemiya sharoitida iqtisodiy inqirozning tobora chuqurlashuvi va 

xalqaro miqyosda globallashuvi barcha mamlakatlarda davlat sektoridagi xarajatlarni 
koʻpaytirish va mablagʻlardan samarali foydalanish, byudjet ijrosiga oid moliyaviy 

axborotlarning ochiqligi va shaffofligini ta’minlashni talab etmoqda. Mazkur maqolada davlat 
sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlarini hosil boʻlish manbalari va 

sarflash yoʻnalishlari hamda ularning harakatiga oid tizimli axborotlarni shakllantirishning 

zarurligi ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Davlat sektoridagi muassasalarning 
byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobini yuritishning amaldagi holati tahlil qilingan. Davlat 

sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga asosan mamlakatimiz davlat 
sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlarini samarali boshqarish va 

ularning hisobi uslubiyotini takomillashtirish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab 

chiqilgan. 
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1. Kirish. 

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi va aholi farovonligini ta’minlashda nafaqat, 

xususiy sektor, balki, davlat sektori ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Davlat sektori 
davlatning jamiyat oldidagi vazifalarini bajarish va xizmatlar koʻrsatish, iqtisodiyotni 

ragʻbatlantirish, tartibga solish va nazorat qilish, aholi bandligini ta’minlash kabi qator 

notijorat faoliyatlarni amalga oshiradi. O’z navbatida, davlat sektorining mazkur yoʻnalishlar 

boʻyicha faoliyatini moliyaviy jihatdan ta’minlash davlat byudjetini shakllantirish orqali 

amalga oshiriladi. Davlat ta’lim va sogʻliqni saqlash muassasalari davlat sektorining eng 

muhim sohalaridan sanalib, ayni vaqtda, ular davlat sektoridagi muassasalarning 66,8 
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foizini tashkil qilib, ushbu sohalarga yoʻnaltirilayotgan mablagʻlar davlat byudjetining 52,1 

foiziga toʻgʻri kelmoqda.1  

Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev (2020) ta’kidlaganlaridek, “Soʻnggi 4 yilda 

iqtisodiyotimizning barcha jabhalariga bozor mexanizmlarini joriy etish borasida jiddiy 

qadamlar tashlandi. Endigi vazifa – chuqur tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror 
oʻsishning poydevorini yaratishdan iborat.” Davlat byudjeti xarajatlarining ijtimoiy 

yoʻnaltirilganligini saqlab qolgan holda, bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, soliq 

byudjet yukini kamaytirish va davlat sektoridagi muassasalarni byudjetdan tashqari 

manbalar hisobidan moliyalashtirishni kengaytirish borasida qator islohotlarni amalga 
oshirish eng zarur masalalardan sanalanadi. Bu oʻz navbatida, davlat sektoridagi 

muassasalarda byudjet va byudjetdan tashqari moliyalashtirishning maqsadli va manzilliligi 

hamda mablagʻlar sarflanishiga oid axborotlarning ochiqligi va ishonchliligini ta’minlash 

boʻyicha tizimli izlanishlar olib borishni taqozo etadi. 

Davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimini amal qilishi va byudjet tashkilotlarida 

buxgalteriya hisobi axborot tizimidan foydalanish imkoniyatidan kelib chiqib, davlat 
setoridagi muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlarni shakllantirish va tasarruf etish, 

ularning hosil boʻlish manbalari yuzasidan daromadlar va xarajatlar hisobini yuritishning 

uslubiyotini takomillashtirishga qaratilgan izlanishlar olib borish zarurdir. 

 

2. Adabiyotlar sharhi. 

Mazkur mavzuda olib borilgan tadqiqotlarni tahlili ikkita yoʻnalishga ajratilgan holda 

oʻrganildi. Birinchidan, davlat sektoridagi muassasalar va ularni moliyalashtirish. 

Ikkinchidan, davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirish manbalari va ularning hisobini 

yuritish. 

Davlat sektoridagi muassasalar va ularni moliyalashtirish borasida Avstraliyalik olim 

Callender (2001) izlanish olib borgan. Uning izlanishlarida davlat sektoridagi 

muassasalarning tabiati, tarixi va roli tadqiq etilgan. Davlat sektoridagi muassasalar 
hukumat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati oʻrtasidagi boshqaruv aloqalarini amalga 

oshirishda qatnashib, davlat boshqaruvi jarayonida qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi, 

degan xulosaga kelgan. Davlat sektoridagi muassasalarning davlat xizmatlari samaradorlik 
koʻrsatkichlarini aniqlashdagi oʻrni, iqtisodiyotni boshqarish va ragʻbatlantirishga ta’siri 

haqida oʻz tavsiyalarini bergan. 

Xalqaro ichki auditorlar instituti (The Institute of Internal Auditors, 2011) 
tadqiqotlariga koʻra, davlat sektori muassasalarini asosiy uchta turga ajratilgan. Birinchi. 

Markaziy hukumat tomonidan belgilangan tartibda tashkil etilgan hududiy boshqaruv 
organlari, vazirlik va idoralarning tarkibiy tuzilmalari hamda ularga hisobdor boʻlgan 

muassasalar.  

Ikkinchi. Hukumat tarkibiga kiruvchi va davlat xizmatlarini koʻrsatuvchi 

muassasalardan iborat boʻlgan agentliklar.  

Uchinchi. Hukumatdan mustaqil tarzda faoliyat yuritadigan, oʻzining daromad 

manbalariga ega boʻlgan mahsulot ishlab chiqaruvchi va xizmatlar koʻrsatuvchi davlat 

muassasalari. Davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirish va nazoratini amalga 

oshirishda ushbu darajalarga e’tibor qaratish tavsiya qilingan. 
Xalqaro valyuta jamgʻarmasi (International Monetary Fund, 2020)ning 2020 yil aprel 

oyidagi hisobotiga koʻra, rivojlangan mamlakatlar davlat xarajatlari YaIMning 40 foizini 

tashkil qilib, davlat sektoridagi muassasalar bandlikni ta’minlash nuqtai nazaridan eng katta 

ish beruvchi hisoblanishi ta’kidlangan. Pandemiya va inqiroz sharoitida davlat sektoridagi 

muassasalarni  moliyalashtirish ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashi qayd qilingan. 

Yuqorida qayd etib oʻtilgan izlanishlarda davlat sektoridagi muassasalarning davlat va 

jamiyat  hayotidagi roli hamda ularni moliyalashtirishning oʻziga xos jihatlari yoritib berilgan. 

Shuningdek, davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirish byudjet mablagʻlari bilan bir 

qatorda pulli xizmatlar koʻrsatish va mahsulot ishlab chiqarish orqali byudjetdan tashqari 

moliyalashtirishni amalga oshirishning zarurligini ifodalab bergan. 

Davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirish manbalari va ularning hisobini 
yuritish, mablagʻlardan samarali foydalanishda axborotlarning ochiqligini ta’minlash muhim 

yoʻnalish sanaladi. Xususan, Xalqaro sertifikatlangan buxgalterlar assosiatsiyasining (The 

Association of Chartered Certified Accountants, 2010) hisobotlariga koʻra, davlat sektorida 

                                                           
1 Fuqarolar uchun byudjet 2021 yil loyiha. Toshkent 2020. https://openbudget.uz/#/public-budget 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767042534#!
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mablagʻlardan foydalanishda kuchli moliyaviy boshqaruv, mablagʻlarning sarflanishida 

hisobdorlik va axborotlarning oshkoraligini ta’minlash fiskal barqarorlik, mablagʻlarni toʻgʻri 

taqsimlash va samarali boshqarishga xizmat qilib, davlat xizmatlari iqtisodiy 

samaradorligining ortishini ta’minlashi qayd etilgan. 

“ERNST & YOUNG” xalqaro auditorlik tashkiloti eksperti (Jens Heiling, 2020) 

tomonidan COVID-19 pandemiyasi vaqtida dunyo hukumatlari tomonidan amalga oshirilgan 
misli koʻrilmagan harakatlari davlat sektoridagi muassasalarning jamiyat va iqtisodiyotdagi 

ahamiyati naqadar yuqori ekanligidan dalolat berishi bayon qilingan. Bunda, davlat 

sektorida buxgalteriya hisobi axborotlari va moliyaviy hisobotlarning shafofligi va 
ishonchliligini ta’minlash hal qiluvchi rol oʻynashi zarurligi qayd etilgan. Davlat sektorida 

mablagʻlardan maqsadli foydalanishni ta’minlash boʻyicha islohotlarni amalga oshirishda 

davlat sektorida buxgalteriya hisobining nechogʻliq muhim ekanligi Gretsiya va Portugaliya 

tajribasida yaqqol namoyon boʻlganligi ta’kidlangan. 

Shah (2007) tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotda dunyo mamlakatlarida byudjet ijrosini 

amalga oshirish va davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirishda uzviy ketma-ketlikda 

hisobdorlik, oshkoralik, rejalashtirish va nazorat qilishni ta’minlash zarur, degan xulosaga 
kelingan. Shuningdek, byudjet ijrosiga oid axborotlarning toʻliqligi va oshkoraligi byujet 

muassasalarining byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobini yuritish va ularning harakati 

toʻgʻrisidagi axborotlarni ham qamrab olish orqali ta’minlanishi alohida tavsiya etilgan. 

Ushbu izlanishlar davlat sektoridagi muassasalarni moliyalashtirishda nafaqat, byudjet 
mablagʻlari balki, byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha tushumlar va ularning 

sarflanishini yagona tizimda hisobga olib borish, ularga oid tizimli axborotlarni shakllantirish 

byudjet ijrosiga oid ma’lumotlarning shaffofligi hamda davlat sektoridagi muassasalar 

moliyaviy faoliyatining oshkoraligini ta’minlashga xizmat qilishi ta’kidlangan. 

 

3. Tadqiqot metodlari. 

Tadqiqot davomida iqtisodiy voqelik jarayonlarini oʻrganishning ilmiy usullari - 

kuzatish, tanlash, umumlashtirish, guruhlashtirish, tahlilning mantiqiy va taqqoslama 

usullari, induktsiya va deduktsiya, ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarni tizimli tahlil qilish, abstrakt-

mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, istiqbolli prognozlash, monografik kuzatuv va boshqa 

usullardan foydalanilgan. 

 

4. Tahlil va natijalar muhokamasi. 

Davlat sektoridagi muassasalar davlat byudjetidan moliyalashtirish bilan bir vaqtda 
Byudjet kodeksiga (2013) koʻra, byudjet tashkilotining rivojlantirish jamgʻarmasi, tibbiyot 

tashkilotlarining moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish jamgʻarmasi, byudjet 

tashkilotlarining undiriladigan toʻlovlar hisobiga shakllantiriladigan byudjetdan tashqari 

mablagʻlarini shakllantirish orqali ham moliyalashtiriladi. O’z navbatida, ushbu 

moliyalashtirish manbalarining tarkibiy tuzilishini oʻrganadigan boʻlsak, ular quyidagilarga 

ajratilgan: 

1) Byudjet tashkilotining rivojlantirish jamgʻarmasi daromadlari: 

hisobot choragining soʻnggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi boʻyicha tejalgan 

mablagʻlar (kapital qoʻyilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablagʻlar bundan 

mustasno); 
faoliyat ixtisosligi boʻyicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan 

olingan daromadlar;  

byudjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan 
mablagʻlarning bir qismi; 

belgilangan tartibda byudjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablagʻlar; 

homiylikdan olingan mablagʻlar hisobidan shakllantiriladi. 

2) Tibbiyot muassasalarining moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish jamgʻarmasi 

daromadlari: 
tibbiyot muassasiga ajratiladigan byudjet mablagʻlari umumiy hajmining 5 foizigacha 

boʻlgan miqdorda byudjetdan ajratiladigan mablagʻlar; 

faoliyat ixtisosligi boʻyicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan 

olingan daromadlar; 

hisobot choragining soʻnggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi boʻyicha tejalgan 

mablagʻlar (kapital qoʻyilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablagʻlar bundan 

mustasno); 
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tibbiyot tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan 

mablagʻlarning bir qismi; 

belgilangan tartibda muassasalar tasarrufida qoldiriladigan mablagʻlar; 

homiylikdan olingan mablagʻlar hisobidan shakllantiriladi. 

3) Byudjet tashkilotlari tomonidan byudjetdan tashqari mablagʻlar:  

oʻquvchilar va tarbiyalanuvchilar davlat maktabgacha ta’lim muassasalarida, 

umumta’lim maktablarining kuni uzaytirilgan guruhlarida, maktab-internatlarda, olimpiya 

zaxiralari kollejlari va boshqa ta’lim muassasalarida saqlab turilganligi uchun; 

oʻquvchilar bolalar musiqa va san’at maktablari hamda maktabdan tashqari ta’lim 

muassasalarida ta’lim olganligi uchun; 
oliy va oʻrta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida ta’lim olganlik uchun; 

statsionar davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotganlar tarkibi ovqatlanishi 

uchun; 
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa turdagi undiriladigan toʻlovlar hisobidan 

shakllantiriladi. 
Davlat sektoridagi muassasalarning ushbu mablagʻlarni tasarruf etishi va ulardan 

foydalanishlarini tartibga soluvchi qator normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. 

Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Byudjet tashkilotlarini mablagʻ 

bilan ta’minlash tartibini takomillashtirish toʻgʻrisida”gi Qarori (1999) bilan byudjet 

tashkilotini rivojlantirish jamgʻarmasini shakllantirish va ushbu mablagʻlardan 

foydalanishning tartibi belgilangan.  

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Tibbiyot xodimlari mehnatiga haq 

toʻlashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Qarori (2005) bilan tibbiyot 

muassasasining moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish jamgʻarmasini shakllantirish va 

uning mablagʻlarini sarflash yoʻnalishlari belgilab berildi. Shuningdek, “Tibbiyot 

muassasalarini moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish Jamgʻarmasi toʻgʻrisida”gi nizom 

(2006) bilan tibbiyot muassasalarining ushbu jamgʻarma mablagʻlarini shakllantirish va 

taqsimlash, tibbiyot muassasalari xodimlariga ustamalar va ragʻbatlantirish belgilash, 

jamgʻarma mablagʻlarini muassasalarning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish, 

modernizatsiya qilish va ta’mirlash maqsadida sarflash tartibi belgilangan. 

“Maktabgacha ta’lim muassasalari va maktab-internatlardagi bolalar ta’minotiga haq 
toʻlash tartibi toʻgʻrisida”gi nizom (2016) bilan maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar 

ta’minoti uchun toʻlovlarni amalga oshirish va hisob-kitob qilish tartibi belgilangan. “Oliy va 

oʻrta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida oʻqitishning toʻlov-kontrakt shakli va undan 

tushgan mablagʻlarni taqsimlash tartibi toʻgʻrisida”gi nizom (2013) asosida oliy va oʻrta 

maxsus ta’lim muassasalarida toʻlov-kontrakt shakli mablagʻlari boʻyicha shartnomani 

rasmiylashtirish, toʻlov miqdori va uning amalga oshirilishi, tushgan mablagʻlarning 

taqsimlanish tartibi belgilangan. 
“Byudjet tashkilotlari va byudjet mablagʻlari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat 

jadvallarini tuzish, tasdiqlash va roʻyxatdan oʻtkazish tartibi toʻgʻrisida”gi Nizom (2014) bilan 

muassasalarning byudjetdan tashqari jamgʻarmalari boʻyicha daromadlar va xarajatlar 

smetalarini tuzish va tasdiqlash, koʻrib chiqish, roʻyxatdan oʻtkazish tartibi belgilangan. 

Mazkur normativ huquqiy-hujjatlarning talablari asosida davlat sektoridagi 
muassasalar byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha daromadlar va xarajatlar smetalarini 

mustaqil tuzib tasdiqlagan holda moliya organlariga taqdim etadi. Bunda, har bir byudjetdan 
tashqari mablagʻlar boʻyicha xarajatlarni rejalashtirishda moliya yili boshidagi mavjud 

mablagʻ qoldigʻi hamda ushbu mablagʻlar boʻyicha tushumi kutilayotgan mablagʻlar hajmidan 

kelib chiqib xarajatlar rejalashtiriladi. Yuqorida keltirilgan huquqiy hujjatlarda belgilangan 
tartibda byudjetdan tashqari mablagʻlar belgilangan maqsadlarda sarfi amalga oshiriladi.  

Qayd etib oʻtilgan normativ hujjatlarda belgilangan tartiblarni oʻrganadigan boʻlsak, 

muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlarini tasarruf qilish va ulardan maqsadli 

foydalanishni ta’minlash bilan bogʻliq ayrim munozarali holatlar koʻzga tashlanadi. 

Birinchidan, tahlil qiladigan boʻlsak, joriy davrda muassasalarni byudjetdan tashqari 

mablagʻlari boʻyicha smetalarining xarajatlar qismida ma’lum bir maqsad uchun belgilangan 

sarflanmay qolgan mablagʻ, kelgusi moliya yiliga qoldiq sifatida oʻtadi va oʻz navbatida, 

kelgusi moliya yilida boshqa xarajat moddalari boʻyicha reajalashtirilib uni sarflanishi amalga 

oshiriladi. Ushbu holat byudjet muassasalarida byudjetdan tashqari mablagʻlarni moliya yili 

davomida belgilangan maqsadlarda sarflashni ta’minlashga toʻsqinlik qiladi. Muassasalar 

tomonidan sun’iy ravishda moliya yili davomida byudjetdan tashqari mablagʻlarni 

https://lex.uz/docs/941878
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belgilangan maqsadlarda sarflanishini to’xtatib turish va kelgusi moliya yilida boshqa 

moʻljallangan maqsadlarga sarflashga zamin yaratishi mumkin. Birgina misol bilan 

ifodalaydigan boʻlsak, byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha moliya yilida xodimlarni 

moddiy ragʻbatlantirish va har oylik ustamalar berish uchun rejalashtirilgan mablagʻlarni 

sarfini kamaytirib yoki cheklab ushbu mablagʻlarni kelgusi moliya yilida moddiy texnik 

bazani rivojlantirishga sarflash nooʻrin hisoblanadi. 

Ikkinchidan, davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari oʻz 

nomi bilan muassasa ixtiyorida boʻlgan mablagʻlar hisoblanib, qonunchilik asosida tasarruf 

etilishi va smetalarda belgilangan holatda maqsadli sarflanishi zarur. Shu bilan birga, 
muassasa faoliyatida moliya yili davomida mazkur mablagʻlar hisobidan smetalarda nazarda 

tutilmagan holda qoʻshimcha mablagʻ manbalari vujudga kelishi mumkin. Bizningcha, 

muassasalar hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ilmiy va innovatsion hamkorlikni 
rivojlantirish, byudjetdan tashqari mablagʻlarning yangi manbalarini hosil qilish va ularning 

hajmini ko’paytirishni ragʻbatlantirish maqsadga muvofiq. Buning uchun tasdiqlangan 

smetalar doirasida amalga oshiriladigan xarajatlarni ularning kelib tushishi kutilayotgan 
mablagʻlar hisobidan qoplash imkoniyati mavjud boʻlgan taqdirda, tasdiqlangan hajmlarga 

nisbatan ko’paytirish mumkinligini nazarda tutish zarur. 

Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari manbalardan tushumlari va 

ularning qonunchilik doirasida sarflanishini ta’minlash ularning hisobini yuritish orqali 

amalga oshiriladi. Shuningdek, davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari 
mablagʻlari harkati toʻgʻrisidagi joriy va jamlanma axborotlarni shakllantirish maqsadidagi 

hisob ishlari daromad (tushum) va xarajatlar, ular bilan bogʻliq debitorlik va kreditorlik 

majburiyatlarni alohida qayd etib borish bevosita muassasaning oʻzida amalga oshirilmoqda.  

Davlat sektoridagi muassasalarning byudjet tashqari mablagʻlari boʻyicha 

daromad(tushum)lari hisobi amalda quyidagi tarzda yuritilmoqda (1-jadval). 

1-jadval 
Davlat sektoridagi muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha 

daromadlarning hisobga olinishi (Yoʻriqnoma, 2010) 

№ Muomala mazmuni 
Buxgalteriya oʻtkazmasi 

Debet Kredit 

Muassasalarning rivojlantirish jamgʻarmasi daromadlari 

1.  Hisobot choragining soʻnggi ish 

kuni oxirida xarajatlar smetasi 

boʻyicha tejalgan mablagʻlar 

tushumi 

112–“Byudjet 

tashkilo-tini 

rivojlantirish 
jamgʻarmasi 

mablagʻlari” 

232-“Byudjetdan 

moliyalashtirish” 

2.  Faoliyat ixtisosligi boʻyicha 

tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) 

realizatsiya qilishdan olingan 

daromadlar 

200-“Mahsulot (ish, 

xizmat) lar 

realizatsiyasi” 

262-“Byudjet tashkilotini 
rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

3.  Muassasa balansida turgan mol-

mulkni ijaraga berishdan olingan 
mablagʻlarning bir qismi 

159-“Boshqa debitor 

va kreditorlar bilan 

hisob-kitoblar” 

262-“Byudjet tashkilotini 
rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

4.  Homiylikdan olingan mablagʻlar 
Aktivlarni hisobga 

oluvchi schyotlar 

tegishlisi 

262-“Byudjet tashkilotini 
rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

Tibbiyot muassasalarining moddiy ragʻbatlantirish va rivojlantirish jamgʻarmasi 

daromadlari 

1.  Tibbiyot muassasiga 
ajratiladigan byudjet mablagʻlari 

umumiy hajmining 5 foizigacha 

boʻlgan miqdorda byudjetdan 

ajratiladigan mablagʻlar 

112–“Byudjet 

tashkilo-tini 

rivojlantirish 

jamgʻarmasi 

mablagʻlari” 

232-“Byudjetdan 

moliyalashtirish” 

2.  Hisobot choragining soʻnggi ish 

kuni oxirida xarajatlar smetasi 
boʻyicha tejalgan mablagʻlar 

112–“Byudjet 

tashkilo-tini 

rivojlantirish 

232-“Byudjetdan 

moliyalashtirish” 
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tushumi jamgʻarmasi 

mablagʻlari” 

3.  Faoliyat ixtisosligi boʻyicha tovar 

(ish, xizmat) larni realizatsiya 

qilishdan olingan daromadlar 

200-“Mahsulot (ish, 

xizmat)lar 

realizatsiyasi” 

262-“Byudjet tashkilotini 
rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

4.  Muassasa balansida turgan mol-

mulkni ijaraga berishdan olingan 
mablagʻlarning bir qismi 

159-“Boshqa debitor 

va kreditorlar bilan 

hisob-kitoblar” 

262-“Byudjet tashkilotini 

rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

5.  Homiylikdan olingan mablagʻlar 
Aktivlarni hisobga 

oluvchi schyotlar 

tegishlisi 

262-“Byudjet tashkilotini 
rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

Ta’lim va tibbiyot muassasalarida undiriladigan toʻlovlar hisobidan mablagʻlarni 

shakllantirish 

1.  O’quvchilar va tarbiyalanuvchilar 

davlat maktabgacha ta’lim 

muassasalarida, umumta’lim 

maktablarining kuni uzaytirilgan 

guruhlarida, maktab-

internatlarda, olimpiya zaxiralari 

kollejlari va boshqa ta’lim 

muassasalarida saqlab 

turilganligi uchun toʻlovlar 

156-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblar” 

242-“Ta’lim 

muassasalarida 

hisoblangan ota-
onalarning mablagʻlari” 

2.  Oliy va oʻrta maxsus, kasb-hunar 

ta’limi muassasalarida ta’lim 
olganlik uchun toʻlov 

175-“Talabalar bilan 

boshqa hisob-kitoblar” 

252-“Ta’lim 

muassasalarida 
oʻqitishning toʻlov-kontrakt 

mablagʻlari boʻyicha 

daromadlar” 

3.  Statsionar davolash-profilaktika 

muassasalarida 

davolanayotganlar tarkibi 
ovqatlanishi uchun toʻlov 

156-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblar” 

242-“Ta’lim 

muassasalarida 

hisoblangan ota-
onalarning mablagʻlari” 

 
Jadvaldan koʻrish mumkinki, barcha muassasalarda hisobot choragining soʻnggi ish 

kuni oxirida xarajatlar smetasi boʻyicha tejalgan mablagʻlar tushumi, tibbiyot muassasiga 

ajratiladigan byudjet mablagʻlari umumiy hajmining 5 foizigacha boʻlgan miqdorda 

byudjetdan ajratiladigan mablagʻlar hamda homiylik sifatida muassasaning ShG’Hga oʻtkazib 

beriladigan mablagʻlar ularning harakati bilan bogʻliq holatda daromad sifatida hisobga 

olinmoqda. Boshqa holatlarda esa, byudjetdan tashqari mablagʻlar bilan bogʻliq 

daromadlarni hisobga olish debitorlik majburiyatlarni keltirib chiqarib, ular boʻyicha 

gʻaznachilikdagi ShG’Hga tushumini hisobga olishni talab etadi (2-jadval). 

2-jadval 
Davlat sektoridagi muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlarning ShG’Hga 

tushumi (Yoʻriqnoma, 2010) 

№ Muomala mazmuni 
Buxgalteriya oʻtkazmasi 

Debet Kredit 

Muassasalarning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari tushumi 

1.  Etkazib berilgan mahsulot, 

bajarilgan ish va xizmatlar uchun 

xaridorlardan kelib tushgan 
mablagʻlar 

112–“Byudjet tashkilo-

tini rivojlantirish 
jamgʻarmasi 

mablagʻlari” 

152-“Xaridor va 

buyurtmachilar bilan 

hisob-kitoblar” 

2.  Ijaradan tushum 112–“Byudjet tashkilo-

tini rivojlantirish 
jamgʻarmasi 

mablagʻlari” 

 

159-“Boshqa debitor 

va kreditorlar bilan 

hisob-kitoblar” 
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Ta’lim va tibbiyot muassasalarida undiriladigan toʻlovlar hisobidan mablagʻlar 

tushumi 

1.  O’quvchilar va tarbiyalanuvchilar 

davlat maktabgacha ta’lim 

muassasalarida, umumta’lim 

maktablarining kuni uzaytirilgan 

guruhlarida, maktab-

internatlarda, olimpiya zaxiralari 

kollejlari va boshqa ta’lim 

muassasalarida saqlab turilganligi 

uchun toʻlovlardan tushum 

110-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblardan 

tushgan mablagʻlar” 

156-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblar” 

2.  Oliy va oʻrta maxsus, kasb-hunar 

ta’limi muassasalarida ta’lim 
olganlik uchun toʻlov 

111-“Ta’lim muassasa-

larida oʻqitishning 

toʻlov-kontrakt shakli-

dan tushgan 

tushumlar” 

175-“Talabalar bilan 

boshqa hisob-

kitoblar” 

3.  Statsionar davolash-profilaktika 

muassasalarida 

davolanayotganlar tarkibi 
ovqatlanishi uchun toʻlov 

110-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblardan 
tushgan mablagʻlar” 

156-“Toʻlovlarning 

maxsus turlariga doir 

hisob-kitoblar” 

Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha shaxsiy 

gʻazna hisobvaraqlari (ShG’H) gʻaznachilik tomonidan yuritiladi. Byudjet ijrosi kassa usulida 

amalga oshirilishidan kelib chiqqan holda, davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimida 
muassasalarning byudjetdan tashqari pul mablagʻlari harakati bilan bogʻliq tushumlar 

daromad sifatida hisobga olinmoqda (3-jadval). 

3-jadval 

Davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimida davlat sektoridagi 
muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha daromadlarini hisobga 

olish (Buyruq, 2013) 

№ Muomala mazmuni 
Buxgalteriya oʻtkazmasi 

Debet Kredit 

Muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha daromadlar 

1.  Muassasalarning byudjetdan 
tashqari mablagʻlari boʻyicha 

daromadlari 

019-“Byudjetdan 
mablagʻ oluvchilarning 

byudjetdan tashqari 
mablagʻlari” 

049-“Byudjetdan 
mablagʻ oluvchilarning 

byudjetdan tashqari 

tushumlari” 

 

Davlat sektoridagi muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha 

daromad(tushum)larning hisobini yuritish bilan bogʻliq joriy va jamlanma axborotlar batafsil 

shakllantirib borilmoqda. Ammo, davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimida 
muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobi pul mablagʻlari harakati bilan bogʻliq 

holatda, ya’ni kassa usulida yuritilishi byudjet tizimining tarkibiy qismi hisoblangan byudjet 

muassasalarining byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha hisobga olingan yoki ular boʻyicha 

tushumi kutilayotgan mablagʻlar toʻgʻrisida axborotlarni shakllantirishga toʻsqinlik qilmoqda. 

Boshqacha aytganda, axborot texnologiyalari rivojlangan bir sharoitda, davlat sektoridagi 

muassasalarda hisobot davrida byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha haqiqatda qancha 

miqdorda daromad(tushum)lar shakllanayotganligini aniqlab olishning imkoniyati 

yaratilmagan. 

Izlanishning davomi sifatida muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha 

xarajatlar hisobini ham oʻrganadigan boʻlsak, bunda ham, yuqoridagi holatga duch kelamiz. 

Muassasalarni byudjetdan tashqari mablagʻlarining ShG’Hdan sarflanishi davlat moliyasini 

boshqarishning axborot tizimida xarajat sifatida hisobda aks ettiriladi (4-jadval). 
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4-jadval 

Davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimida davlat sektoridagi 
muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha xarajatlarini hisobga 

olish (Buyruq, 2013) 

№ Muomala mazmuni 
Buxgalteriya oʻtkazmasi 

Debet Kredit 

Muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha daromadlar 

2.  Muassasalarning byudjetdan 
tashqari mablagʻlari boʻyicha 

xarajatlari 

029-“Byudjetdan 
mablagʻ oluvchilarning 

byudjetdan tashqari 

mablagʻlari boʻyicha 

xarajatlari” 

019-“Byudjetdan 

mablagʻ oluvchilarning 

byudjetdan tashqari 
mablagʻlari” 

Muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha xarajatlar haqiqiy xarajatlar 

va kassa xarajatlarga ajratilgan holda hisobga olinadi. Bunda, muassasalarning byudjetdan 
tashqari mablagʻlar boʻyicha davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimida hisobga 

olingan xarajatlar bilan kassa xarajatlar bir xil ma’noni beradi. Ya’ni, muassasalar 
tomonidan byudjetdan tashqari mablagʻlarning ShG’Hdan sarflanishi kassa xarajat sifatida 

davlat moliyasini boshqarishning axborot tizimi va byudjet tashkilotlarining buxgalteriya 

hisobi axborot tizimida hisobga olinmoqda. Byudjetdan tashqari mablagʻlar boʻyicha 

hisoblangan xarajatlar haqiqiy xarajatlar sifatida bevosita muassasaning oʻzida hisobga 

olinmoqda (5-jadval).  

5-jadval 
Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha 

hisoblangan xarajatlari (Yoʻriqnoma, 2010) 

№ Muomala mazmuni 
Buxgalteriya oʻtkazmasi 

Debet Kredit 

Muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha hisoblangan 

xarajatlari 

1.  Byudjet muassasalarining 
undiriladigan toʻlovlar 

hisobidan shakllantirilgan 
mablagʻlari boʻyicha 

hisoblangan xarajatlari 

241-“Toʻlovlarning maxsus 

turlariga doir hisob-kitoblar 

boʻyicha mablagʻlar hisobiga 

amalga oshirilgan xaqiqiy 

xarajatlar” 

02-“Asosiy 

vositalarning 

eskirishi”, 

06-“Boshqa tovar-

moddiy zahiralar”, 

15-“Turli debitor va 

kreditorlar bilan 

hisob-kitoblar”, 

16-“Byudjet va 

byudjetdan tashqari 
jamgʻarmalar bilan 

hisob-kitoblar”, 

17-“Xodimlar va 

stipendiya oluvchilar 

bilan hisob-kitoblar” 

2.  Oliy va oʻrta maxsus, kasb-

hunar ta’limi muassasalarida 

oʻqitishning toʻlov kontrakt 

shaklidan tushgan mablagʻlar 

boʻyicha hisoblangan 

xarajatlar 

251-“Ta’lim muassasalarida 
oʻqitishning toʻlov-kontrakt 

shaklidan tushgan 

tushumlar hisobidan amalga 

oshirilgan xaqiqiy 

xarajatlar” 

3.  Muassasalarning rivojlantirish 

jamgʻarmasi mablagʻlari 

boʻyicha hisoblangan 

xarajatlar 

261-“Byudjet tashkilotini 

rivojlantirish jamgʻarmasi 

mablagʻlari hisobidan 

amalga oshirilgan xaqiqiy 

xarajatlar” 

4.  Boshqa byudjetdan tashqari 

mablagʻlar boʻyicha 

hisoblangan xarajatlar 

271-“Boshqa daromadlar 
boʻyicha xaqiqiy xarajatlar” 

 

Bu mazkur holat, muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha 

kutilayotgan xarajatlari yoki hisoblangan xarajatlariga oid hisobot davridagi joriy va 
jamlanma axborotlar shakllantirishga toʻsqinlik qiladi. Faqatgina, muassasalarning choralik 

va yillik hisobotlarini umumlashtirish orqali mazkur axborotlarni shakllantirish mumkin. Bu 
esa, yagona gʻazna hisobvaragʻiga qamrab olingan hamda davlat byudjetining deyarli 

yigirma foiziga toʻgʻri keladigan muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha 

uzilishlar ehtimolini keltirib chiqaradi. 
Moliya organi va gʻaznachilikda davlat sektoridagi muassasalarning  byudjetdan 

tashqari mablagʻlari boʻyicha hisobga olingan daromadlari va xarajatlari toʻgʻrisida joriy va 

jamlanma axborotlarni shakllantirish uchun ularning hisobini yuritishni taqozo etadi. Ushbu 
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holat oʻz navbatida, muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobi uslubiyotini 

takomillashtirish zarurligini keltirib chiqarmoqda.  

 

5. Xulosa va takliflar. 

Yuqoridagi kuzatuvlar va tahlillar davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan 
tashqari mablagʻlari va ularning hisobini yuritish byudjet tizimi uchun nechogʻlik ahamiyatli 

ekanligini koʻrsatmoqda. Byudjet tizimidagi islohotlarni amalga oshirishda davlat sektoridagi 

muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobi uslubiyotini takomillashtirish bilan 

bogʻliq quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur: 

Birinchidan, davlat sektoridagi muassasalarning moliya yili davomida foydalanilmay 
qolgan byudjetdan tashqari mablagʻlarini kelgusi yil uchun smetalarni tuzishda qayta 

taqsimlamasdan keyingi moliya yilida oldin belgilangan maqsadlarda foydalanish uchun 
oʻtkazish tartibini belgilash zarur. 

Natijada, davlat sektoridagi muassasalar tomonidan byudjetdan tashqari mablagʻlarni 

moliya yili davomida daromad va xarajatlar smetalarida nazarda tutilgan maqsadlarda 
foydalanishlari ta’minladi. Davlat sektoridagi muassasalarda byudjetdan tashqari mablagʻlar 

bilan bogʻliq xarajatlarni moliyalashtirishda hisob-kitoblarning oʻz vaqtida amalga oshirilishi 

hamda kreditorlik majburiyatlarning ortib ketmasligi ta’minlanadi. 
Ikkinchidan, davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari jamgʻarmalari 

boʻyicha tasdiqlangan smetalar doirasida amalga oshiriladigan xarajatlarni ularning kelib 

tushishi kutilayotgan mablagʻlar hisobidan qoplash imkoniyati mavjud boʻlgan taqdirda, 

tasdiqlangan hajmlarga nisbatan ko’paytirishga ruxsat berishni belgilash zarur. Buning 

natijasida davlat sektoridagi muassasalarga byudjetdan tashqari mablagʻlar yuzasidan 

smetalar boʻyicha amalga oshiriladigan xarajatlarni ularning qoplash manbalari doirasida 

ko’paytirish, faoliyat uchun zarur boʻlgan xarajatlarni qisqa muddatda amalga oshirish va 

hisob-kitob qilish imkoniyati yaratiladi. Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan 
tashqari mablagʻlarni tasarruf qilish va boshqarish boʻyicha imkoniyati yanada kengaytiriladi. 

Uchinchidan, moliya organlari va gʻaznachilik boʻlinmalarida davlat sektoridagi 

muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha hisoblangan daromadlariga oid 

yagona hisobvaraqlardan foydalanish orqali ularning hisobini yuritishni joriy etish zarur. Bu 
orqali, moliya organlari va gʻaznachilik boʻlinmalarida gʻazna ijrosi tizimiga qamrab olingan 

davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha daromadlarning 

turlari toʻgʻrisida joriy va jamlanma buxgalteriya ma’lumotlari shakllantiriladi.  

Shuningdek, nafaqat, tegishli moliya organlarida, balki, butun bir gʻaznachilik tizimida 

davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha tushumi 

kutilayotgan daromadlari toʻgʻrisida axborotlar shakllantirilishi ta’minlanadi. Byudjet tizimi 

byudjetlari daromadlari gʻazna ijrosiga oid axborotlar Davlat sektorida buxgalteriya 

hisobining xalqaro standartlari talablari asosida modifikatsiyalashgan (aralash) usulga 

muvofiqlashtirilishiga erishiladi. 
Toʻrtinchidan, moliya organlari va gʻaznachilik boʻlinmalarida davlat sektoridagi 

muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha hisoblangan xarajatlar boʻyicha 

yagona hisobvaraqlardan foydalanish orqali ularning hisobini yuritishni joriy etish zarur. 

Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari boʻyicha xarajatlar 

hisobi faqatgina, muassasalarda yuritilmasdan, balki, moliya organlari va gʻaznachilik 

boʻlinmalarida ham yuritilishi ushbu mablagʻlarning turlari boʻyicha kutilayotgan joriy davr 

moliyaviy majburiyatlariga oid tezkor buxgalteriya axborotlarini shakllantirishga xizmat 

qiladi. 

Davlat sektorida muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari bilan bogʻliq joriy 

davardagi moliyaviy majburiyatlari va hisoblangan haqiqiy xarajatlari toʻgʻrisidagi 

ma’lumotlarni tahlil qilish hamda mablagʻlarni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. 
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