
Замимаи №1 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Рӯйхати суратҳисобҳое, ки ҳангоми тартиб додани шакли
ҳисоботи омории №1 АҚ“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ” истифода
бурда мешаванд.

Барои ташкилотҳои қарзӣ

Рақами
ҳисоб Номи ҳисоб

10530 ҚАРЗҲОИ БАЙНИБОНКӢ БАРОИ ГИРИФТАН
10531 Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ
10533 Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10535 Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ
10537 Қарзҳои байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ

10539 Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дарТоҷикистон –
пули миллӣ

10541
ҚарзҳоибайнибонкииташкилотҳоиқарзииғайрибонкӣдарТоҷикистон –
асъорихориҷӣ

10543 Қарзҳоибайнибонкииташкилотҳоиқарзииғайрибонкӣдархориҷа –
пулимиллӣ

10545 Қарзҳоибайнибонкииташкилотҳоиқарзииғайрибонкӣдархориҷа –
асъорихориҷӣ

10550 ҚАРЗҲОИ СУБОРДИНАРӢ
10551 Қарзҳои субординарии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ
10553 Қарзҳои субординарии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10555 Қарзҳои субординарии бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ
10557 Қарзҳои субординарии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ

10559
Қарзҳои субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дарТоҷикистон –
пули миллӣ

10561
Қарзҳои субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дарТоҷикистон –
асъори хориҷӣ

10590 БАРОИ ГИРИФТАН АЗ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКӢ
10591 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ
10593 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ
10595 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – пули миллӣ
10597 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – асъори хориҷӣ
10700 ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ (ЛИЗИНГ) ВА ОВЕРДРАФТ
10701 Иҷораи молиявӣ (лизинг) – пули миллӣ
10703 Иҷораи молиявӣ (лизинг) – асъори хориҷӣ



10705 Иҷораи молиявии (лизинг) муҳлатгузашта – пули миллӣ
10707 Иҷораимолиявии (лизинг) муҳлатгузашта – асъорихориҷӣ
10709 Иҷораи молиявӣ (лизинг) дар мурофиаи судӣ - пули миллӣ
10711 Иҷораи молиявӣ (лизинг) дар мурофиаи судӣ - асъори хориҷӣ
10713 Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда – пули миллӣ
10715 Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда – асъори хориҷӣ
10717 Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшудаи муҳлатгузашта–пули миллӣ

10719
Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшудаи муҳлатгузашта–асъори
хориҷӣ

10721
Иҷораи молиявии (лизинг) тамдидшуда дар мурофиаи судӣ– пули
миллӣ

10723 Иҷораи  молиявии (лизинг) тамдидшуда дар мурофиаи  судӣ– асъори
хориҷӣ

10741 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
10743 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10745 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10747 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10749 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10751 Изофабардошт (овердрафт) ба корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10752 Изофабардошт (овердрафт) ба соҳибкорон - пули миллӣ
10753 Изофабардошт (овердрафт) ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10754 Изофабардошт (овердрафт) ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10755 Изофабардошт (овердрафт) ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10757 Дигар изофабардоштҳо (овердрафтҳо) – пули миллӣ
10759 Дигар изофабардоштҳо (овердрафтҳо) – асъори хориҷӣ

10761 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ-
пули миллӣ

10763 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ-
асъори хориҷӣ

10765 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ
- пули миллӣ

10767 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ-
асъори хориҷӣ

10769 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои  давлатӣ-пули
миллӣ

10771 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ-
асъори хориҷӣ

10772 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузаштаба соҳибкорон- пули
10773 Изофабардошт (овердрафт) муҳлатгузаштабашахсонивоқеӣ- пулимиллӣ
10774 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба соҳибкорон-асъорихориҷӣ

10775 Изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ –
асъорихориҷӣ

10777 Дигар изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта – пули миллӣ
10779 Дигар изофабардошти (овердрафт) муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ



10900 ҚАРЗҲО
10901 Қарзҳо ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пулимиллӣ
10903 Қарзҳо ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10905 Қарзҳо ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10907 Қарзҳо ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10909 Қарзҳо ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10911 Қарзҳо ба корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10912 Қарзҳо ба соҳибкорон - пули миллӣ
10913 Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10914 Қарзҳо ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10915 Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10917 Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10919 Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
10921 Қарзҳо муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
10922 Қарзҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ
10923 Қарзҳои муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10925 Дигар қарзҳо – пули миллӣ
10927 Дигар қарзҳо – асъори хориҷӣ
10929 Қарзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
10931 Қарзҳои муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ
10933 Қарзҳои муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
10934 Қарзҳои муҳлатгузашта ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10935 Қарзҳои муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10937 Дигар қарзҳои муҳлатгузашта – пули миллӣ
10939 Дигар қарзҳои муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ
10943 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
10945 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ

10947 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – пулимиллӣ
миллӣ

10948 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ
10949 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
10951 Дигар қарзҳои дар мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ
10957 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ

10959 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори
хориҷӣ

10961 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори
хориҷӣ

10962 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - асъори хориҷӣ
10963 Қарзҳои дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
10965 Қарзҳои дигари дар мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ
11100 ҚАРЗҲОИ ТАМДИДШУДА
11101 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
11103 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ



11105 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
11107 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11109 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
11111 Қарзҳои тамдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ
11112 Қарзҳои тамдидшудаи соҳибкорон - пули миллӣ
11113 Қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
11114 Қарзҳои тамдидшудаи соҳибкорон - асъори хориҷӣ
11115 Қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ

11117 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ -
пули миллӣ

11119 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ -
пули миллӣ

11121 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ -
пули миллӣ

11122 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ
11123 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
11125 Дигар қарзҳои тамдидшуда – пули миллӣ
11127 Дигар қарзҳои тамдидшуда – асъори хориҷӣ

11129 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ -
асъори хориҷӣ

11131 Қарзҳои тамдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ -
асъори хориҷӣ

11133 Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ -
асъори хориҷӣ

11134 Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ
11135 Қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ
11137 Дигар қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшуда – пули миллӣ
11139 Дигар қарзҳои муҳлатгузаштаи тамдидшуда – асъори хориҷӣ

11141 Қарзҳои тамдидашудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои
давлатӣ - пули миллӣ

11143 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои
тиҷоратӣ - пули миллӣ

11145 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои
кишоварзӣ - пули миллӣ

11146 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон -
пули миллӣ

11147 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ -
пули миллӣ

11149 Дигар қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ

11153 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои
давлатӣ - асъори хориҷӣ

11155 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои
тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ

11157 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои



кишоварзӣ - асъори хориҷӣ

11158 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон -
асъори хориҷӣ

11159 Қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ -
асъори хориҷӣ

11161 Дигар қарзҳои тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ
11300 ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ
11301 Қарзҳои ипотекии шахсони ҳуқуқӣ- пули миллӣ
11303 Қарзҳои ипотекии шахсони ҳуқуқӣ-асъори хориҷӣ
11305 Қарзҳои ипотекии шахсони воқеӣ- пули миллӣ
11307 Қарзҳои ипотекии шахсони воқеӣ-асъори хориҷӣ
11309 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ - пули миллӣ
11311 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ - асъори хориҷӣ
11313 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
11315 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ

11317 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаишахсони
ҳуқуқӣ - пули миллӣ

11319 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаишахсони
ҳуқуқӣ - асъори хориҷӣ

11321 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаишахсони воқеӣ
- пули миллӣ

11323 Қарзҳои ипотекии тамдидшудаи дар мурофиаи судӣ будаишахсони воқеӣ
- асъори хориҷӣ

11325 Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ - пули миллӣ
11327 Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ - асъори хориҷӣ
11329 Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ
11331 Қарзҳои ипотекии муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ

11333 Қарзҳои ипотекии дар мурофиаи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ -пули
миллӣ

11335 Қарзҳои ипотекии дар мурофиаи судӣ будаи шахсони ҳуқуқӣ -асъори
хориҷӣ

11337
Қарзҳои ипотекии дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули
миллӣ

11339 Қарзҳои дар мурофиаи судии қарзҳои ипотекӣ будаи шахсонивоқеӣ -
асъори хориҷӣ

11500 ҚАРЗҲО АЗ РӮИ ЭЪТИБОРНОМАҲО
11501 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ
11503 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ
11505 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ
11506 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои соҳибкорон – пули миллӣ
11507 Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳо - пули миллӣ
11509 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ
11511 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ
11513 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ



11515 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ
11516 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои соҳибкорон - асъори хориҷӣ
11517 Қарзҳо аз рӯи дигар эътиборномаҳо – асъори хориҷӣ
11519 Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳои ширкатҳои лизингӣ - асъори хориҷӣ

11521
Қарзҳо аз рӯи эътиборномаҳо таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои
давлатӣ – пули миллӣ

11523
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбакорхонаҳои
тиҷоратӣ - пулимиллӣ

11525
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбакорхонаҳои
кишоварзӣ–пулимиллӣ

11526
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоитаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбасоҳибкорон–
пулимиллӣ

11527 Қарзҳо - дигарэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣ – пулимиллӣ

11529
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбаширкатҳои
лизингӣ - пулимиллӣ

11531 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбакорхонаҳои
давлатӣ – асъорихориҷӣ

11533
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбакорхонаҳои
тиҷоратӣ - асъорихориҷӣ

11535 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбакорхонаҳои
кишоварзӣ - асъорихориҷӣ

11536
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоитаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбасоҳибкорон -
Асъорихориҷӣ

11537 Қарзҳо–дигарэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣ – асъорихориҷӣ

11539
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳотаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣбаширкатҳои
лизингӣ - асъорихориҷӣ

11541 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣба
Корхонаҳоидавлатӣ – пулимиллӣ

11543 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣба
Корхонаҳоитиҷоратӣ - пулимиллӣ

11545
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣба
Корхонаҳоикишоварзӣ - пулимиллӣ

11546
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣба
соҳибкорон - пулимиллӣ

11547
Қарзҳо–дигарэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣ – пули
миллӣ

11549
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимаҳаллӣтаҳтиҳуҷҷатҳоитрастӣба
Ширкатҳоилизингӣ–пулимиллӣ

11551
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоидавлатӣ –
пулимиллӣ

11553 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоитиҷоратӣ -
пулимиллӣ

11555 Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоикишоварзӣ



- пулимиллӣ

11556
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаисоҳибкорон-пули
миллӣ

11557 Қарзҳоазрӯидигарэътиборномаҳоимуҳлатгузашта – пулимиллӣ

11559
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаиширкатҳоилизингӣ-
пули миллӣ

11561
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоидавлатӣ–
асъори хориҷӣ

11563
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоитиҷоратӣ-
асъори хориҷӣ

11565
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаикорхонаҳоикишоварзӣ
- асъори хориҷӣ

11566
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаисоҳибкорон- асъори
хориҷӣ

11567 Қарзҳоазрӯидигарэътиборномаҳоимуҳлатгузашта – асъорихориҷӣ

11569
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоимуҳлатгузаштаиширкатҳоилизингӣ-
асъори хориҷӣ

11571
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
давлатӣ - пули миллӣ

11573
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
тиҷоратӣ - пули миллӣ

11575
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
кишоварзӣ - пули миллӣ

11576
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаисоҳибкорон-
пули миллӣ

11577
Қарзҳоазрӯидигарэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбуда–пули
миллӣ

11579
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаиширкатҳоилизингӣ–
пулимиллӣ

11581
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
давлатӣ – асъори хориҷӣ

11583
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ

11585
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаикорхонаҳои
кишоварзӣ - асъори хориҷӣ

11586
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаисоҳибкорон-
асъори хориҷӣ

11587
Қарзҳоазрӯидигарэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбуда– асъори
хориҷӣ

11589
Қарзҳоазрӯиэътиборномаҳоидармурофиаисудӣбудаиширкатҳоилизингӣ–
асъорихориҷӣ



Замимаи №2 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи намуди шартнома”

 Рамзҳо аз рӯи намуди шартномаи байни ташкилоти қарзӣ ва
муштарӣ басташуда дарҷ мегарданд.

Намуди шартнома
Рамзи

шартнома
Шартнома оиди қарзҳои байнибонкӣ 01

Шартнома оиди қарзҳои гирифташуда аз
ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 02

Шартнома оиди қарзҳои субординарӣ 03
Шартнома оиди қарзҳои корпоративӣ 04
Шартнома оиди қарзҳои давлатӣ 041
Шартнома оиди лизинг 042
Шартнома оиди қарзҳои тиҷоратӣ 043
Шартнома оиди қарзҳои кишоварзӣ 044
Шартнома оиди қарзҳои истеъмолӣ 05
Шартнома оиди қарзҳои ипотекӣ 051



                                                     Замимаи №3 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Муҳлат ва рамзи шартнома”

Рамзҳо аз рӯи шартномае,  ки дар он муҳлати оғоз ва анҷоми
амалиётҳои қарзӣ дарҷ гардидааст гузошта мешаванд.

Муҳлати шартнома Рамзи муҳлат

Кӯтоҳмуҳлат  (аз 1 то 12 моҳ) 01
Дарозмуҳлат (аз 12 моҳ боло) 02
Бемуҳлат 03



    Замимаи №4 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи муштарӣ”

Рамзҳо аз рӯи навъи муштарии ташкилоти қарзӣ  рамзгузорӣ
карда мешаванд.

Навъи  амалиёт Рамзи  амалиёт
Резидент 01
Ғайрирезидент 02



   Замимаи №5 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи навъи бахши қарздиҳанда”

Рамзҳо ҳангоми ташкили бахши қарздиҳанда барои муайян
кардан ва дуруст ба қайд гирифтани он вобаста ба назорати риоя
гардидани шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода бурда мешаванд.

Навъи бахши қарздиҳанда Рамзи навъи бахш
бонки марказӣ 1

ташкилоти амонатӣ 2

бонк 201

ташкилоти амонатии қарзии хурд 202

бахши идораи давлатӣ 3

бахшҳои дигар 4

дигар ташкилотҳои молиявӣ 401

ташкилотҳои карзии хурд 40101

фондҳои қарзии хурд 40102

дигар 40103

муассисаҳои ғайримолиявӣ 402

хоҷагидории хонагӣ 403

шахсони воқеӣ 404



Замимаи №6 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи шакли ҳуқуқӣ”

Рамзҳо аз рӯи навъи шакли ҳуқуқии  муштарии ташкилоти қарзӣ
рамзгузорӣ карда мешаванд.

       Навъи  амалиёт   Рамзи  амалиёт

 Шахсони ҳуқуқӣ 01
 Шахсони воқеӣ 02
Соҳибкорӣ 03
  Соҳибкории хурд 031
  Соҳибкории  миёна 032
  Соҳибкории  калон 033



    Замимаи №7 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№ 1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи нуқтаи аҳолинишин”

Рамзҳои нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистон мутобиқи тартиби
қабулшудаи тақсимоти маъмурию ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия
карда шудаанд.

Рамзҳо ҳангоми таҳияи ҳисоботи омории амалиётҳои қарзӣ бо
мақсади назорати риояшавии меъёрҳо истифода бурда мешаванд.
Масалан: Муштариён аз ташкилоти қарзии ш. Душанбе қарз мегирад ва
онро дар ноҳияи Ҳисор истифода мебарад.  Аз ин лиҳоз ташкилоти
қарзӣ  маблағи ҷои истифодабарии қарзро дар ҳисоботҳои оморӣ
нишон диҳад.

100 ш. Душанбе 424 н. Темурмалик
101 н. Сино 425 н. Норак
102 н. И.Сомонӣ 426 н. Бохтар
103 н. Фирдавсӣ 427 н. Вахш
104 н. Шоҳмансур 428 н. Восеъ
205 н. Файзобод 429 н. Ёвон
206 н. Варзоб 430 н. Қубодиён
207 ш. Роғун 431 н. Ҷ. Балхӣ
208 н. Рӯдакӣ 432 н. Кӯлоб
209 н. Ваҳдат 433 н. Ҷайҳун
210 н. Ҳисор 434 н. Ҷомӣ
211 н. Шаҳринав 435 н. Носири Хусрав
212 ш. Турсунзода 436 н. Панҷ
313 н. Лахш 437 н. Сарбанд
314 н. Нуробод 438 н. Фархор
315 н. Рашт 439 н. М.С.А. Ҳамадонӣ
316 н. Сангвор 440 н. Хуросон
317 н. Тоҷикобод 441 н. Дустӣ
418 ш. Қурғонтеппа 442 н. Шаҳритус
419 н. Данғара 543 ш. Хуҷанд
420 н. Муъминобод 544 н. Шаҳристон



421 н. Ховалинг 545 н. Айнӣ
422 н. Балҷувон 546 ш. Табошар
423 н. Шамсиддин Шоҳин 547 н. Кӯҳистони Мастчоҳ
548 н. Исфара 661 ш. Хоруғ
549 н. Истаравшан 662 н. Ванҷ
550 н. Панҷакент 663 н. Дарвоз
551 н. Ашт 664 н. Ишкошим
552 н. Бобоҷон Гафуров 665 н. Мурғоб
553 н. Деваштич 666 н. Рошқалъа
554 н. Зафаробод 667 н. Рушон
555 ш. Бустон 668 н. Шуғнон
556 н. Конибодом
557 н. Мастчоҳ
558 н. Спитамен
559 н. Ҷаббор Расулов
560 ш. Гулистон



Замимаи №8 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли ҳисоботи омории№1-АҚ

“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи бахши иқтисодиёт”

Рамзҳои бахши иқтисодиёт дар асоси феҳристи молии фаъолияти иқтисодиёт таҳия (ФМ ФИХ) ва
мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ тартиб дода шудааст.

Рамзҳоро ҳангоми ташаккули бахши иқтисодиёт, ки ба он ташкилоти қарзӣ бо назорат аз риояи
интизоми шартномавӣ ва пардохтӣ мутобиқат мекунад, истифода мебаранд.

№ Номгӯи намуди фаъолияти иктисодӣ

Рамзи
намуди

фаъолияти
иктисодӣ

1 Кишоварзӣ шикор ва ҷангалпарварӣ А

2 Кишоварзӣ, шикор ва хизматҳои ба ин вобаста A01000

3 Парвариши зироат, сабзавотпарварии молӣ, боғпарварӣ A01100

4 Парвариши ғалладона ва дигар зироат, ки ба дигар категория дохил карда нашудаанд A01110

5 Парвариши зироатҳои ғалладона ва лўбиёӣ аз ҷумла тухмипарварӣ A01111

6 Парвариши картошка ва маводҳо (зироатҳо)-и шинондашаванда A01112

7 Парвариши лаблабуи қанд ва тухмӣ A01113

8 Парвариши пахта A01114

9 Парвариши зироатҳои равғандор ва соя A01115

10 Парвариши зироати хўроки чорво ва тухмии онҳо A01116



11 Дигар самтҳо дар зироатпарварӣ A01117

12 Парвариши сабзавот, боғпарварии махсусгардонидашуда ва парвариши маҳсулоти парваришхонаҳо A01120

13 Парвариши сабзавот, зироатҳои полизӣ ва тухмии онҳо A01121

14 Боғпарварии махсусгардонидашуда ва истеҳсоли маҳсулоти парваришхонаҳо A01122

15
Парвариши буттамева, мевагиҳо, ангур, чормағз ва дигар зироатҳои мевагӣ барои истеҳсоли нўшокиҳо дар ин
маҳалҳо A01131

16 Парвариши зироатҳои тунду тез, хўриш ва зироат барои истеҳсоли нўшокиҳо A01132

17 Чорвопарварӣ A01200

18 Парвариши чорвои калон, гўсфанд, буз, асп, хар, хачир, хоҷагии ширӣ A01210

19 Парвариши чорвои калони шохдор барои гўшт ва шир A01211

20 Парвариши гўсфанду буз аз ҷумла истеҳсоли шири хом A01212

21 Парвариши асп A01213

22 Дигар самтҳои чорвопарварӣ A01214

23 Ҳаргуна самтҳои чорвопарварӣ, истеҳсоли маҳсулоти чорво, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд A01220

24 Парвариш кардани хук, аз ҷумла чорвои хушзот A01221

25 Парвариш карадни мурғ барои гўшт, мурғҳои хушзот ва чўҷа A01222

26 Истеҳсоли тухм A01223

27 Истеҳсоли гўшту тухм, омехта A01224

28 Фаъолияти марказҳои чўҷабарорӣ  ва мурғпарварӣ A01225

29 Парвариш кардани дигар намуди чорво A01226

30 Парвариши зироат дар якҷоягӣ бо чорвопарварӣ (омехтаи кишоварзӣ) A01300

31 Хизматрасонии кишоварзӣ ва хизмат дар соҳаи чорвопарварӣ (ғайр аз бойторӣ) A01400



32 Баҳрабардории низомҳои обёрӣ ва мелиоративӣ, обрасонии кишоварзӣ A01401

33 Хизматрасонӣ дар соҳаи растанипарварӣ A01402

34 Хизматрасонӣ дар соҳаи чорвопарварӣ (ғайр аз бойторӣ) A01403

35 Шикор, сайд ва зиёд кардани ҷонварони сайдшаванда, аз ҷумла хизматҳои ба ин вобаста A01500

36 Ҷангалпарварӣ, чўбтайёркунӣ ва хизматҳои соҳаи ҷангалпарварӣ ва чўбтайёркунӣ A02000

37 Ҷангалпарварӣ, чўбтайёркунӣ ва хизматҳои соҳаи ҷангалпарварӣ ва чўбтайёркунӣ A02000

38 Ҷангалпарварӣ A02001

39 Чўбтайёркунӣ A02002

40 Ҷамъоварии маҳсулоти худрўи ғайричўбӣ A02003

41 Хизматрасонӣ ба хоҷагии ҷангал A02004

42 Моҳидорӣ (сайди моҳӣ) В

43 Моҳидорӣ, фаъолияти моҳипарварон ва парваришгоҳҳои моҳӣ, хизматҳои ба моҳидорӣ вобаста B05000

44 Моҳидорӣ, фаъолияти моҳипарварон ва парваришгоҳҳои моҳӣ, хизматҳои ба моҳидорӣ вобаста B05000

45 Моҳидорӣ (сайди моҳӣ) B05001

46 Моҳипарварӣ B05002

47 Саноати коркарду истихроҷи маъдан ва таҳияю коркарди конҳо С

48 Истихроҷи ангиштсанг ва ангишти бўр (лигнит) C10000

49 Истихроҷ ва ғурўшакунии ангиштсанг C10100

50 Истихроҷи ангиштсанг бо усули кушода C10101

51 Истихроҷи ангиштсанг аз зери замин C10102

52 Тоза кардани ангиштсанг C10103



53 Ғурўша кардан ва истеҳсоли ангиштсанг C10104

54 Истихроҷ ва ғурўшакунии ангишти бўр C10200

55 Истихроҷи ангишти бўр бо усули кушода C10201

56 Истихроҷи ангишти бўр аз зери замин C10202

57 Тоза кардани ангишти бўр C10203

58 Ғурўшакунӣ ва истеҳсоли брикетҳои ангишти бўр C10204

59
Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ, хизматҳои вобаста ба истихроҷи нафт ва газ, ғайр аз корҳои
кофтуковӣ C11000

60 Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ C11100

61 Истихроҷи нафти хом ва гази даргузар C11101

62 Истихроҷи гази (сўзишворӣ) табиӣ C11102

63 Хизматҳои вобаста ба истихроҷи нафту газ, ғайр аз корҳои кофтуковӣ C11200

64 Истихроҷи маъдани филизӣ C13000

65 Истихроҷи маъдани оҳан C13100

66 Истихроҷи маъдани оҳан аз зери замин ва ғурўшакунӣ C13101

67 Истихроҷи маъдани кўҳӣ бо усули кушода ва ғурўшакунӣ C13102

68 Истихроҷи маъдани филизоти ранга, ғайр аз уран ва ториевӣ C13200

69 Истихроҷу тоза кардани алюмини хом C13201

70 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани мис C13202

71 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани қўрғошим рўҳ C13203

72 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани никелу кобалтӣ C13204

73 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани титану магний (хом) C13205



74 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани қалъагӣ C13206

75 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани сурмаю симоб C13207

76 Истихроҷи филизоти қиматбаҳо ва маъданиёти филизоти нодир C13208

77 Истихроҷи ҳаргуна маъданиёти филизоти ранга C13209

78 Ҳаргуна соҳаи саноати коркарду истихроҷи маъдан, таҳия ва коркарди конҳо C14000

79 Коркарди конҳои санг, гил ва рег C14100

80 Истихроҷ ва тоза кардани варақсанг C14101

81 Истихроҷи ашёи хоми семент C14102

82 Истихроҷи ашёи хоми сафол C14103

83 Истихроҷи маводи ғайримаъдании бинокорӣ C14104

84 Истихроҷи санги табиӣ барои истеҳсоли маводҳои кошинкорӣ C14105

85 Истихроҷи оҳаксанг ва гулгаҷ C14106

86 Истихроҷи ашёи хоми аввалия барои саноати шиша C14107

87 Истихроҷ ва тоза кардани ашёи хоми ғайримаъдан барои филизоти сиёҳ C14108

88 Соҳаи саноати истихроҷи маъдан ва коркарди конҳо, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд C14200

89 Истихроҷи ашёи хоми маъданӣ барои саноати кимиё ва барои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ C14211

90 Истихроҷ ва тоза кардани шпати плавик C14212

91 Истихроҷи намак C14220

92 Ҳаргуна соҳаи саноати истихроҷи маъдани кўҳӣ ва коркарди конҳо, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд C14290

93 Истихроҷи маъдани сангпахта (асбест) C14291

94 Истихроҷ ва тоза кардани маъдани ғайрифилизӣ C14292



95 Истихроҷи ашёи хом барои пуркунандаҳои холигоҳи сунъӣ ва табиӣ C14293

96 Истихроҷи сангҳои қиматбаҳо ва камарзиш, сангҳои ороишӣ C14294

97 Саноати коркард D

98 Истеҳсоли маҳсулоти хўрокворӣ ва нўшокиҳо D15000

99 Истеҳсол, аз нав коркард ва консервакунонии гўшт, моҳӣ, меваҷот, сабзавот, равғанҳо ва чарбиҳо D15100

100 Истеҳсол аз нав коркард ва консервакунонии гўшт ва маҳсулоти гўштин D15110

101 Истеҳсол ва консервакунонии гўшт D15111

102 Истеҳсол ва консервакунонии гўшти мурғи хонагӣ D15112

103 Истеҳсоли маҳсулот аз гўшт, гўшти мурғ ва харгўш D15113

104 Аз нав коркард ва консервакунонии моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ D15120

105 Аз нав коркард ва консервакунонии моҳӣ D15121

106 Истеҳсоли маҳсулоти моҳӣ D15122

107 Коркард ва консервакунонии меваҷоту сабзавот D15130

108 Истеҳсоли консерваҳои меваҷоту сабзавот D15132

109 Истеҳсоли равғанҳои растанӣ, чорво ва чарбӣ D15140

110 Истеҳсоли равған ва чарбиҳои нотоза D15141

111 Истеҳсоли равғанҳои тозакардашуда ва чарбиҳо D15142

112 Истеҳсоли маргарин ва ба ҳамин монанд маҳсулоти озуқаворӣ D15143

113 Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ D15200

114 Коркарди шир D15201

115 Истеҳсоли консерваҳои ширӣ D15202



116 Истеҳсоли маҳсулоти саноати орд, оҳар (крахмал) ва маҳсулоти оҳар, хўроки тайёр барои чорво D15300

117 Истеҳсоли маҳсулоти саноати орд D15310

118 Истеҳсоли орд D15311

119 Истеҳсоли ярма D15312

120 Истеҳсоли омехтаҳои хўрокворӣ D15313

121 Истеҳсоли оҳар ва маҳсулоти оҳар D15320

122 Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорво D15330

123 Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорвои дар фермаҳо нигоҳдошташуда D15331

124 Истеҳсоли хўроки тайёр барои чорвои хонагӣ D15332

125 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ D15400

126 Истеҳсоли маснуоти нону булка D15410

127 Истеҳсоли нону булка D15411

128 Истеҳсоли маснуоти қаннодӣ аз орд D15412

129 Истеҳсоли қанд D15420

130 Истеҳсоли какао, шоколад ва маснуоти қаннодӣ аз қанд D15430

131 Истеҳсоли макарон, угро ва ба ҳаминҳо монанд маснуоти ордӣ D15440

132 Истеҳсоли дигар маҳсулоти хўрокворӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D15490

133 Истеҳсоли маҳсулоти озуқавории якхела кардашуда ва парҳезӣ D15492

134 Истеҳсоли маҳсулоти хўриш (мурч, занҷабил ва ғайраҳо) D15493

135 Истеҳсоли асали сунъӣ, карамел ва инулин D15495

136 Истеҳсоли хамирмоя D15496



137 Истеҳсоли сирко ва ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D15497

138 Истеҳсоли нўшокиҳо D15500

139 Соф кардан, тозаю софкорӣ ва омехтакунии машруботи спиртӣ, истеҳсоли спирти этилӣ аз маводҳои турш D15510

140 Истеҳсоли спирти этилӣ D15511

141 Истеҳсоли машруботи муқаттари нўшокиҳои спиртдор D15512

142 Истеҳсоли шароб (вино) D15520

143 Истеҳсоли нўшокиҳо аз сумалак ва истеҳсоли сумалак D15530

144 Истеҳсоли нўшокиҳои бе спирт, пур кардани обҳои маъданӣ ба бутилкаҳо (шишаҳо) D1554

145 Истеҳсоли маснуоти тамоку D16000

146 Истеҳсоли маснуоти тамоку D16000

147 Истеҳсоли маснуоти тамоку D16001

148 Истеҳсоли тамокуи "якҷинсакардашуда" ва аз нав "барқарор кардашуда" D16002

149 Ферментонидани тамоку D16003

150 Истеҳсоли маснуоти нассоҷӣ D17000

151 Ресмонресӣ, бофандагӣ, ороишдиҳӣ D17100

152 Тайёр намудан ва ресидани нахи бофандагӣ, тайёр кардани газвораҳо D17110

153 Тайёр кардани нахи бофандагӣ D17111

154 Истеҳсоли ресмон D17112

155 Истеҳсоли бофандагӣ D17113

156 Истеҳсоли ороишдиҳӣ D17114

157 Пардоздиҳии газвораҳо D17120



158 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ D17200

159 Истеҳсоли маснуоти тайёр нассоҷӣ, ғайр аз либос D17210

160 Истеҳсоли маснуоти тайёр аз ҳаргуна маводи нассоҷӣ, аз ҷумла матоъҳои кашбофӣ ва бофташуда D17211

161 Истеҳсоли ашёи мебел D17212

162 Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо D17220

163 Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳолӣ) D17221

164 Истеҳсоли қолинҳо ва маснуоти қолинҳо бо фармоишоти аҳолӣ D17222

165 Истеҳсоли танобҳо, ресмонҳо, канабҳо, матоъҳои бофтатўр D17230

166 Истеҳсоли танобҳо, ресмонҳо, канабҳо D17231

167 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D17290

168 Истеҳсоли газвораҳои нобофта D17291

169 Истеҳсоли чарчинвории нассоҷӣ (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳолӣ) D17292

170 Истеҳсоли чарчинвории нассоҷӣ бо фармоишоти аҳолӣ D17293

171 Истеҳсоли маснуоти намадӣ-пашмин (бе истеҳсолоти намад барои аҳолӣ) D17294

172 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти нассоҷӣ D17296

173 Истеҳсоли матоъ ва маснуоти кашбофӣ ва бофта-тўр D17300

174 Истеҳсоли матоъҳои кашбофӣ ва бофта-тўр D17301

175 Истеҳсоли матоъҳо ва маснуоти кашбофӣ, бофта-тўр (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳолӣ) D17302

176 Истеҳсоли матоъҳо ва маснуоти кашбофӣ, бофта-тўр бо фармоишоти аҳолӣ D17303

177 Истеҳсоли либосҳо, таҷдид ва рангмолии муина D18000

178 Истеҳсоли либосҳо, ғайр аз либоси муина D18100



179 Истеҳсоли либосҳо D18101

180 Бо таври инфиродӣ дўхтани либосҳо D18102

181 Истеҳсоли каллапўшҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳолӣ) D18103

182 Истеҳсоли каллапўшҳо бо фармоишоти аҳолӣ D18104

183 Даббоғӣ-ошдиҳӣ ва рангмолии муина:истеҳсолоти маснуоти муинаҳо D18200

184 Даббоғӣ-ошдиҳӣ ва рангмолии муинаҳо D18201

185 Истеҳсоли маснуоти муина, каллапўшҳо (бе истеҳсолот бо фармоишоти аҳолӣ) D18202

186 Истеҳсоли муинаи сунъӣ ва маснуот аз онҳо D18203

187 Дўхтани маснуоти муина бо фармоишоти аҳолӣ D18204

188 Дўхтани каллапўшҳои муина бо фармоишоти аҳолӣ D18205

189 Даббоғӣ ва ошдиҳии пўстину чармҳо;истеҳсолоти ҷомадонҳо сумкаҳо, маснуоти сарроҷӣ ва пойафзол D19000

190 Пўстҳои ошдодашуда ва даббоғишуда;истеҳсоли ҷомадонҳо, сумкаҳо, маснуоти сарроҷӣ D19100

191 Ошдиҳӣ ва даббоғикунии пўстҳо D19110

192 Истеҳсоли пўсти асл (натуралӣ) D19111

193 Истеҳсоли пўстии сунъӣ D19112

194 Истеҳсоли ҷомадонҳо, сумкаҳо ва ба ҳаминҳо монанд маснуот, маснуоти сарроҷӣ D19120

195 Истеҳсоли ҷомадонҳо, сумкаҳо ва ба ҳаминҳо монанд маснуот D19121

196 Истеҳсоли маснуоти сарроҷӣ D19122

197 Истеҳсоли пойафзол D19200

198 Истеҳсоли пойафзол барои ҳамаи мақсадҳо (бе дўхт бо фармоишоти аҳолӣ) D19201

199 Дўхтани пойафзол бо фармоишоти аҳолӣ D19202



200
Истеҳсоли чўбу тахта, маснуоти чўбин ва даҳанпўш, ғайр аз мебел;истеҳсоли маснуоти аз тарошамайда
бофташуда (сабатҳои бофташуда) D20000

201 Истеҳсоли аррамайдаи чўбин ва рандашуда D20100

202 Истеҳсоли аррамайдаи чўбин ва рандашуда D20101

203 Чўбҳои зидди ҳашарот тайёршуда D20102

204 Истеҳсоли чўбҳои маҷмўънашуда барои пўшидани фарш аз он ҷумла тахтаҳои паркетии маҷмўънашуда D20103

205 Истеҳсоли маснуоти аз чўб, даҳанпўш аз чўбмайда бофташуда D20200

206 Истеҳсоли фанер, истеҳсолоти фанерҳои ширеш кардашуда, тахтаҳо аз аррамайда ва ҳаргуна панелҳою тахтаҳо D20210

207 Истеҳсоли конструксияҳои чўбини сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётии чўбин D20220

208 Истеҳсоли маснуоти чўбин D20221

209 Истеҳсоли борҷомаҳои чўбин D20230

210 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти чўбин;истеҳсолоти маснуот аз даҳонпўш, чўбреза ва бофташуда D20290

211 Истеҳсоли маснуоти гуногуни чўбин D20291

212 Истеҳсоли маснуоти кандакорӣ аз чўб D20292

213 Истеҳсоли маснуот аз даҳанпўш, чўбреза ва бофташуда D20293

214 Истеҳсоли қоғаз ва маснуот аз қоғаз D21000

215 Истеҳсоли қоғаз ва маснуот аз қоғаз D21000

216 Истеҳсоли селлюлоза, қоғаз ва картон D21010

217 Истеҳсоли қоғази рахдор ва картон, борҷомаи картонӣ ё қоғазӣ D21020

218 Истеҳсоли ҳаргуна маснуот аз картону қоғаз D21090

219 Корҳои табъу нашр, саноати нашр ва такрористеҳсолкунии маводҳои чопӣ D22000

220 Корҳои табъу нашр D22100



221 Нашри китобҳо, китобчаҳо, маҷмўаҳои матнҳо ва ҳаргуна нашрияҳо D22110

222 Нашри рўзномаҳо, маҷаллаҳо ва шашрияҳои даврӣ D22120

223 Нашри маводҳои сабтшуда D22130

224 Ҳаргуна намудҳои фаъолияти табъу нашр D22190

225 Иҷрои корҳо ва хизматрасонии табъу нашр, ки ба корҳои чопӣ вобастаанд D22200

226 Иҷрои корҳои табъу нашр D22210

227 Хизматрасонии вобаста ба корҳои табъу нашр D22220

228 Такрористеҳсолкунии маводҳои сабтӣ D22300

229 Такрористеҳсолкунии сабти овоз D22301

230 Такрористеҳсолкунии сабти видео D22302

231 Такрористеҳсолкунии барандаҳои мошинии иттилоот D22303

232 Истеҳсоли кокс D23000

233 Истеҳсоли маҳсулоти печҳои кокс D23100

234 Истеҳсоли маҳсулоти нафтсофкунӣ D23200

235 Истеҳсоли моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти кимиёвӣ D24000

236 Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвӣ D24100

237 Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвӣ, ғайр аз нуриҳои пайвастагиҳои азотӣ D24110

238 Истеҳсоли газҳои саноатӣ D24111

239 Истеҳсоли рангҳо D24112

240 Истеҳсоли моддаҳои асосии ғайриорганикии кимиёвӣ D24113

241 Истеҳсоли моддаҳои асосии кимиёвии органикӣ D24114



242 Истеҳсоли моддаҳои синтетикии кимиёвии даббоғӣ D24115

243 Истеҳсоли нуриҳо ва пайвастагиҳои азотӣ D24120

244 Истеҳсоли нуриҳо D24121

245 Истеҳсоли пайвастагиҳои азотӣ D24122

246 Истеҳсоли пластмасса дар шакли аввалия ва каучуки синтетикӣ D24130

247 Истеҳсоли қатронҳои синтетикӣ ва хамираи пластмассӣ D24131

248 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ D24200

249 Истеҳсоли рангҳо, лакҳо, сирҳои ба ҳаминҳо монанд, рангҳои чопхонаҳо ва мастикаҳо D24220

250 Истеҳсоли рангҳо, лакҳо рангҳои эмалӣ, пигментҳои маъданӣ барои онҳо D24221

251 Истеҳсоли махлуткунандаҳои тайёр ва маҳлулкунандаҳои рангҳо ва лакҳо D24222

252 Истеҳсоли маддаҳои фарматсевтӣ (дорусозӣ), тиббӣ, моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти растаниҳои доруворӣ D24230

253 Истеҳсоли моддаҳои кимиёвӣ-дорусозӣ D24231

254 Истеҳсоли доруҳои шифобахш барои байторӣ (ҳайвонот) D24232

255 Истеҳсоли собун ва воситаҳои шустушўӣ, моддаҳои тозакунанда ва ҷилодиҳанда, маҳсулоти атриёт ва ороишӣ D24240

256 Истеҳсоли собун ва воситаҳои шустушўӣ, моддаҳои тозакунанда ва ҷилодиҳанда D24241

257 Истеҳсоли маҳсулоти атриёт ва ороишӣ D24242

258 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (котегорияҳо) дохил карда нашудаанд D24290

259 Истеҳсоли ширеш ва желатина D24292

260 Истеҳсоли моддаҳои тарканда D24293

261 Истеҳсоли моддаҳое, ки барои пардоздиҳӣ ва ороиши маснуоти нассоҷӣ ва чарм истифода мешаванд D24294

262 Истеҳсоли карбони техникӣ D24295



263 Истеҳсоли барандаҳои техникии иттилоот D24296

264 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти кимиёвӣ D24297

265 Истеҳсоли нахи сунъӣ D24300

266 Истеҳсолоти маснуоти резинӣ ва пластмассӣ D25000

267 Истеҳсолоти маснуоти резинӣ D25100

268 Таҷдид ва барқарорсозии балонҳои резинӣ D25110

269 Истеҳсолоти ҳаргуна маснуоти резинӣ D25190

270 Истеҳсолоти маснуоти техникии резинӣ D25191

271 Истеҳсолоти маснуоти резинии истеъмолоти оммавӣ D25192

272 Истеҳсолоти маснуоти пластмассӣ D25200

273 Истеҳсолоти маснуоти пластмассӣ барои бастабандӣ D25201

274 Истеҳсоли шишапластикаҳо ва маснуот аз онҳо D25202

275 Истеҳсоли маснуоти бинокорӣ аз пластмасса D25203

276 Истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр ва маснуоти тайёр аз пластмасса D25204

277 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти пластмассӣ D25205

278 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти ғайрифилизии маъданӣ D26000

279 Истеҳсоли шиша ва маснуот аз шиша D26100

280 Истеҳсоли борҷомаҳои шишагин D26102

281 Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишӣ ва зарфҳои шишагин D26103

282 Истеҳсоли шишаи бинокорӣ ва техникӣ D26105

283 Истеҳсоли маҳсулоти маъдании ғайрифилизӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (котегорияҳо) дохил карда нашудаанд D26900



284 Истеҳсоли маснуоти сафолини ғайрибинокорӣ ва ғайриоташбардор D26910

285 Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишӣ аз чинӣ ва хомчинӣ D26911

286 Истеҳсоли маснуоти хоҷагӣ-маишии кулолгарӣ-сафолин D26912

287 Истеҳсоли изоляторҳои сафолин ва арматураҳои электроизолятсионӣ D26913

288 Истеҳсоли маснуоти сафолини ба оташ тобовар D26920

289 Истеҳсоли маснуоти гилин ва кулолии ғайриоташбардори бинокорӣ D26930

290 Истеҳсоли хишти бинокорӣ ва тахтаҳои сафолин D26931

291 Истеҳсоли сафолҳои бинокорӣ D26932

292 Истеҳсоли семент, оҳак ва махлути андова (штукатурка) D26940

293 Истеҳсоли семент D26941

294 Истеҳсоли оҳак, гулгаҷ ва штукатурка D26942

295 Истеҳсоли хокаи оҳак ва орди доломит D26943

296 Истеҳсоли маснуоти аз бетон, семент ва гулгаҷ D26950

297 Истеҳсоли маснуот аз асбосемент D26951

298 Истеҳсоли маснуот аз бетон D26952

299 Истеҳсоли блокҳои деворбоб D26953

300 Истеҳсоли бетони молӣ ва маҳлули бинокорӣ D26954

301 Истеҳсоли асфалту бетон (қир) D26955

302 Истеҳсоли ҳаргуна масолеҳи бинокорӣ D26956

303 Буридан, ба андозаи муайян ороиш додан ва пардоз додани санг D26960

304 Истеҳсоли масолеҳи кошинкорӣ аз сангҳои табиӣ D26961



305 Коркарди санг зерихокӣ, ки аз кон оварда (гирифта) шудааст D26962

306 Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти маъдании ғайрифилизӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (котегорияҳо) дохил карда нашудаанд D26990

307 Истеҳсоли калобаи асбест ва матоъ аз калобаи асбестӣ D26991

308 Истеҳсоли маводҳои маъдании изолятсионӣ D26992

309 Истеҳсоли маснуот аз қир ё ба ҳамин монанд мавод D26993

310 Истеҳсоли маснуот аз ҳаргуна моддаҳои маъданӣ, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд D26995

311 Саноати металлургия D27000

312 Истеҳсоли чўян ва пўлод D27100

313 Истеҳсоли филизоти сиёҳ ва маҳсулот аз онҳо D27101

314 Истеҳсоли қубурҳо D27102

315 Истеҳсоли хўлаҳои оҳанини барқӣ D27103

316 Истеҳсоли маснуоти симӣ D27104

317 Истеҳсоли хўлаҳои барқии оҳанин D27200

318 Истеҳсоли филизоти асил D27201

319 Истеҳсоли алюминий, хокаи маъдани алюминий ва фториди намакҳо D27202

320 Истеҳсоли мис D27203

321 Истеҳсоли қурғошим, рўҳ, қалъагӣ D27204

322 Истеҳсоли титан ва магния, волфрам ва молибден D27206

323 Истеҳсоли сурма ва симоб D27207

324 Коркарди филизоти ранга ва хўлаҳо D27208

325 Истеҳсоли филизоти нодир ва масолеҳи нимноқилӣ D27209



326 Рехтаҳои филизӣ D27300

327 Рехтаҳои пўлодӣ ва чўянӣ D27310

328 Рехтаи ранга D27320

329 Саноати коркарди филизот, ғайр аз истеҳсоли мошинолот ва таҷҳизот D28000

330 Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ D28100

331 Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ D28110

332 Истеҳсоли конструксияҳои пўлодини бинокорӣ D28111

333 Истеҳсоли маснуоти сабуки филизӣ D28112

334 Истеҳсоли конструксияҳои бинокорӣ ва маснуот аз алюмин ва хўлаҳои алюминӣ D28113

335 Истеҳсоли борҷомаҳо (контейнерҳо) ва биноҳои васлшаванда ва порашаванда D28114

336 Истеҳсоли маснуоти филизии бинокорӣ D28115

337 Истеҳсоли систернҳо, зарфҳои захиракунӣ ва борҷомаҳои филизӣ D28120

338 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти филизии тайёр; хизатрасонӣ ба истеҳсолкунандаҳои маснуоти филизии тайёр D28900

339 Кўфтан, фушурдан, қолибгарӣ ва ба намуди дуруст даровардани филизот, металлургияи хока D28910

340 Истеҳсоли маснуоти тайёри филизӣ ё маснуоти нимтайёр бо роҳи кўфтан, фушурдан, қолибгарӣ ва варақ кардан D28911

341 Истеҳсоли маснуоти филизӣ бо усули металлургияи хока D28912

342 Коркард ва сир додани филизот; мошинсозии умумӣ барои подош ё дар асоси қарордод D28920

343 Истеҳсоли маснуоти кордӣ, асбобҳои дастӣ ва маснуоти оҳангарии таиноти умум D28930

344 Истеҳсоли маснуоти кордӣ D28931

345 Истеҳсоли асбобҳои филизӣ ва  коркарди чўб D28932

346 Истеҳсоли асбобҳои кишоварзӣ ва боғдорию обчакорӣ D28933



347 Истеҳсоли маснуоти оҳангарӣ D28934

348 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти тайёри филизӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D28990

349 Истеҳсоли тунука, сим ва ғайраҳо D28991

350 Истеҳсоли таҷҳизоти филизии санитарию тоҳирӣ (гигиенӣ) D28992

351 Истеҳсоли зарфҳо ва асбобу анҷоми хоҷагии ошпазхона D28993

352 Истеҳсоли борҷомаи филизии нақлиётӣ D28994

353 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти филизӣ D28995

354 Истеҳсолоти мошинолот ва таҷҳизоте, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D29000

355 Истеҳсолоти мошинолоти таиноти умумӣ D29100

356 Истеҳсоли муҳаррикҳо D29110

357 Истеҳсоли муҳаррикҳо D29111

358 Таъмири муҳаррикҳо, ғайр аз муҳаррикҳои ҳавопаймо, муҳаррикҳои автомобилҳо ва мототсиклҳо D29113

359 Истеҳсоли насосҳо, компрессорҳо, даҳонпўш ва клапанҳо D29120

360 Истеҳсоли насосҳои гидравликӣ ва муҳаррикҳо D29121

361 Истеҳсоли компрессорҳо D29123

362 Истеҳсоли арматурҳои саноати қубур D29124

363 Таъмири насосҳо ва компрессорҳо D29125

364 Истеҳсоли тобаҳо, оташдонҳо ва оташдонҳои гармкунӣ D29140

365 Таъмири тобаҳо, оташдонҳо ва оташдонҳои гармкунӣ D29144

366 Истеҳсоли таҷҳизоти борбардор ва танобҳои борбардорӣ D29150

367 Таъмири таҷҳизоти борбардор ва танобҳои борбардор D29157



368 Истеҳсоли дигар мошинолоти таиноти умум D29190

369 Истеҳсоли яхдон ва таҷҳизоти сардкунанда (ғайр аз маишӣ) D29192

370 Истеҳсоли ҳаргуна мошинолот D29198

371 Таъмири мошинолоти таиноти умум D29199

372 Истеҳсоли мошинолоти таиноти махсус D29200

373 Истеҳсоли мошинҳои кишоварзӣ D29210

374 Истеҳсоли тракторҳо D29211

375 Истеҳсоли мошинолоти кишоварзӣ D29212

376 Истеҳсоли таҷҳизот барои чорвопарварӣ ва истеҳсоли хўроки чорво D29213

377 Таъмири мошинолоти ва таҷҳизоте, ки дар кишоварзӣ ва ҷангалпарварӣ истифода мешаванд D29215

378 Истеҳсоли дастгоҳҳо D29220

379 Истеҳсоли дастгоҳҳои коркарди филизот D29221

380 Истеҳсоли таҷҳизоти коркарди чўбу тахта D29222

381 Истеҳсоли таҷҳизоти оҳангарию фушурдан D29223

382 Истеҳсоли дастгоҳҳо барои коркарди дигар маводҳо D29227

383 Истеҳсоли асбобу анҷоми технологӣ D29228

384 Таъмири дастгоҳҳо D29229

385 Истеҳсоли мошинолот барои металлургия D29230

386 Таъмири таҷҳизот барои металлургия D29231

387 Истеҳсоли мошинолот барои таҳияи конҳо ва сохтмон D29240

388 Истеҳсоли мошинолоти бинокорӣ D29243



389 Таъмири мошинолот барои таҳияи конҳо ва сохтмон D29246

390 Истеҳсоли мошинолот барои коркарди маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокиҳо ва маснуоти тамоку D29250

391 Истеҳсоли мошинолот барои саноати шир D29251

392 Истеҳсоли мошинолот барои саноати орду ярма D29252

393 Истеҳсоли мошинолот барои саноати нонпазӣ D29254

394 Истеҳсоли мошинолот барои коркарди ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ D29256

395 Таъмири мошинолот барои коркарди ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокӣ ва маснуоти тамоку D29257

396 Истеҳсоли мошинолот барои саноати нассоҷӣ, дўзандагӣ ва пўсту чарм D29260

397 Истеҳсоли мошинолот ва таҷҳизот барои саноати нассоҷӣ D29261

398 Истеҳсоли мошинолот барои саноати дўзандагӣ ва кешбофӣ D29262

399 Истеҳсоли таҷҳизоти махсусгардонидашуда барои корхонаҳои хизмати маишӣ D29265

400 Таъмири мошинолот барои саноати нассоҷӣ, дўзандагӣ ва чарму пўст D29266

401 Истеҳсоли ҳаргуна мошинолоти таиноти махсус D29290

402 Таъмири ҳаргуна мошинолоти таиноти махсус D29299

403 Истеҳсоли асбобҳои маишӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категория) ҳамроҳ карда нашудаанд D29300

404 Истеҳсоли асбобҳои маишии барқӣ D29301

405 Истехсоли яхдонҳо ва сардкунандаҳои маишӣ D29302

406 Истеҳсоли асбобҳои ғайрибарқии маишии гармкунанда D29303

407 Истеҳсоли мошинҳои электронию ҳисоббарорӣ D30000

408 Истеҳсоли мошинҳои электронию ҳисоббарорӣ D30000

409 Истеҳсоли мошинҳои электронию ҳисоббарорӣ D30002



410 Истеҳсоли мошину таҷҳизоте, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D31000

411 Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансфарматорхо D31100

412 Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансфарматорхо (бе таъмир) D31101

413 Истеҳсоли муҳаррикҳои барқӣ, генераторҳо ва трансфарматорхо D31102

414 Истеҳсоли асбобҳои равшаникунанда D31500

415 Истеҳсоли асбобхои равшаникунанда D31502

416 Истеҳсоли ҳаргуна асбобҳои барқӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дохил карда нашудаанд D31900

417 Истеҳсолоти маснуоти изолиятсияи барқӣ D31903

418 Истеҳсолоти дастгоҳҳои ишоравии (сигналии) барқӣ D31904

419 Таъмири дастгоҳҳои барқӣ D31905

420 Истеҳсоли дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои радио ва телевизион D32000

421 Истеҳсоли телевизору радио ва молҳои истеъмолии иловагӣ D32300

422 Истеҳсоли қабулкунандахои телевизионӣ (бе таъмир) D32301

423 Таъмири дастгоҳҳои радио, телевизион, таҷҳизоти алоқа D32302

424 Истеҳсоли асбобхои тиббӣ, асбобҳои дақиқ ва оптика, соатҳои дастӣ ва ҳаргуна соатҳо D33000

425 Истеҳсоли асбобхои тиббӣ, асбобҳо барои ченкунӣ, тафтиш ва дигар мақсадҳо, ғайр аз асбобҳои оптикӣ D33100

426 Истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ, ҷарроҳӣ ва анҷомҳои ортопедӣ D33110

427 Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, байторӣ ва тадқиқоти илмӣ D33111

428 Истеҳсоли асбобу анҷоми тиббӣ, дастгоҳҳо ва таҷҳизот D33112

429 Истеҳсоли анҷомҳои ортопедӣ D33113

430 Истеҳсоли мебелхои тиббӣ, ҷарроҳӣ, табобати дандон ва бойторӣ D33114



431
Истеҳсоли асбобу анҷом ва асбобҳо барои ченкунӣ, тафтиш ва дигар мақсадҳо, ғайр аз таҷҳизоти назоратии
ҷараёни саноатӣ D33120

432 Истеҳсоли асбобу анҷоми нақшакашӣ, қайдкунӣ ва ченкунию андозагирӣ D33121

433 Истеҳсоли асбобҳои ченкунандаи  барқ D33122

434 Истеҳсоли асбобҳои ченкунандаи радиоӣ D33123

435 Истеҳсоли дастгоҳҳои оптикӣ ва оптикию механикӣ D33124

436 Истеҳсоли асбобҳо барои ченкунии бузургии механикӣ D33125

437 Истеҳсоли асбобҳои тадқиқоти физикӣ D33126

438 Таъмири асбобу анҷом ва асбобҳои ченкунанда D33127

439 Истеҳсоли таҷҳизоти назоратӣ (контролӣ) барои ҷараёнҳои саноатӣ D33130

440 Таъмири таҷҳизоти назоратӣ D33132

441 Истеҳсоли асбобҳои оптикӣ ва таҷҳизоти суратгирӣ D33200

442 Истеҳсоли асбобу анҷоми оптикӣ D33202

443 Истеҳсоли таҷҳизоти суратгирӣ D33203

444 Таъмири асбобу анҷоми оптикӣ, суратгирӣ ва таҷҳизоти филмбардорӣ D33204

445 Истеҳсоли автомобилҳо, ядакҳо ва нимядакҳо D34000

446 Истеҳсоли автомобилҳо D34100

447 Истеҳсоли автомобилҳо ва дигар воситаи нақлиёти муҳаррикдор D34101

448 Истеҳсоли ядакҳо ва нимядакҳо D34200

449 Истеҳсоли ядакҳо ва нимядакҳо D34202

450 Истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ барои автомобилҳо ва муҳаррикҳои онҳо D34300

451 Истеҳсоли ҳаргуна таҷҳизоти нақлиёт D35000



452 Сохтмону таъмири киштиҳо ва қаиқҳо D35100

453 Таъмири киштихо D35111

454 Таъмири киштихо D35112

455 Сохтмон ва таъмири қаиқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ D35120

456 Сохтмони қаиқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ D35121

457 Таъмири қаиқҳои варзишӣ ва истироҳатӣ D35122

458 Истеҳсоли локомативҳои роҳи оҳан ва сохтори ҳаракаткунанда (вагонҳо) D35200

459 Таъмири поездҳои роҳи оҳан (вагонҳо) D35202

460 Таъмири троллейбусҳо D35203

461 Истеҳсоли дастгоҳҳои парвозкунанда D35300

462 Таъмири дастгоҳҳои парвозкунанда D35303

463 Истеҳсоли таҷҳизоти нақлиёт, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) ҳамроҳ карда нашудаанд D35900

464 Истеҳсоли ҳаргуна таҷҳизоти нақлиёт, ки ба дигар гурўҳҳо (категория) ҳамроҳ карда нашудаанд D35990

465 Истеҳсоли мебелҳо; истеҳсоли маснуоти тайёр, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд D36000

466 Истеҳсоли мебелҳо D36100

467 Истеҳсоли ҳамаи намудҳои мебелҳо (бе истеҳсол аз рўи фармоишоти аҳолӣ) D36101

468 Таъмири мебелҳо (бе таъмир аз рўи фармоишоти аҳолӣ) D36102

469 Истеҳсоли мебелҳо бо фармоишоти аҳолӣ D36103

470 Истеҳсоли маснуоти тайёр, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд D36900

471 Истеҳсоли маснуоти ҷавоҳирот ва молҳои омехта D36910

472 Истеҳсол ва таъмири маснуоти заргарӣ (бе истеҳсолкунӣ ва таъмир аз рўи фармоишоти аҳолӣ) D36911



473 Истеҳсоли маснуоти заргарӣ бо фармоишоти аҳолӣ D36912

474 Истеҳсоли асбобҳои мусиқӣ D36920

475 Истеҳсоли асбобҳои мусиқӣ (бе таъмир) D36921

476 Таъмири асбобҳои мусиқӣ D36922

477 Истеҳсоли молҳои варзишӣ D36930

478 Истеҳсоли бозичаҳо D36940

479 Истеҳсоли ҳаргуна маснуоти тайёр, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд D36990

480 Истеҳсоли маснуоти хатнависӣ ва идоравӣ D36991

481 Истеҳсоли аробачаҳои кўдакона D36992

482 Истеҳсоли маснуоти чарчинвории филизӣ D36993

483 Истеҳсоли ҷорўби дароздаста ва шуткаҳо D36994

484 Истеҳсоли чархонакҳо, арғунчакҳо, тирҳо ва дигар бозиҳои аттраксионӣ D36995

485 Истеҳсоли фаршпўши сахт D36996

486 Истеҳсоли ҳаргуна маснуот D36997

487 Коркарди дубора D37000

488 Коркарди дубораи пораҳо ва партовҳои филизӣ D37100

489 Аз нав коркарди партовҳо вва порахои филизоти сиёҳ D37101

490 Аз нав коркарди партовҳо вва порахои филизоти ранга D37102

491 Коркарди дубораи партовҳо ва пораҳои ғайрифилизӣ D37200

492 Қувваи барқ, газ ва обтаъминкунӣ (обрасон) E

493 Таъминоти қувваи барқу гармӣ, газ, буғ ва оби гарм E40000



494 Истеҳсол, нигоҳдорӣ ва тақсимоти қувваи барқ E40100

495 Истеҳсоли қувваи барқ дар нерўгоҳҳои обӣ E40101

496 Истеҳсоли қувваи барқ дар нерўгоҳҳои гармидиҳӣ E40102

497 Ҷамъкунӣ, интиқол ва тақсимоти қувваи барқ ба воситаи шабакаҳои барқӣ E40105

498 Равшан кардани берун E40106

499 Истеҳсоли газ, тақсимоти сўзишвории газмонанд ба воситаи қубурҳо E40200

500 Истеҳсоли газ E40201

501 Тақсимоти сўзишвории газмонанд ба воситаи қубурҳо E40202

502 Таъминот бо буғ ва оби гарм E40300

503 Шабакаҳои гармирасон E40301

504 Дегхонаҳои мустақил E40302

505 Гармирасонӣ E40303

506 Ҷамъкунӣ, софкунӣ ва тақсимоти об E41000

507 Ҷамъкунӣ, софкунӣ ва тақсимоти об E41000

508 Сохтмон F

509 Сохтмон F45000

510 Тайёр намудани қитъаи сохтмон F45100

511 Ба қисмҳо ҷудо кардан ё вайрон кардани бино, корҳои заминтайёркунӣ F45101

512 Кашшофӣ, пармакорӣ ва корҳои тарконидан F45102

513 Сохтмони биноҳо ва иншооти сохтмонаш тамом шуда ё қисми онҳо; сохтмони шаҳрвандӣ F45200

514 Сохтмони умумии биноҳо ва корҳои муҳандисии шаҳрвандӣ F45201



515 Васли бомпўш F45202

516 Сохтмони роҳҳои автомобилгард, роҳҳо, фурўдгоҳҳо ва иншоотҳои варзишӣ F45203

517 Сохтмони иншоотҳои обӣ F45204

518 Сохтмони конҳо (шахтаҳо) F45205

519 Ҳаргуна корҳои бинокорӣ аз рўи иншоотҳои ба итмом расонидашуда ва сохтмони шаҳрвандӣ F45206

520 Таъмири биноҳо ва иншоот (бе таъмир аз рўи фармоишоти аҳолӣ) F45207

521 Таъмир ва сохтмони манзил (квартираҳо) бо фармоишоти аҳолӣ F45208

522 Таъмири асосии биноҳо ва иншоот F45209

523 Таҷҳизонидани бино F45300

524 Шинондани пояҳои симҳои барқ ва арматураҳо F45301

525 Корҳои изолятсиякунонӣ F45302

526 Корҳои санитарию техникӣ F45303

527 Ҳаргуна корҳои сохтмонӣ, вобаста ба таҷҳизонидани биноҳо ва иншоот F45304

528 Васлкории дастгоҳҳои технологӣ F45305

529 Ба кор андохтан ва ба назм даровардани таҷҳизоту дастгоҳҳои васл кардашуда F45306

530 Анҷом додани сохтмон F45400

531 Корҳои андовакунӣ (штукатурӣ) F45401

532 Пўшонидани фаршҳо ва деворҳо F45402

533 Рангмолӣ ва шишабандӣ F45403

534 Ҳаргуна корҳои анҷомшавандаи бинокорӣ F45404

535 Ба иҷора гирифтани таҷҳизот барои сохмон ё вайрон кардан бо операторон F45500



536 Савдои яклухт ва чакана; таъмири автомобилҳо, мототсиклҳо, молҳо ва ашёҳои маишии истифодаи шахсӣ G

537
Фурўш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо ва мототсиклҳо; фурўши чаканаи сўзишворӣ
барои воситаҳои нақлиёт бо муҳаррикҳои дарунсўз G50000

538 Фурўши автомобилҳо G50100

539 Фурўши яклухти автомобилҳои нав ва нигоҳдошташуда G50101

540 Фурўши чаканаи автомобилҳои нав ва нигоҳдошташуда G50102

541 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо G50200

542 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо, бе таъмир аз рўи фармоишоти аҳолӣ G50201

543 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо бо фармоишоти аҳолӣ G50202

544 Фурўши қисмҳо ва ҷузъҳо барои автомобилҳо G50300

545 Фурўши яклухти ҳамаи намудҳои қисмҳо, ҷузъҳо ва лавозимот барои автомобилҳо G50301

546 Фурўши чаканаи ҳамаи намудҳои қисмҳо, ҷузъҳо ва лавозимот барои автомобилҳо G50302

547 Фурўш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири  мототсиклҳо,  фурўши қисмҳо ва лавозимоти ба инҳо мувофиқ G50400

548 Фурўши яклухти мототсиклҳо, мотороллерҳо ва қисмҳою лавозимотҳои онҳо G50401

549 Фурўши чаканаи мототсиклҳо, мотороллерҳо ва қисмҳою лавозимотҳои онҳо G50402

550 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мототсиклҳо, мотороллерҳо (бе таъмир аз рўи фармоишоти аҳолӣ) G50403

551 Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мототсиклҳо ва мотороллерҳо бо фармоишоти аҳолӣ G50404

552 Фурўши чаканаи сўзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт бо муҳаррики дарунсўз G50500

553 Савдои яклухт ва комиссионӣ, ғайр аз савдои автомобилҳо ва мототсиклҳо G51000

554 Савдои яклухт барои подош ё дар асоси қарордод G51100

555
Агентҳое, ки ба фурўши ашёи хоми кишоварзӣ, чорвои зинда, ашёи хоми нассоҷӣ ва маҳсулоти нимтайёр
машғуланд G51101



556 Агентҳое, ки ба фурўши сўзишворӣ, филизот ва моддаҳои кимиёвии саноатӣ машғуланд G51102

557 Агентҳое, ки ба фурўши чўбу тахта ва масолеҳи бинокорӣ машғуланд G51103

558 Агентҳое, ки ба фурўши мошинолот, таҷҳизоти саноатӣ ва ҳавопаймо машғуланд G51104

559 Агентҳое, ки ба фурўши мебел, молҳои маишӣ, маснуоти оҳангарӣ ва ҳаргуна маснуоти хурди филизӣ машғуланд G51105

560 Агентҳое, ки ба фурўши газворҳо, либосҳо, пойафзол ва маснуоти чармин машғуланд G51106

561 Агентҳое, ки ба фурўши маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокиҳо ва маснуоти тамоку машғуланд G51107

562
Агентҳое, ки ба фурўши маҳсулоти ҷудогона ва ё гурўҳи маҳсулот машғуланду ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо)
дохил карда нашудаанд G51108

563 Агентҳое, ки ба фурўши навъҳои гуногуни васеи молхо машғуланд G51109

564 Савдои яклухти ашёи хоми кишоварзӣ, чорвои зинда, маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокӣ ва маснуоти тамоку G51200

565 Савдои яклухти ашёи хоми кишоварзӣ ва чорвои зинда G51210

566 Савдои яклухти ғалла, тухмӣ ва хўроки чорво G51211

567 Савдои яклухти гулҳо ва растаниҳо G51212

568 Савдои яклухти тамокуи коркарднашуда G51213

569 Савдои яклухти чорвои зинда G51214

570 Савдои яклухти пўсту чарм G51215

571 Савдои яклухти маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокиҳо ва маснуоти тамоку G51220

572 Савдои яклухти картошка, сабзавот ва меваҳо G51221

573 Савдои яклухти шир ва маҳсулоти ширӣ, тухм, равғани озукаворӣ ва чарбиҳо G51222

574 Савдои яклухти гўшт ва маҳсулоти гўштӣ G51223

575 Савдои яклухти моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ G51224

576 Савдои яклухти машруботи спиртдор ва дигар нўшокиҳо G51225



577 Савдои яклухти қанд, шоколад ва маснуоти қаннодӣ, маснуоти нону булка ва макарон, орд, ярма G51226

578 Савдои яклухти қаҳва, чой, какао ва тезакҳо (хўришҳо) G51227

579 Савдои яклухти маснуоти тамоку G51228

580 Савдои яклухти ҳаргуна маҳсулоти хўрокворӣ G51229

581 Савдои яклухти молҳои маишӣ G51300

582 Савдои яклухти маснуоти нассоҷӣ, либос ва пойафзол G51310

583 Савдои яклухти молҳои нассоҷӣ G51311

584 Савдои яклухти маснуоти кешбофӣ ва ҷўробу пайпоқ G51312

585 Савдои яклухти либосу пойафзол G51313

586 Савдои яклухти ҳаргуна молҳои маишӣ G51390

587 Савдои яклухти молҳои маишии барқӣ ва маснуоти радио ва телевизион G51391

588 Савдои яклухти молҳои фармасевтӣ, тиббӣ ва ортопедӣ G51392

589 Савдои яклухти молҳои атриёту ороишӣ (косметикӣ), собуни мушк ва воситаҳои шустушуй G51393

590 Савдои яклухти маснуот аз фарфору шиша, зардеворҳо ва моддаҳои тозакунанда G51394

591 Савдои яклухти молҳои мактабӣ-хатнависӣ G51395

592 Савдои яклухти ҳаргуна молҳои маишӣ G51396

593 Савдои яклухти маҳсулоти мобайнӣ, партовҳо ва пораҳои ғайрикишоварзӣ G51400

594 Савдои яклухти сўзишвории сахт, моеъ, газмонанд ва омехта G51410

595 Савдои яклухти нафти хом ва гази сарироҳӣ (ҳамроҳи он) G51411

596 Савдои яклухти гази (сўзишвории) табиӣ G51412

597 Савдои яклухти ангиштсанг G51413



598 Савдои яклухти ангиштсанги бўр ва лигнит G51414

599 Савдои яклухти бензин ва керасини ҳавопаймо G51415

600 Савдои яклухти бензини автомобил G51416

601 Савдои яклухти сўзишвории дизелӣ G51417

602 Савдои яклухти мазути сўзишворӣ G51418

603 Савдои яклухти ҳаргуна сўзишворӣ G51419

604 Савдои яклухти филизот ва маъданиёти филизӣ G51420

605 Савдои яклухти маъдани оҳан G51421

606 Савдои яклухти маъдани филизоти ранга G51422

607 Савдои яклухти чўян ва фўлод G51423

608 Савдои яклухти филизоти асосии асил ва ранга G51424

609 Савдои яклухти рехтаҳои чўянӣ ва фўлодӣ G51425

610 Савдои яклухти рехтаҳои филизоти ранга G51426

611 Савдои яклухти конструксияҳои филизии бинокорӣ G51427

612 Савдои яклухти оҳанпораҳо, партовҳои филизоти сиёҳ ва ранга G51428

613 Савдои яклухти ҳаргуна филизот G51429

614
Савдои яклухти масолеҳи бинокорӣ, оҳангарӣ, таҷҳизоти қубурҳои обгузаронӣ ва гармидиҳӣ ва маводҳои
ёрирасон G51430

615 Савдои яклухти шишаҳои бинокорӣ G51431

616 Савдои яклухти семент G51432

617 Савдои яклухти маснуоти бетонӣ, семент ва гулгаҷ G51433

618 Савдои яклухти тахтаҳои сементии деворӣ G51434



619 Савдои яклухти чўбҳои лўла G51435

620 Савдои яклухти конструксияҳои чўбини бинокорӣ ва қисмҳо, хонаҳои васлшаванда G51436

621 Савдои яклухти тахтаҳои фанерӣ, тахтаҳои аррамайда ва тарошамайдагӣ, ҳаргуна панелу тахтаҳо G51437

622 Савдои яклухти борҷомаҳои чўбин G51438

623 Савдои яклухти маснуоти оҳангарӣ, қубурҳои обгузар, таҷҳизоти гармирасонӣ ва рўшноидиҳии санитарӣ G51439

624 Савдои яклухти ҳаргуна маҳсулоти мобайнӣ, партовҳо ва пораҳо G51490

625 Савдои яклухти моддаҳои кимиёвӣ ва маҳсулоти кимиёвӣ G51491

626 Савдои яклухти маснуоти резинӣ-техникӣ G51492

627 Савдои яклухти селлюлоза, қоғаз ва маснуоти қоғазӣ G51493

628 Савдои яклухти нуриҳои маъданӣ G51494

629 Савдои яклухти хамираҳои пластикӣ ва каучуки синтетикӣ G51495

630 Савдои яклухти пеститсидҳо ва ҳаргуна маҳсулоти агрокимиёвӣ G51496

631 Савдои яклухти лаку рангҳо G51497

632 Савдои яклухти доруҳои фармасевтӣ G51498

633 Савдои яклухти партовҳо ва пораҳои ғайрифилизӣ G51499

634 Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот ва маводҳои ёрирасон G51500

635 Савдои яклухти дастгоҳҳо G51501

636 Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот барои сохтмон ва сохтмони шаҳрвандӣ G51502

637 Савдои яклухти мошинолот, таҷҳизот барои саноати нассоҷӣ, дўзандагӣ ва мошинолоти кешбофӣ G51503

638 Савдои яклухти мошинҳо ва таҷҳизоти хатнависӣ-идоравӣ G51504

639 Савдои яклухти мошинолот, мошинҳо ва тачхизоти кишоварзи, аз чумла тракторхо G51505



640 Савдои яклухти ҳаргуна мошинолот ва таҷҳизот барои истифода дар намудҳои гуногуни фаъолият G51506

641 Ҳамагуна савдои яклухт G51900

642 Савдои чакана, ғайр аз савдои автомобилҳо ва мототсиклҳо; таъмири молҳо ва ашёи маишии истифодаи шахсӣ G52100

643 Савдои чаканаи ғайримахсусгардонидашуда G52100

644
Савдои чакана дар мағозаҳои ғайримахсусгардонидашуда, ки бештар ба маҳсулоти хўрокворӣ, нўшокиҳо ва
маснуоти тамоку афзалият дода шудаанд G52110

645 Ҳар гуна савдои чакана дар мағозаҳои ғайри махсусгардонидашуда G52190

646 Савдои чакана махсулоти хўрокворӣ, нўшокиҳо ва маснуоти тамоку дар мағозаҳои махсусгардонидашуда G52200

647 Савдои чакана картошка, сабзавот ва меваҷот G52201

648 Савдои чаканаи шир, маҳсулоти ширӣ, тухум, равғани хўрокворӣ ва чарбӣ G52202

649 Савдои чаканаи гўшт ва маҳсулоти гўшт G52203

650 Савдои чакана моҳи ва маҳсулоти моҳӣ, харчангмонанд ва моллюскҳо G52204

651 Савдои чакана нон. Кулчақандҳо (печениҳо), маснуоти ордӣ ва қаннодӣ G52205

652 Савдои чаканаи машрубот ва дигар нўшокиҳо, ки дар маҳалли фурўш истеъмол намешавад G52206

653 Савдои чакана маснуоти тамоку G52207

654 Ҳар гуна савдои чаканаи маҳсулоти хўрокворӣ, ки ба дигар гурўҳҳо (категорияҳо) дар мағозаҳои ғайри
махсусгардонидашуда дохил карда нашудаанд G52208

655 Ҳаргуна савдои чаканаи молҳои нав дар мағозаҳои махсусгардонидашуда G52300

656 Савдои чаканаи молҳои фармасевтӣ, тиббӣ, ороишӣ (косметикӣ) ва лавозимоти тозагӣ G52310

657 Савдои чаканаи махсусгардонидашудаи молҳои фармасевтӣ, тиббӣ ва ортопедӣ G52311

658 Савдои чаканаи махсусгардонидашуда молҳои косметикӣ ва лавозимоти тозагӣ G52312

659 Савдои чаканаи маснуоти нассоҷӣ, либосҳо, пойафзол ва маснуоти чармин G52320



660 Савдои чаканаи маснуоти нассоҷӣ G52321

661 Савдои чаканаи либосҳо G52322

662 Савдои чаканаи пойафзол ва маснуоти чармин G52323

663 савдои чаканаи асбобхои маишӣ, маснуот ва таҷҳизоти маиши G52330

664
Савдои чаканаи мебел, асбобҳои равшанидиҳанда ва маснуоти маишӣ, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда
нашудаанд G52331

665 Савдои чаканаи молҳои барқии маиши, маснуоти радио ва телевизон G52332

666 Савдои чаканаи маснуоти оҳангарӣ, рангу шиша G52340

667 Ҳаргуна савдои чакана дар мағозаҳои махсусгардонидашуда G52390

668 Савдои чаканаи махсусгардонидашудаи китобҳо, маҷаллаҳо ва лавозимоти хатнависӣ ва идоравӣ G52391

669 Ҳаргуна савдои чаканаи махсусгардонидашуда G52392

670 Савдои чаканаи малҳои ба фурўшнарафта (нигоҳдошташуда) дар мағозаҳо G52400

671 Савдои чакана берун аз мағозахо G52500

672 Савдои чакана ба воситаи фирмаҳо, ки ба воситаи пушта иҷро карда мешавад G52510

673 Савдои чакана ба воситаи хаймаҳо ва бозоро G52520

674 Савдои чакана ба воситаи хаймаҳо ва  дўконҳо G52521

675 Савдои чакана дар бозорҳои шаҳрӣ G52522

676 Ҳаргуна савдои чакана берун аз мағозаҳо, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд G52590

677 Савдои чаканаи кўча ба кўча, хона ба хона G52591

678 Ҳаргуна савдои чакана берун аз мағозаҳо, ки ба дигар категориҳо дохил карда нашудаанд G52592

679 Таъмири молҳои маишӣ ва ашёҳои маишии истифодаи шахсӣ G52600

680 Таъмири мошинолоту асбобҳои маишӣ ва маснуоти филизӣ G52601



681 Таъмири пойафзол G52602

682 Таъмири маснуоти кешбофӣ ва бофта G52603

683 Таъмири маснуоти дўзандагӣ, каллапўш ва маснуоти нассоҷӣ, чарчинворӣ G52604

684 Таъмири маснуоти муина ва чармин, каллапўшҳо G52605

685 Таъмири ва таҷдиди мебелҳо бо фармоиши аҳолӣ G52606

686 Таъмири қолинхо ва маснуоти қолинӣ бо фармоишоти аҳолӣ G52607

687 Таъмири маснуоти заргарӣ бо фармоишоти аҳоли G52608

688 Таъмири маснуоти чарчинворӣ, сафарӣ аз чарми асл ва сунъӣ G52609

689 H Мехмонхона ва тарабхона G55000

690 Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо G55000

691 Меҳмонхонаҳо; майдончаҳо барои кемпинг ва дигар ҷойҳо барои сукунати кўтоҳмуддат G55100

692 Меҳмонхонаҳо ва мотелҳо бо тарабҳона G55101

693 Меҳмонхонахо ва мотелҳо бе тарабхона G55102

694 Кемпингҳо ва дигар ҷойҳои сукунати кўтоҳмуддат G55103

695 Ҳаргуна ҷойҳо барои сукунат, ки ба дигар категорияхо дохил карда нашудаанд G55104

696 Тарабҳонаҳо, барҳо ва ошхонаҳо G55200

697 Тарабхонахо G55201

698 Бархо G55202

699 Ошхонаҳо G55203

700 Ошхонаҳои умумӣ (ки бо хизматрасонии қисман муайяни аҳолӣ вобаста нестанд) G55204

701 Буфетҳои сари кўчаҳо G55205



702 I Нақлиёт, хочагии анборхонахо ва алоқа

703 Нақлиёти хушкигард I60000

704 Нақлиёти роҳи оҳан I60100

705 Ҳаргуна нақлиёти хушкигард I60200

706 Ҳаргуна нақлиёти хушкигарди мусофирбар, ки ба ҷадвали корӣ итоат мекунанд I60210

707 Ҳамлу нақл бо автобусҳо I60211

708 Ҳамлу нақл бо троллейбусҳо I60213

709 Ҳамлу нақл бо қаторахо, ғайр аз байналҳалқӣ I60215

710 Ҳамлу нақл бо ҳаргуна намуди нақлиёт, ки ба ҷадвали кори итоат мекунад I60216

711 Ҳаргуна нақлиёти мусофирбари хушкигард, ки ба ҷадвали кори итоат намекунад I60220

712 Хизматрасонии таксӣ I60221

713 Мусофиркашони бо ҳаргуна намуди нақлиёт, ки ба ҷадвали кори итоат намекунанд I60222

714 Ҳамлу нақли кирокашӣ бо нақлиёти роҳи автомобилгард I60230

715 Ҳамлу нақл ба қубурҳо I60300

716 Ҳамлу нақл бо роҳи қубурҳои магистралӣ I60310

717 Нақлиёти обӣ I61000

718 Нақлиёти обии дохилӣ I61200

719 Нақлиёти ҳавоӣ I62000

720 Нақлиёти ҳавоӣ, ки ба ҷадвали корӣ итоат мекнад I62100

721 Нақлиёти ҳавоӣ, ки ба ҷадвали корӣ итоат намекунад I62200

722 Мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо ҳаво, ки ба ҷадвали корӣ итоат намекунад I62201



723 Фаъолияти ёрирасон ва иловагии нақлиёти; фаъолияти бюрои сайру саёҳатӣ I63000

724 Фаъолияти ёрирасон ва иловагии нақлиёти; фаъолияти бюрои сайру саёҳатӣ I63000

725 Коркарди нақлиёти борҳо I63010

726 Муҳофизату нигҳодорӣ ва ҷо ба ҷокунӣ дар анборҳо I63020

727 Ҳаргуна фаъолияти ёрирасони нақлиётӣ I63030

728 Фаъолияти нақлиёти хушкигард I63031

729 Фаъолияти нақлиёти обӣ I63032

730 Фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ I63033

731
Фаъолияти бюрои сайру саёҳат, агентиҳои сайёҳӣ (туристӣ) ва роҳбаладҳо; фаъолияти ёрирасонӣ ба сайёҳон, ки ба
дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд I63040

732 Фаъолияти ҳаргуна агентиҳои нақлиётӣ I63090

733 Хизматрасонӣ оид ба боркашонӣ ва дигар хизматрасониҳои нақлиётию намояндагӣ бо фармоишоти аҳолӣ I63091

734 Нозири техникӣ дар нақлиёт I63092

735 Пушта ва алоқа I64000

736 Фаъолияти пуштавӣ ва хаткашонӣ I64100

737 Фаъолияти пуштаҳои миллӣ I64110

738 Фаъолияти хаткашонӣ, ғайр аз фаъолияти пуштахои миллӣ I64120

739 Алоқа I64200

740 J Миёнаравии молиявӣ

741 Миёнаравии молиявӣ, ғайр аз суғуртабанди ва таъминоти нафақа I65000

742 Миёнаравии пулӣ I65100

743 Фаъолияти бонки марказӣ I65110



744 Ҳаргуна мёнаравии пулӣ I65190

745 Фаъолияти ьонкҳо, идораҳои векселӣ I65191

746 Фаъолияти амонатбонкҳо I65192

747 Ҳаргуна миёнаравии молиявӣ I65900

748 Лизинги молиявӣ I65910

749 Ҳаргуна пешниҳоди қарз I65920

750 Ҳаргуна миёнаравии молиявӣ, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд I65990

751 Суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ I66000

752 Суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ I66000

753 Суғуртабандии ҳаёт I66010

754 Суғуртабандии давлатии  ҳаёт I66011

755 Суғуртабандии ғайридавлатии ҳаёт I66012

756 Таъминоти нафақа I66020

757 Таъминоти  давлатии нафақа I66021

758 Таъминоти ғайридавлатии нафақа I66022

759 Суғуртабандӣ, ғайр аз суғуртаи ҳаёт I66030

760 Суғуртабандии давлатӣ I66031

761 Суғуртабандии ғайридавлатӣ I66032

762 Фаъолияте, ки нисбат ба миёнаравии молиявӣ, ёрирасон мебошад I67000

763 Фаъолите, ки нисбат ба миёнарафии молиявӣ, ёрирасон мебошад, ғайр аз суғуртабандӣ ва таъминоти нафақа I67100

764 Идораи бозори милиявӣ I67110



765 Кор кардани бозори молиявӣ I67111

766 Фаъолияти биржаҳои фондӣ I67112

767 Амалиёти биржавӣ бо арзишҳои фондӣ I67120

768 Фаъолияте, ки нисбат ба миёнаравии молиявӣ, ёрирасон мебошаду ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудааст I67190

769 Фаъолияте, ки нисбат ба суғуртабагдӣ ва таъминоти нафақа ёрирасон мебошад I67200

770 Амалиёти бо амволи ғайриманқул, иҷора ва фаъолияти тиҷоратӣ K

771 Амалиёт бо амволи ғайриманкул K70000

772 Амалиёти бо амволи ғайриманқули хусусӣ ва ё иҷорагирифта K70100

773 Хариду фурўши амволи ғайриманқули хусусӣ K70101

774 Ба киро додани амволи ғайриманқули хусусӣ ё ба иҷора гирифташуда K70102

775 Амалиёт бо амволи ғайриманқул барои подош ё дар асоси қарордод K70200

776 Хизмати миёнаравӣ ҳангоми хариду фурўш ва ба киро додани амволи ғайриманқули таиноти истеҳсолию техник K70201

777
Хизмати миёнаравӣ ҳангоми хариду фурўш ва ба киро додани манзил ва дигар амволи ғайриманқули таиноти
ғайриистеҳсолӣ K70202

778 Иҷораи мошинолот ва таҷҳизот бе корманд ва кирои молҳои маишӣ ва ашёиистифодаи шахсӣ K71000

779 Иҷораи таҷҳизоти нақлиётӣ K71100

780 Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти хушкигард K71110

781 Иҷораи автомобилҳои сабукрав K71111

782 Иҷораи ҳаргуна таҷҳизот K71112

783 Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти обӣ K71120

784 Иҷораи таҷҳизот барои нақлиёти ҳавоӣ K71130

785 Иҷораи ҳаргуна мошинолоту таҷҳизот K71200



786 Иҷораи ҳаргуна мошинолот ва таҷҳизоти кишоварзӣ K71210

787 Иҷораи мошинолот ва таҷҳизот барои сохмон ва сохтмони шаҳрвандӣ K71220

788 Иҷораи мошинолоту таҷҳизоти хатнависӣ-идоравӣ (аз ҷумла компютерҳо) K71230

789 Иҷораи ҳаргуна мошинолоту таҷҳизоте, ки ба дигар категорияҳо ҳамроҳ карда нашудаанд K71290

790 Кирои молҳо ва ашёҳои маишии истифодаи шахсӣ, ки ба дигар гурўҳҳо дохил карда нашудаанд K71300

791 Кирои ашёҳои таиноти фарҳангию маишӣ ва зарурии хоҷагии аҳолӣ K71301

792 Кирои ҳамаи намудҳои молҳои корхонаҳои саноатӣ ва дигар истифодабарандагон K71302

793 Компютерҳо ва фаъолияти ба онҳо вобаста K71000

794 Маслиҳатҳо оид ба таъминоти техникӣ K72100

795 Маслиҳатҳо ва маводҳои ёрирасон оид ба таъминоти барномавӣ K72200

796 Коркарди маълумотҳо K72300

797 Фаъолият оид ба таъсиси хазинаи маълумотҳо K72400

798
Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мошинҳои хатнависӣ-идоравӣ, муҳосибавӣ ва мошинҳои электронию
ҳисоббарорӣ K72500

799 Ҳаргуна фаъолияте, ки ба техникаи компютерӣ вобаста аст K72900

800 Тадқиқот ва кор карда баромадан K73000

801 Тадқиқот ва кор карда баромадан дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва муҳандисӣ K73100

802 Тадқиқот ва кор карда баромадан дар соҳаи илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ K73200

803 Ҳаргуна фаъолияти тиҷоратӣ K74000

804
Фаъолият дар соҳаи ҳуқуқ, тартиб додани ҳисобҳо, баҳисобгирии муҳосибавӣ ва тафтиш; маслиҳату машварат оид
ба масъалаҳои андозбандӣ; тадқиқи вазъи бозор ва ошкор намудани фикру андешаҳои ҷомеа; маслиҳату машварат
оид ба масъалаҳои фаъолияти тиҷоратӣ K74100

805 Фаъолият дар соҳаи ҳуқуқ K74110



806 Фаъолияти коллегияҳо ва маслиҳатчиёни ҳимоятгарони ҳуқуқ (аз ҷумла адвокатҳои хусусӣ амалкунанда) K74111

807 Фаъолияти нотариалӣ K74112

808
Фаъолият дар соҳаи тартиб додани ҳисобот, баҳисобгирии муҳосибавӣ ва тафтиш, маслиҳату машварат оид ба
масъалаҳои андозбандӣ K74120

809 Тадқиқи вазъи бозор ва ошкор намудани фикру андешаҳои ҷомеа K74130

810 Машваратҳо оид ба масъалаҳои фаъолияти тиҷоратӣ ва идоракунӣ K74140

811 Меъморӣ, сохтмони шаҳрвандӣ ва дигар фаъолияти техникӣ K74200

812 Фаъолият дар соҳаи меъморӣ ва сохтмони шаҳрвандӣ ва вобаста ба ҳаминҳо маслиҳату машварати техникӣ K74210

813 Фаъолият дар соҳаи меъморӣ, муҳандисӣ ва фаъолияти техникӣ, ки ба сохтмони шаҳрвандӣ вобаста аст K74211

814 Фаъолият ба гузаронидани корҳои кофтукови геологӣ ва тадқиқот (бе тадқиқоти илмӣ ва кор карда баромадан) K74212

815 Хадамоти геодезӣ K74213

816 Фаъолияти хадамоти обу ҳавосанҷӣ K74214

817 Озмоишҳои техникӣ ва таҳлилҳо K74220

818 Таблиғу ташвиқот (реклама) K74300

819 Фаъолияти тиҷоратӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудааст K74900

820 Киро кардани қувваи корӣ ва таъмин намудан бо кормандон K74910

821 Фаъолият оид ба ҷустуҷў ва таъмини бехатарӣ K74920

822 Фаъолият оид ба нигоҳу бин, тоза ва рўбу чин кардани иморат K74930

823 Рўбу чини квартираҳо ва дигар биноҳо бо фармоишоти аҳолӣ K74931

824 Рўбу чини ҳама навъҳои биноҳо, ғайр аз манзилҳои сукунатӣ K74932

825 Фаъолият дар соҳаи суратгирӣ K74940

826 Истеҳсоли маҳсулоти филмбардорӣ ва суратгирӣ бо фармоишоти аҳолӣ K74941



827 Ҳаргуна фаъолият дар соҳаи суратгирӣ K74942

828 Фаъолият дар соҳаи бастабандӣ K74950

829 Ҳаргуна фаъолияти тиҷоратӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд K74990

830 Идораи давлатӣ ва мудофиа; суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ L

831 Идораи давлатӣ ва мудофиа; суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ L75000

832 Идора кардани давлат ва сиёсати иҷтимоию иқтисодии ҷомеа L75100

833 Ҳама ҷиҳатҳои фаъолият дар соҳаи идора дар сатҳи давлатӣ L75110

834 Фаъолияти мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, марказӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ L75111

835 Фаъолияти хадамоти андоз L75112

836 Фаъолияти гумрук L75113

837 Фаъолияти хадамоти иқтисодӣ, оморӣ ва сотсиологӣ L75114

838
Ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳое, ки хизматрасонии тиббӣ, маориф, фарҳанг ва дигар хизматҳои
иҷтимоиро таъмин менамоянд, ғайр аз суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ L75120

839 Ба танзим даровардан ва мусоидат ба рушди бештари фаъолияти тиҷоратии самараноктар L75130

840 Хизмати ёварӣ умуман ба ҳукумат L75140

841 Пешниҳоди хизматрасонӣ ба ҷомеа L75200

842 Корҳои хориҷӣ L75210

843 Фаъолияти мудофиавӣ L75220

844 Фаъолият дар соҳаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният L75230

845 Фаъолият дар соҳаҳои адлия ва тартиботи ҳуқуқӣ L75231

846 Фаъолият дар соҳаҳои ҳифзи сўхторхомўшкунӣ (зидди сўхтор) L75232

847 Ҳаргуна фаъолият дар соҳаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният L75233



848 Фаъолият дар соҳаҳои суғуртабандии ҳатмии иҷтимоӣ L75300

849 Маориф M

850 Маориф M8000

851 Таҳсилоти ибтидоӣ M80100

852 Тарбияи томактабӣ M80101

853 Таҳсилоти умуми мактабии зинаи аввал M80102

854 Тарбияи берун аз мактабӣ M80103

855 Таҳсилоти миёна M80200

856 Таҳсилоти миёнаи умумӣ M80210

857 Таҳсилоти гимназия M80211

858 Таҳсилоти литсей M80212

859 Таҳсилоти миёнаи техникӣ ва касбӣ M80220

860 Таҳсилоти олӣ M80300

861 Таҳсилот барои калонсолон ва ҳаргуна таҳсилот M80900

862 Фаъолияти мактабҳо барои тайёр кардани ронандаҳо M80901

863
Ҳаргуна таҳсилот барои калонсолон ва таҳсилоте, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд (аз он ҷумла
тайёр кардан ва баланд бардоштани тахассуси коргарон ва дигар кормандон) M80903

864 Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ N

865 Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ N85000

866 Фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон N85100

867 Фаъолияти шифохонаҳо N85110

868 Фаъолияти шифохонаҳои соҳаҳои умумӣ ва шифохонаҳои махсусгардонидашуда, хонаҳо N85111



869 Фаъолияти таваллудхонаҳо N85112

870 Фаъолияти табобатхонаҳои махавҳо N85113

871 Фаъолияти муассисаҳои беҳдоштию истироҳатӣ-фароғатӣ N85114

872 Фаъолияти дигар муассисаҳои табобатӣ, ки табобатхонаҳои доимӣ доранд N85115

873 Таҷрибаомўзии духтурӣ ва духтури дандон N85120

874 Таҷрибаомўзии духтурӣ N85121

875 Таҷрибаомўзии духтури дандон N85122

876 Ҳаргуна фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон N85190

877 Фаъолияти байторӣ N85200

878 Фаъоляит дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ N85300

879 Хизматрасонии иҷтимоӣ бо таъмини буду бош N85310

880 Хизматрасонии иҷтимоӣ бе таъмини буду бош N85320

881 Ҳаргуна хизматрасонии коммуналӣ, иҷтимоӣ ва инфиродӣ-шахсӣ O

882 Канализатсия ва дуркунии партовҳо; коркарди санитарӣ ва дигар хизматрасонӣ O90000

883 Канализатсия ва дуркунии партовҳо; коркарди санитарӣ ва дигар хизматрасонӣ O90000

884 Фаъолияти ташкилотҳои аъзо, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд O91000

885 Фаъолияти ташкилотҳои соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва касбӣ O91100

886 Фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ O91110

887 Фаъолияти ташкилотҳои касбӣ O91120

888 Фаъолияти иттифоқҳои касаба O91200

889 Фаъолияти ҳаргуна ташкилотҳои аъзо O91900



890 Фаъолияти ташкилотҳои динӣ O91910

891 Фаъолияти ташкилотҳои сиёсӣ O91920

892 Фаъолияти ҳаргуна ташкилотҳои аъзо, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд O91990

893 Фаъолият дар соҳаҳои ташкили истироҳат ва вақтхушӣ, фарҳанг ва варзиш O92000

894 Фаъолият дар соҳаҳои кино, радио, телевизион ва ҳаргуна намудҳои истироҳат ва вақтхушӣ O92100

895 Истеҳсол ва паҳн намудани кинофилмҳо ва видеофилмҳо O92110

896 Истеҳсоли кинофилмҳо ва видеофилмҳо O92111

897 Паҳн намудани кино-видеофилмҳо O92112

898 Таҳияи (тайёр намудани) филмҳо бо фармоишоти аҳолӣ O92113

899 Намоиш додани кинофилмҳо O92120

900 Фаъолият дар соҳаҳои радио ва телевизион O92130

901 Фаъолият дар соҳаҳои санъати драмавӣ, мусиқӣ ва ҳаргуна намудҳои санъат O92140

902 Фаъолияти театрӣ O92141

903 Фаъолияти консертӣ O92142

904 Фаъолияти изостудияҳо, ташкилотҳои ороишдиҳӣ O92143

905 Ҳаргуна фаъолияти вақтхушӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд O92190

906 Фаъолияти толорҳои рақсӣ, дискотека ва мактабҳои рақс O92191

907 Фаъолияти боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва истироҳатӣ, чарху-фалак ва ба ҳаминҳо монанд муассисаҳо O92192

908 Фаъолияти сиркҳо, родео, тирҳо O92193

909 Фаъолияти театрҳои лўхтак O92194

910 Фаъолияти агентиҳои табъу нашр (чоп) O92200



911 Фаъолияти китобхонаҳо-қироатхонаҳо, бойгониҳо, осорхонаҳо ва ҳаргуна фаъолият дар соҳаи фарҳанг O92300

912 Фаъолияти китобхонаҳо ва бойгониҳо O92310

913 Хизматрасонии фонотекаю филмотекаҳо O92311

914 Фаъолияти китобхонаҳо, аз ҷумла фаъолияти толорҳои қироат, лекторияҳо, толорҳои намоишдиҳӣ O92312

915 Фаъолияти бойгониҳо O92313

916 Фаъолияти палатаи китобҳо O92314

917 Фаъолияти муассисаҳои фарҳангии навъи толор (клуб) O92315

918 Фаъолияти осорхонаҳо ва ҳифзи ҷойҳо ва биноҳои таърихӣ O92320

919 Фаъолияти осорхонаҳо O92321

920 Муҳофизати ҷойҳо ва биноҳои таърихӣ, ёдгориҳои фарҳангӣ O92322

921 Фаъолияти намоишгоҳҳо O92323

922 Фаъолияти боғҳои ботаникӣ, боғҳои ҳайвонот ва мамнўъгоҳҳо O92330

923 Фаъолияти боғҳои ботаникӣ ва боғҳои ҳайвонот O92331

924 Фаъолияти мамнўъгоҳҳои табиӣ, ҳифзи табиати ёбоӣ O92332

925 Фаъолияти варзишӣ ва ҳаргуна фаъолият оид ба ташкили вақтхушӣ ва истироҳат O92400

926 Фаъолияти варзишӣ O92410

927 Ҳаргуна фаъолият оид ба ташкили истироҳат ва вақтхушӣ O92490

928 Сабти овоз бо фармоишоти аҳолӣ O92491

929 Ҳаргуна фаъолият оид бо ташкили истироҳат ва вақтхушӣ O92492

930 Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ O93000

931 Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ O93000



932 Шустан, тоза кардан ва рангмолии маснуоти нассоҷӣ ва мўина O93010

933 Хизматрасонии либосшўӣ ба аҳолӣ O93011

934 Хизматрасонии либосшўӣ ба корхонаҳои саноатӣ ва ба дигар истифодабарандаҳо O93012

935 Хизматрасонии хушкашўии кимиёвӣ ва рангмолӣ, ки ба аҳолӣ расонда мешаванд O93013

936 Хизматрасонии хушкашўии кимиёвӣ ва рангмолӣ барои корхонаҳои саноатӣ ва ба дигар истифодабарандагон O93014

937 Хизматрасонии сартарошхонаҳо ва ҳаргуна хизматрасонии косметикӣ O93020

938 Ташкили дафн ва хизматҳои ба ин вобаста O93030

939 Пешниҳоди ҳаргуна намудҳои хизматрасонӣ, ки ба дигар категорияҳо дохил карда нашудаанд O93090

940 Хизматрасонии ҳамому душхонаҳо O93091

941 Ҳаргуна хизматрасонии иҷтимоӣ O93092

942 Хонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироякор P

943 Хонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироякор P95000

944 Хонаводаи шахсӣ бо хизматгори кироякор P95000

945 Ташкилотҳо ва мақомоти масуниятӣ (байналхалқӣ) Q

946 Ташкилотҳо ва мақомоти масуниятӣ (байналхалқӣ) Q99000

947 Ташкилотҳо ва мақомоти хориҷӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ (масуниятӣ) Q99000



Замимаи №9 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи манбаҳои қарздиҳӣ”

Рамзҳо аз рӯи кадом манбаи қарздиҳӣ ба муштарӣ қарзҳо
додашудааст, рамзгузорӣ карда мешаванд.

Номгӯи манбаҳои қарздиҳӣ Рамз
Аз ҳисоби манбаҳои худӣ 01
Аз ҳисоби манбаҳои буҷетӣ 02
Аз ҳисоби манбаҳои БМТ 03
Аз ҳисоби манбаҳои ташкилотҳои байналмилалӣ 04



Замимаи №10 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи шакли моликият”
Таснифи шакли моликият

Номгӯи шакли моликият Рамз Номгӯи шакли моликият Рамз

моликияти хусусӣ 110 моликияти республикавӣ 131

моликияти хусусии шаҳрвандон 111 моликияти ВМКБ 132

моликияти хусусии шахсони
ҳуқуқи

112
моликияти Мачлисҳои маҳалии
вакилони халк

133

моликияти хоҷагии корӣ 113
моликияти мақомоти
худидоракунӣ

134

моликияти дехкони (фермери) ва
шахси

114 шакли омехтаи моликият 140

моликияти коллективӣ 120
моликияти муштараки корхонаҳо,
ташкилотҳо ва шаҳрвандон

141

моликияти коллективии корхона 121
моликияти давлатҳои дигар, аз
онҳо шахсони ҳуқуқӣ

142

моликияти корхонаи иҷоравӣ 122
моликияти омехтаи ҶТ бе
давлатҳои хорича

143

моликияти кооперативӣ 123
моликияти омехтаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо иштироки
давлатхои хорича

144

моликияти ширкат е шарики 124 Моликияти хориҷӣ 2

моликияти ширкати сахоми 125 моликияти давлатхои хоричӣ 21

моликияти иттиҳодияҳои
тиҷоратӣ (ассотсиатсияҳои)

126
моликияти ташкилотхои
байналмиллалӣ

22

моликияти иттиходияи чамъияти 127
моликияти хориҷӣ,
шахсониҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ

23

моликияти махаллӣ 128
моликияти шахсони ҳуқуқии
хориҷӣ

231

моликияти ташкилотхои динӣ 129 моликияти шахсони вокеии хориҷӣ 232

моликияти давлатӣ 130



Замимаи №11 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи ҷинсият”

Номгӯй Рамз
Зан 01
Мард 02



Замимаи №12 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи «Навъи бахши институтсионалӣ»

Навъи бахши институтсионалии ва рамзҳои ба он таалуқ
дошта мувофиқи нашри 6-уми Дастурамали ХБА “Оид ба тартиби
таҳияи тавозуни пардохт ва мавқеи сармоягузориҳои байналмилалӣ”
ва “Низоми ҳисобҳои миллӣ”(НҲМ) мутобиқи стандартҳои
байналмилалӣ таҳия шудаанд.

Рамзҳоро ҳангоми ташкили бахши институтсионалии қарзгир,
барои муайян кардан ва дуруст ба ҳисоб гирифтани он бо мақсади
назорати риояшавии шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода
бурдамешаванд.

Номгӯи бахши
институтсионалӣ

Рамз Номгӯи бахши
институтсионалӣ

Рамз

Корпоратсияҳо/ташкилотхои
ғайримолиявӣ

1 Ширкатҳои суғуртавӣ 23

Корпоратсияи давлатӣ 11 фондҳои автаномии нафақа 24

Корхона, иттиҳодияҳои давлатӣ 111
Корхонаҳо, ташкилотҳои
инвеститсионӣ

25

Совхозҳо (хоҷагиҳои давлатӣ) 112
Корхонаҳое (ташкилотҳое), ки бо
лизинги молиявӣ машuуланд

26

Корпоратсияҳои шахсӣ ва
омехта

12
Идора, ташкилотҳои амонатӣ
(депозитӣ)

27

Хоҷагидории рафиқона 121
Дигар ташкилотҳо, идораҳои
ёрирасони молиявӣ (брокёри ва
дигарҳо)

28

Рафиқонаи пурра 1211 Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 3

ширкат бо масъулияти иловагӣ 1214 Идораҳои давлатӣ 31

ҷамъиятҳои саҳомӣ, ширкатҳои
пӯшида

1215
Иттиҳодияи (ташкилотҳои)
ҷамъиятӣ ва фондҳо

32

ҷамъияти саҳмиякорӣ, ширкати
намуди кушода-озод

1216
Муассисаҳои иттиҳодияҳои
(ташкилотҳои) ҷамъиятӣ

33

биржаи молӣ 122
Иттифоқҳо, иттиҳодияҳои
(ташкилотҳои) ҷамъиятӣ

34

Корхонаи коллективӣ,
кооперативӣ

123 ҷамъияти матлубот 35

Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) 124
Иттифоқҳои ҷамъиятҳои
матлубот ва ассотсиатсияҳои
кооперативҳо

36



Колхозҳо 125
Муассисаҳои кооператсияи
матлубот

37

Корхонаҳо, ташкилотҳои  динӣ 126 Муассисаҳои системаи суғурта 38

Корхонаҳои ташкилотҳои
ҷамъиятӣ

127 Ташкилотҳои ҳуқуқӣb ва судӣ 39

Корхонаҳои кооператсияи
матлубот

128
Ташкилотҳо  ва  ҷамъиятҳои
динӣ

310

Корхонаҳои муштарак (бо
иштироки шахси юридикӣ ва
вокеии хориҷӣ)

129 Идораҳои намояндагии хориҷӣ 311

Корхонаҳо (ташкилотҳо), ки
фирмаҳои (ширкатҳои) хориҷӣ
назарат менамоянд

1210
Дигар ташкилотҳои
ғайритиҷоратӣ

312

Корпоратсияҳо/ ташкилотҳои
молиявӣ

2 Хоҷагиҳои ҷудогона 4

Бонки миллии ҷумҳурии
Тоҷикистон

21
Фаъолияти меҳнатии xудогона
(фаъолияти соҳибкорӣ бе ҷалб
намудани меҳнатӣ мардикор)

41

Бонкҳои тиҷоратӣ 22
Хоҷагии ёрирасони шахсии
шаҳрвандон

42



Замимаи №13 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Воридотивазкунанда
ва ҳавасмандгардонии содирот”

Мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри
соли 2016 №503 “Дар бораи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва
воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020”.

Рамз "Воридотивазкунанда" Рамз
"Ҳавасмандгардонии

содирот"

11 Маҳсулоти нафтӣ 21 Алюминии аввалия
12 Гандум 22 Маъданҳои тоза кардашуда
13 Гази моеъ 23 Матоъ ва маҳсулоти бофандагӣ
14 Гилхок 24 Нахи пахта
15 Орд 25 Нерӯи барқ
16 Равғани растанӣ 26 Хушкмева
17 Шакар 27 Калобаи пахтагин
18 Семент (портланд) 28 Пиёз
19 Матоъ ва маҳсулоти бофандагӣ 29 Чармваашёихомичармӣ

(азҷумлапӯствамӯина)
110 Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 210 Мева
111 Ҷавоҳирот 211 Ангур
112 Маҳсулоти ширӣ 212 Матоъҳои пахтагин
113 Маҳсулоти ҷўроббофӣ 213 Пилла
114 Маҳсулотиқолинбофӣварӯйпӯ

шҳоидигарирӯифаршӣ
214 Маҳсулоти бофандагӣ

115 Пойафзол, кулоҳӣ (ҳамагӣ),
азонҷумлачармин
(бароикӯдаконвакалонсолон)

215 Абрешими хом

116 Маҳсулот аз алюминий 216 Шарбати меваю сабзавот
117 Тухм 217 Семент
118 Чарм ва ашёи хоми чармӣ 218 Маҳсулотиқолинбофӣварӯйпӯ

шҳоидигарирӯифаршӣ
119 Маҳсулоти бофандагӣ 219 Маҳсулоти ҷўроббофӣ
120 Нафт 220 Асал



Замимаи №14 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

“Таснифгари асъор”

Рамзҳои асъор дар асоси стандарти байналмилалии ИСО 4217-94
“Рамзҳо барои пешниҳоди асъор ва фондҳо”, ки Ташкилоти
байналмилалии стандартизатсия таҳия кардааст, пешниҳод шудаанд

Объекти таснифи рамзҳо пулҳои миллӣ, воҳиди пулии кишварҳои
ҷаҳон ва ҳудудҳо, кишварҳои мустақил ё дигар ҳудудҳои дорои
махсусиятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва таърихӣ мебошанд.

Номи мухтасари

кишвар ва ҳудудҳо
Номи асъор

Рамзи асъор

бо ҳарф

Рамзи

кишвар бо

рақам

1 2 3 4
Австралия Доллари Австралия AUD 036
Австрия Евро EUR 978
Албания Лек ALL 008
Алҷазоир Динори Алҷазоир DZD 012
Самоаи Амрико Доллари ИМА USD 016
Ангилия Доллари Кариби Шарқӣ XCD 660
Ангола Кванзаи нав AON 024
Андорра Песетаи Андорра ADP 020
Антигуа ва Барбуда Доллари Кариби Шарқӣ XCD 028
Арманистон Драми арманӣ AMD 051
Озарбойҷон Манати Озарбойҷон AZM 944
Аргентина Песои Аргентина ARS 032
Аруба Гулдени Аруба AWG 533
Афғонистон Афғонӣ AFA 004
Ҷазираҳои Багам Доллари Багам BSD 044
Бангладеш Така BDT 050
Барбадос Доллари Барбадос BBD 052
Баҳрайн Динори Бахрайн BHD 048
Белорус Рубли Белорус BYB 112
Белиз Доллари Белиз BZD 084
Белгия Евро EUR 978



Бенин Франки КФА ВСЕАО XOF 592

Ҷазираҳои Бермуд Доллари Бермуд BMD 060
Булғория Лев BGL 100
Боливия Боливиано BOB 068
Ботсвана Пула BWP 072
Бразилия Крузейро реал RR 076
Ҳудудҳои
Британияи
Кабирдар Уқёнуси
Ҳинд

Доллари ИМА USD 086

Бруней Даруссалом Доллари Бруней BND 096
Буве, ҷазира Кронаи Норвегия NOK 074
Буркина-Фасо            Франки КФА ВСЕАО XOF 854
Бурунди Франки Бурунди BIF 108
Бутан Рупияи Ҳиндустон INR 356

Нгултрум BTN 064
Вануату Вату VUV 548
Ватикан, шаҳр-
давлат

Лираи Италия ITL 336

Маҷористон Форинт HUF 348
Венесуэла Боливар VEB 862
Ҷазираҳои Вирҷин
(Британия)

Доллари ИМА USD 826

Ҷазираҳои
Вирҷин(ИМА)

Доллари ИМА USD 850

Тимори Шарқӣ Эскудои Тимор TPE 626
Рупия IDR 360

Ветнам Донг VHD 704
Габон Франки КФА ВЕАС XAF 266
Гаити Гурд HTG 332
Гайана Доллари Гайана GYD 328
Гамбия Даласи GMD 270
Гана Седи GHC 288
Гваделупа Франки Фаронса FRF 312
Гватемала Кетсал GTQ 320
Гвинея Франки Гвинея GNF 324
Гвинея-Бисау Песои Гвинея-Бисау GWP 624
Олмон Eвро EUR 978
Гибралтар Фунти Гибралтар GIP 292
Гондурас Лемпира HNL 340
Гонконг Доллари Гонконг HKD 344



Гренада Доллари Кариби Шарқӣ XCD 308
Гренландия Кронаи Дания DKK 304
Юнон Евро EUR 978
Гурҷистон Купони Гурҷистон GEK 268
Гуам Доллари ИМА USD 316
Дания Кронаи Дания DKK 208
Ҷибути Франки Ҷибути DJF 262
Доминика Доллари Кариби XCD 212
Ҷумҳурии
Доминикан Песои Доминикан DOP 214

Иттиҳоди  Аврупо Евро (воҳиди пули
Аврупо) EUR 978

Миср Фунти Миср EGP 818

Зоир Зоири нав ZRN 180

Замбия Квача (-и Замбия) ZMK 894

Саҳрои Кабири
Ғарбӣ

Дирҳами Марокаш MAD 732

Зимбабве Доллари Зимбабве ZWD 716

Исроил Шекел ILS 376

Ҳиндустон Рупияи Ҳиндустон INR 356

Индонезия Рупия IDR 360

Урдун Доллари Урдун JOD 400

Ироқ Динори Ироқ IQD 368

Эрон (Ҷумҳурии
Исломӣ)

Риёли Эрон IRR 364

Ирландия Евро EUR 978

Исландия Кронаи Исландия ISK 352

Испания Евро EUR 978

Италия Евро EUR 978

Яман Риёли Яман YER 887

Кабо-Верде Эскудои Кабо-Верде CVE 132

Қазоқистон Тенге (Қазоқистон) KZT 398

Ҷазираҳои Кайман ДоллариҷазираҳоиКайма
н

KYD 136



Камерун Франки КФА ВЕАС XAF 120

Камбоҷа Риел KHR 116

Канада Доллари Канада CAD 124

Қатар Риёли Қатар QAR 634

Кения Шиллинги Кения KES 404

Кипр Евро EUR 978

Қирғизистон Сом (Қирғизистон) KGS 417

Кирибати Доллари Австралия AUD 296

Хитой Юани Хитой CNY 156

Ҷазираҳои Кокос
(Килинг)

Доллари Австралия AUD 166

Колумбия Песои Колумбия COP 170

Ҷазираҳои Комор Франкиҷазираҳои
Комор

KMF 174

Конго Франки КФА ВЕАС XAF 178

ҶумҳурииДемократ
ии
Халқии Корея

Вонаи Кореяи
Шимолӣ

KPW 408

Ҷумҳурии Корея Вона KRW 410

Коста-Рика Колони Костарика CRC 188

Кот д'Ивуар Франки КФА ВСЕАО XOF 384

Куба Песои Куба CUP 192

Кувайт Динори Кувайт KWD 414

Ҷумҳурии Халқии,
Демократиии Лаос Кип LAK 418

Латвия Евро EUR 978

Лесото Рэнд ZAR 426

Лоти LSL 426

Либерия Доллари Либерия LRD 430

Лубнон Фунти Лубнон LBP 422

Ҷамоҳирияи
Арабии Либия Динори Либия LYD 434



Литва Евро EUR 978

Лихтенштейн Франки Швейтсария CHF 438

Люксембург Евро EUR 978

Маврикий Рупияи Маврикий MUR 480

Мавритания Угия MRO 478

Мадагаскар Франки Малагаси MGF 450

Макао Патака MOP 446

Македония Денар MKD 807

Малави Квача (Малави) MWK 454

Малайзия Ринггити Малайзия MYR 458

Мали Франки КФА ВСЕАО XOF 466

Малдив Руфия MVR 462

Малта Евро EUR 978

Ҷазираҳои хурди
дурдасти
ИМА дар Уқёнуси
Ором

Доллари ИМА USD 581

Марокаш Дирҳами Марокаш MAD 504

Мартиника Франки Фаронса FRF 474

Ҷазираҳои
Маршалл

Доллари ИМА USD 584

ХазинаиБайналмил
алии асъор

СДР (ҳуқуқи
махсуси қарзгирӣ)

SDR 960

Мексика Песони нави Мексика MXN 484

Микронезия Доллари ИМА USD 583

Мозамбик Метикал MZM 508

Молдова Лейи Молдова MDL 498

Монако Франки Фаронса FRF 492

Муғулистон Тугрик MNT 496

Монтсеррат Доллари Кариби Шарқӣ XCD 500

Мянма (Бирма) Кят MMK 104



Намибия Рэнд ZAR 710

Доллари Намибия NAD 516

Науру Доллари Австралия AUD 520

Минтақаи бетераф
(байни Арабистони
Саудӣ
ва Ироқ)

Риёли Саудӣ SAR 682

Днори Кувайт KWD 414

Динори Ироқ IQD 368

Непал Рупияи Непал NPR 524

Нигер Франки КФА ВСЕАО XOF 562

Нигерия Найра NGN 566

Ҷазираҳои
АнтилиНидерланди
я

Гулдени
АнтилиНидерландия ANG 530

Нидерландия(Голла
ндия)

Евро EUR 978

Никарагуа Золотая кордоба NIO 558

Ниуэ Доллари Зеландияи Нав NZD 570

Зеландиияи Нав Доллари Зеландияи Нав NZD 554

Каледонияи Нав Франки КФП XPF 540

Норвегия Кронаи Норвегия NOK 578

Ҷазираи Норфолк Доллари Австралия AUD 574

Амороти
Муттаҳидаи
(Араб(АМА)

Дирҳам (АМА) AED 784

Уммон Риёли Уммон OMR 512

Ҷазираҳои Кук Доллари Зеландияи Нав NZD 184

Ҷазираи Мавлуд Доллари Австралия AUD 162

Ҷазираи
ЕлениМуқаддас

Фунти ҷазираи
Елени Муқаддас

SHP 654

Покистон Рупияи Покистон PKR 586

Палау Доллари ИМА USD 585



Панама Балбоа PAB 591

Доллари ИМА USD 840

Папуа-Гвинеяи Нав Кина PGK 598

Парагвай Гарани PYG 600

Перу Соли нав PEN 604

Ҷазираи Питкэрн Доллари Зеландияи Нав NZD 612

Лаҳистон Злотий PLZ 616

Португалия Евро EUR 978

Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико USD 630

Реюнон Франки Фаронса FRF 638

Федератсияи Русия Рубли русӣ RUB 643

Руанда Франки Руанда RWF 646

Руминия Лей ROL 642

Салвадор Колони Салвадор SVC 222

Самоа Тала WST 882

Сан-Марино Лираи Италия ITL 674

Сан-Томе ва
Принсипи

Добра STD 678

Арабистони Саудӣ Риёли Саудӣ SAR 682

Свазиленд Лилангени SZL 748

Ҷазираҳои
Свалбард
ва Ян Майен

(Шпитсберген)
кронаи Норвегия

NOK 578

Ҷазираҳои
шимолииМариан

Доллари ИМА USD 580

Ҷазираҳои Сейшел Рупияи Сейшел SCR 690

Сенегал Франки КФА ВСЕАО XOF 686

Сен-Пер ва
Микелон

Франки Фаронса FRF 666

Сент-Винсент
ва Гренадинс

Доллари Кариби
Шарқӣ

XCD 670

Сент-Китс ва Невис Доллари Кариби
Шарқӣ

XCD 659



Сент-Люсия
Доллари Кариби
Шарқӣ XCD 662

Сингапур Доллари Сингапур SGD 702

Ҷумҳурии
АрабииСурия

Фунти Сурия SYP 760

Словакия Евро EUR 978

Словения Евро EUR 978

Шоҳигарии
Муттаҳида-
(Британияи Кабир)

Фунт стерлинг GBP 826

Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико (ИМА) Доллари ИМА USD 840

Ҷазираҳои Соломон
ДоллариҶазираҳоиСолом
он SBD 090

Сомали Шиллинги Сомали SOS 706

Судон Динори Судон SDD 736

Суринам Гулдени Суринам SRG 740

Серра-Леоне Леоне SLL 694

Тоҷикистон Сомонӣ TJS 972

Тайван, музофоти
Хитой

Доллари навиТайван TWD 158

Таиланд Бат THB 764

Ҷумҳурии
Муттаҳидаишиллин
ги Танзания

Шиллинги Танзания TZS 834

Ҷазираҳои Теркс,
ва Кайкос

Доллари ИМА USD 796

Того Франки КФА ВСЕАО XOF 768

Токелау Доллари Зеландияи Нав NZD 772

Тонга Паанга TOP 776

Тринидад ва Тобаго
Доллари Тринидад
ва Тобаго

TTD 780

Тувалу Доллари Австралия AUD 798

Тунис Динори Тунис TND 788

Туркманистон Манат TMM 795



Туркия Лираи Туркия TRL 792

Уганда Шиллинги Уганда UGS 800

Украина Карбованетс   (-и Украина) UAK 804

Ҷазираҳои Уоллис,
ваФутуна

Франки КФП XPF 876

Уругвай Песои Уругвай UYP 858

Ӯзбекистон Сӯми Ӯзбекистон UZS 860

Ҷазираҳои Фарер Кронаи Дания DKK 234

Фиҷи Доллари Фиҷи FJD 242

Филиппин Песои Филиппин PHP 608

Финландия Евро EUR 978

Ҷазираҳои
Фолкленд
(Малвин)

Фунтиҷазираҳои
Фолкленд

FKP 238

Фаронса Евро EUR 978

Гвианаи Фаронса Франки Фаронса FRF 250

Полинезияи
Фаронса

Франки КФП XPF 258

Ҳудудҳои Ҷанубии
Фаронса

Франки Фаронса FRF 260

Ҷазираҳои Ҳерд ва
Макдоналд

Доллари Австралия AUD 334

Хорватия Куна HRK 191

Динори Ховатия HRD 191

Ҷумҳурии
АфриқоиМарказӣ

Франки КФА ВЕАС XAF 140

Чад Франки КФА ВЕАС XAF 148

Ҷумҳурии Чехия Кронаи Чехия CZK 203

Чили Песои Чили CLP 152

Швейтсария Франки Швейтсария CHF 756

Шветсия Кронаи Шветсия SEK 752

Шри-Ланка Рупияи Шри-Ланка LKR 144

Эквадор Сукре ECS 218



Гвинеяи
Экваториалӣ Франки КФА ВЕАС XAF 226

Эстония Евро EUR 978

Ҳабашистон Бири Ҳабашистон ETB 231

Югославия Динори Югославия YUN 891

Африқои Ҷанубӣ Рэнд ZAR 710

Франки КФА ВЕАС XAF 950

Ямайка Доллари Ямайка JMD 388

Япония Йена JPY 392



Замимаи №15 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи пардохтпулиҳо”

Рамзҳо вобаста ба намуди пардохти қарз барои муайян кардан
ва дуруст ба ҳисоб гирифтан бо мақсади назорати риояшавии
шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода бурдамешаванд.

Номгӯи пардохт Рамз

Бо қисмҳои баробар 01
Якбора 02
Бо аннуитет 03
Дигар 04



Замимаи №16 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи объект”

Рамзҳо вобаста ба намуди объекти гарав истифода бурдамешаванд.

Номгӯи объект Рамз

Бетаъминнок 01
Амволи ғайриманқул 02
Нақд (амонатҳои басташуда) 03
Автомобил 04
Қоғазҳои қиматнок 05
Кафолат аз ҷониби шахси сеюм 06
Дигар 07



Замимаи №17 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи «Рамзи кафолат»

Номгӯ Рамз

Қарз таҳти кафолати давлатӣ 01
Қарз бе кафолати давлатӣ 02



Замимаи №18 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Маълумотномаи “Рамзи амалиёт”
1. Рамзҳо аз рӯи навъи амалиёти баамаломада гузошта шудаанд.
2. Рамзҳо ҳангоми таҳия намудани ҳисоботҳои омории амалиёти

ташкилотҳои қарзӣ оиди қарз бо мақсади  назорати риояшавии
шартномаҳо ва интизоми пардохт истифода мешаванд.

3. Қисматҳои амалиёт мутобиқи навъи шартнома:
- Фасли 02 Маълумот дар бораи амалиётҳои қарзӣ;
- Фасли03 Маълумот дар бораи ҷадвали пардохти маблағи асосии қарз ва
фоизи он;

- Фасли 04 Маълумот дар бораи андози ҳисобшуда ва пардохтшудаи
қарзҳо;

4. Усули ҳисоб аз руи амалиёти фасли 2:

+ афзоиши тавозун;
0 набудани муҳосиба аз руи тавозун;
- камшавии тавозун.

Рамзи
амалиёт

Навъи амалиёт Фасли
Тавозуни
маблағи

асосӣ

Тавозуни
фоизҳо

Қарзи пешниҳодшуда 2 + 0
Пардохти ҳисобшуда аз рӯи ҷадвал

05 маблағи асосӣ 2 - 0
06  фоизҳо 2 0 -

Пардохти воқеӣ
07 маблағи асосӣ - дар шакли

пулӣ
2 - 0

08 маблағи асосӣ – мол, таҷҳизот
ва ғайраҳо

2 - 0

09 фоизҳо - дар шакли пулӣ 2 0 -
10 фоизҳо – мол, таҷҳизот ва

ғайраҳо
2 0 -

аз он ҷумла:
071 Пешпардохт – маблағи асосӣ 2 - 0



091 Пешпардохт – фоизҳо 2 - 0
072 Пардохт аз ҳисоби уҳдадориҳои

қаблӣ – маблағи асосӣ – дар
шакли пулӣ

2 - 0

081 Пардохт аз ҳисоби уҳдадориҳои
қаблӣ – маблағи асосӣ – дар
шакли мол, таҷҳизот ва ғайраҳо

2 - 0

092 Пардохт аз ҳисоби уҳдадориҳои
қаблӣ – фоизҳо – дар шакли пулӣ

2 0 -

101 Пардохт аз ҳисоби уҳдадориҳои
қаблӣ – фоизҳо – дар шакли
мол, таҷҳизот ва ғайраҳо

2 0 -

073 Пардохт аз ҳисоби ҷарима –
маблағи асосӣ

2 - 0

093 Пардохт аз ҳисоби ҷарима –
фоизҳо

2 0 -

аз ҷумла:
0731 аз ҳисоби пешпардохт – маблағи

асосӣ
2 - 0

0931 аз ҳисоби пешпардохт - фоизҳо 2 0 -
0732 аз ҳисоби пардохти

уҳдадориҳои қаблӣ – маблағи
асосӣ

2 - 0

0932 аз ҳисоби пардохти
уҳдадориҳои қаблӣ- фоизҳо

2 0 -

Тамдиди пардохт
011 маблағи асосӣ 2 0 0
012 фоизҳо 2 0 0

Маблағи аз нав ба расмият даромада
013 маблағи асосӣ 2 0 0
014 фоизҳо 2 0 0

Интиқоли маблағ
015 маблағи асосӣ (ҳангоми аз

дигар ташкилот ворид шудан
(+), хориҷшави аз ташкилот (-))

2 -/+ 0

016 фоизҳо (ҳангоми аз дигар
ташкилот ворид шудан (+),
хориҷшави аз ташкилот (-))

2 0 -/+



5. Усули ҳисоб аз руи амалиёти фасли 3:

Рамзи амалиёт
Навъи

амалиёт
Маблағи
амалиёт Санаи амалиёт

01 маблағи асосӣ
02 фоизҳо

6. Ҳисоб аз руи амалиёти фасли4:
Меъёри фоизи

андоз
Маблағи андози

ҳисобшуда
Санаи амалиёт



Замимаи №19 ба Дастурамали №
Дар бораи пур намудани шакли

ҳисоботи омории№1-АҚ
“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

1. Маълумоти умумӣ дар бораи имзои электронии рақамӣ (ИЭР)
Имзои электронӣ (ИЭ)-иттилооте, ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани

ҳуҷҷатҳои электронӣ, муайян кардани шахсе, ки ҳуҷҷатро имзо кардааст, ё
барои ҳифзи ҳуҷҷат аз дигаргунсозӣ ва азназаргузаронии шахси сеюм пешбинӣ
шудааст.

Ҳуҷҷати электронӣ-ҳуҷҷате, ки дар он иттилоот дар шакли электронии
рақамӣ пешниҳод гардидааст;

Имзои электронии рақамӣ-мушаххасоти (реквизити) ҳуҷҷати электронӣ,
ки барои аз сохтакорӣ ҳифз намудани ҳуҷҷати электронӣ пешбинӣ шуда,  дар
натиҷаи дигаргунсозии криптографии иттилоот бо истифодаи калиди пӯшидаи
имзои электронии рақамӣ ба даст омадааст ва имконият медиҳад, ки имзои
соҳиби сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда, инчунин мавҷуд
набудани иттилооти таҳрифшуда дар ҳуҷҷати электронӣ муайян гардад, ки он:

-  тасдиқ мекунад, ки маълумоти имзошуда ба шахси имзогузошта тааллуқ
дорад;

- ба худи ин шахс барои даст кашидан аз уҳдадории марбут ба маълумоти
имзошуда имкон намедиҳад;

- яклухтии ҳуҷҷати электронии имзошударо кафолат медиҳад;
Тасдиқномаи воситаҳои имзои электронии рақамӣ-ҳуҷҷат дар ҳомили

коғазӣ, ки мувофиқи қоидаҳои сертификатсия ҷиҳати ба талаботи
муқарраргардида мутобиқ будани воситаҳои имзои электронии рақамӣ дода
шудааст;

Калиди пӯшидаи имзои электронии рақамӣ–пайдарҳамии аломатҳо
(рамзҳо), ки ба соҳиби сертификати калиди имзо маълум аст;

Калиди кушодаи имзои электронии рақамӣ–пайдарҳамии рамзҳои
имзои электронии рақамӣ, ки ба ҳар истифодабаранда дастрас аст ва барои
тасдиқ кардани аслияти имзои электронии рақамӣ дар ҳуҷҷати электронӣ
таъин гардидааст;

Шахси имзокунанда-шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дорои ҳуқуқи имзои
электронии рақамӣ мебошад, инчунин ҳуқуқ дорад онро дар ҳуҷҷати
электронӣ истифода барад;



Маълумоти электронӣ-пешниҳоди электронии ҳама гуна иттилооте, ки
мошинаи электронии ҳисоббарор қабул мекунад.

2.  Маълумоти умумӣ дар бораи низоми Равзанаи ягона (РЯ)
Портали «Равзанаи ягона» (минбаъд-низоми иттилоотии РЯ)–низоми

иттилоотиест, ки соҳиби он БМТ мебошад.  БМТ “Равзанаи ягона”-ро ҳамчун як
василаи алоқа барои ҳамкорӣ бо воҳидҳои хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон
(минбаъд-Муштариён) истифода мебаранд. Низоми мазкур барои пешниҳод,
коркард, қабул ва аудити ҳисоботҳои оморӣ дар шакли ҳуҷҷатҳои электроние,
ки дар реҷаи вақти воқеӣ (он-лайн) ё реҷаи (офф-лайн) бо ИЭР тасдиқ шудаанд,
пешбинӣ шудааст.  Низоми Равзанаи ягона ду иштирокчӣ дорад: намояндагони
воҳидҳои хоҷагидорӣ, ки аз тарафи БМТ ваколатдор шудаанд ва намояндагони
ваколатдоркардаи Муштарӣ мебошанд.

2.1. Маълумоти умумӣоид ба ИЭР дар низоми иттилоотии РЯ
Асоси ин вариантро алгоритми асимметрии криптография ташкил

медиҳад. Асимметрияи нақши фиристанда ва  гиранда дар ИЭР ду калиди
ҳампайвасти электрониро талаб мекунад: калиди пӯшида (калиди имзо) ва
кушода (калиди тафтиши имзо) мебошад.

Низоми ИЭР ду расмиёт дорад:
1) расмиёти имзо;
2) расмиёти тафтиши имзо;
 Дар расмиёти гузоштани имзо калиди пӯшидаи фиристандаи маълумот

дар расмиёти тафтиши имзо бошад, калиди кушодаи фиристанда истифода
бурда мешавад.

Ҳар гуна маълумоте,  ки барои имзо пешниҳод мешавад,  ҳэш-маблағи
ягонаро ташкил медиҳад, яъне ҳамаи қимати сутунҳои ҳуҷҷати электронӣ
соҳиби он мегарданд. Ҳэш-функсияи низоми иттилоотии РЯ ҳар гуна тағйиру
дигаргунии маълумоти имзошударо зуд ҳис мекунад.  Ин маънои онро дорад,
ки низом баъд аз амалиёти ИЭР ба ҳар гуна кӯшиши тағйирдиҳии маълумот
зуд вокуниш нишон дода, дар бораи вайрон карда шудани яклухтии маълумоти
пешниҳодшуда хабар медиҳад.

Дар сурати иҷозат додани ислоҳи маълумоти имзошуда, низоми
иттилоотии РЯ нусхаи версияи аввалаи ҳисоботро барои дохил намудани
ислоҳот тартиб медиҳад. Ворид кардани ислоҳот ба версияи аслии аввалаи
ҳисобот банд карда мешавад.

Агар ислоҳот маълумотро тағйир надиҳанд (яъне ҷустуҷӯ ё иштибоҳ,
набудани маълумот, кӯшиши чанд бор ворид намудани маълумот, баргашт ба
варианти аввала), он гоҳ ҳэш-маблағ ба варианти аввала мувофиқ меояд, вале
вақти сохтани имзои электронӣ дар он фарқ мекунад.



Агар варианти тағйирёфта, такрори маълумоти пештар додашуда
набошад (яъне ба маълумот тағйирот ворид шуда бошад), он гоҳ ҳеш–рамзи нав
ташкил карда мешавад, ки аз варианти аввала тамоман фарқ дорад.

2.2. Зернизоми идорасозии калидҳои электронӣ
Низоми иттилоотии РЯ бо модули барномавӣ таъмин карда шудааст, ки

вазифаи он идорасозии калидҳои электронии имзо ва ҳифзи криптографӣ

мебошад. Вазифаҳои зернизоми идорасозии калидҳои электронӣ инҳоянд:
§ сохтан, озмудан, ҳисобгирӣ ва тақсим кардани калидҳои электронӣ;
§ назорати нигоҳдорӣ ва нобуд кардани калидҳои электронӣ;
§ назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронӣ;
§ пешбурди пойгоҳи маълумоти калидҳои электронӣ;
§ назорати ба кор даровардан ва иваз намудани калидҳои электронии

имзои рақамӣ

3.Тартиби таъмини дастрасии техникии Муштариён ба
низоми иттилоотии РЯ

3.1. Воҳидҳои хоҷагидорӣ (Муштариён) уҳдадоранд вобаста ба намуди
ҳисоботи пешниҳодшаванда ва рамзи мушаххаси бонкии додашуда (РМБ)
марҳилаҳои фаъолияти худро дар воҳидҳои дахлдори БМТ ба қайд гиранд.

Муштариёнро шахси ваколатдори воҳиди дахлдори БМТ ба қайд мегирад.
Расмиёти мазкур барои пешбурди расмии пойгоҳи ягонаи Муштариён имкон
медиҳад.

3.2. Барои ҳар Муштарӣ ду калиди электронии рақамии ягонаи имзои
ҳуҷҷатҳои электронӣ сохта ва дода мешавад Инҳо ду калиди ба ҳамдигар
мувофиқи пӯшида ва кушода мебошанд. Ба ҳар муштарӣ як калиди кушода
дода мешавад.

3.3.Иҷозати бақайдгирии истифодабарандагони ваколатдор дар низоми
иттилоотии РЯ бояд дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда (шаҳодатномаи шахсӣ,
ваколатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои таъсисӣ) сурат гирад.  Ҳамаи калидҳои электронӣ
ва сертификатҳо дар воҳиди ваколатдоршудаи БМТ тибқи тартиби техникии
мубодилаи маълумот байни портал ва БМТ сохта ба қайд гирифта мешаванд.

Тартиби техникӣ

Аз сервери БМТ маълумоти зерин гирифта мешавад:
§ тасдиқномаи калиди кушодаи ИЭР;
§ рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда;
Маълумоти номбаршуда аз даст ба низоми иттилоотии РЯ ворид карда

мешавад;



Рӯйхати сертификатҳои бозхондшуда давра ба давра нав карда мешавад
(ҳар ҳафта ё дар ҳолатҳои зарурӣ).

3.4.БМТ барои дастрасии Муштарӣ ба низоми иттилоотии РЯ иҷозат ва
ҳуқуқи идоракунии онро медиҳад. Муштарӣ бояд маъмури низоми иттилоотии
РЯ-ро таъин кунад.  Маъмур дар навбати худ ваколатҳоро байни кормандони
ташкилоти худ тақсим мекунад.

3.5. Ба намояндаи ваколатдори Муштарӣ калиди пӯшидаи электронии
ИЭР дар ҳомили муайяни иттилоотии «E-TOKEN» дода мешавад. Тартиби
умумии додани калидҳои электронӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ
оварда шудааст.

3.6.  Муштарӣ уҳдадор аст, мустақилона таъминоти барномавӣ, дастгирии
барномаи хизматрасонии техникиро нав ва дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ-
ро  мутобиқи талаботи БМТ таъмин намояд.

3.7. Муштарӣ уҳдадор аст, вақти муназзами дастгоҳҳои (сахтафзорҳои)
худро, ки дар онҳо таъминоти барномаҳо (ТБ) барои дастрасӣ ба низоми
иттилоотии РЯ амал мекунанд, ба вақти ҷории шаҳри Душанбе бо дақиқии то 5
дақиқа мувофиқ кунад, дар ин ҳолат вақти ҷории соати дастгоҳҳои БМТ вақти
асосӣ ба ҳисоб меравад.

3.8. Барои таҳия ва санҷиши ИЭР-и ҳуҷҷати электронӣ таъминоти
барномавӣ, ки нусхаи эталонии он дар БМТ маҳфуз аст, истифода мешавад.
Дар сурати ба миён омадани баҳсу ихтилоф.

3.9. Муштарӣ уҳдадор аст, мустақилона ва аз ҳисоби худ чунин барномаву
дастгоҳҳоро таъмин намояд:

§ компютери шахсии ба талаботи муосир ҷавобгӯ;
§ браузерҳои Opera на пасттар аз версияи 9, Mozilla-Firefox на пасттар аз

версияи 9;
§ мавҷудияти протоколиTCP/IP, порти кушода 443;
§ шабакаи алоқа бо манбаъҳои БМТ,  ки суръати интиқоли маълумот дар

он на камтар аз 256 кбит/сония (қабул ва фиристодан) мебошад

4.Банд кардани дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ Муштарӣ

4.1. БМТ ҳуқуқ дорад дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ –ро дар ин
ҳолатҳо банд намояд:

§ гузаронидани корҳои танзимӣ;
§ иҷро нагардидани (ба таври матлуб иҷро нагардидани) уҳдадориҳои

Муштарӣ;
§ фаъол набудан дар муддати 6 моҳ;
4.2. БМТ дастрасии Муштариро дар ҳолатҳои зер ҳатман банд мекунад:



§ барҳамхӯрии шахси ҳуқуқӣ;
§ гирифтани огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калиди

электронии ИЭР;
§ гирифтани аризаи хаттӣ барои бекор кардани логинҳои дастрасии

Муштарӣ;
§тамом шудани муҳлати калиди электронии ИЭР.
4.3.Ҳангоми пеш аз муҳлат қатъ шудани ваколатҳои намояндаи

ваколатдори худ, ки ба номи вай ИЭР сабт шудааст, Муштарӣ уҳдадор аст дар
шакли хаттӣ ба воҳиди дахлдори БМТ дар бораи бозхонди ваколатнома хабар
диҳад, инчунин дар бораи барҳам додани калиди электронии ИЭР ариза
пешниҳод намояд. Дар ин ҳолат шахси ваколатдори БМТ сертификатро
бозхонд менамояд.

4.4.  Дар сурати гузаронидани корҳои танзимӣ дар низоми иттилоотии РЯ,
БМТ уҳдадор аст, Муштариро на кам аз 3 рӯз пештар дар бораи танаффуси
техникии нақшавии кори низоми иттилоотии РЯ ва муҳлати он тариқи низоми
иттилоотии РЯ ё бо роҳи ҷойгир намудани маълумот дар сомонаи БМТ дар
шабакаи Интернет огоҳ кунад.  Дар низоми иттилоотии РЯ мавҷудияти сервери
эҳтиётӣ пешбинӣ карда мешавад.

5. Тартиби иваз намудани калидҳои электронии ИЭР

5.1. Муҳлати амали калидҳои электронии ИЭР 12 моҳро ташкил медиҳад.
5.2. Муҳлати анҷоми кори ИЭРна кам аз 5 рӯзи корӣ пештар аз санаи

анҷом ёфтани муҳлати амали он ба воситаи портал хабар дода мешавад.
5.3. Муштарӣ ҳуқуқ дорад ҳар вақт масъалаи иваз кардани мушаххасоти

(атрибутҳои) ИЭР-ро то анҷом ёфтани муҳлати амали онҳо ба миён гузошта, ба
воҳиди дахлдори БМТ дар ин бора аризаи хаттӣ пешниҳод кунад.Аз ҷумла,
муштарӣ ҳуқуқ дорад бекор кардани логини пештараи дастрасӣ ба низом,
огоҳинома дар бораи нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронӣ, дар
бораи ҳуҷҷатҳои нави тасдиқкунандаи шахсияти шахси ваколатдор,
ваколатнома бо муҳлати нав, бақайдгирии номи истифодабарандаи нав дар
низоми ИЭР, санади супурди калидҳои электронии ИЭР ба шахси дигари
ваколатдорро талаб намояд.

5.4.  Нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии пӯшидаи ИЭР
– ин бовар накардани он, ки калидҳои электронии пӯшидаи истифодашавандаи
ИЭР ба шахсони бегона дастнорасанд. Нобоварӣ ба (компрометатсияи)
калидҳои электронии ИЭР инҳо мебошанд:

- гум кардани ҳомили калиди электронӣ;
- гум кардани ҳомили калиди электронӣ ва баъдан пайдо кардани он;



-  аз кор озод кардани кормандоне, ки ба иттилооти асосӣдастрасӣ доранд;
-  гум кардани калидҳои электронии сейф,  вақте ки дар он  ҳомилони

иттилооти асосӣ мавҷуд мебошанд;
- дастрасии муваққатии шахсони бегона ба иттилооти асосӣ;
- дигар ҳолатҳое, ки бевосита ё бавосита аз имконияти дастрасии

беиҷозати шахсони беваколат ба калидҳои пӯшидаи ИЭР гувоҳӣ медиҳанд.
5.5. Дар ҳолати нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии

пӯшидаи ИЭР, Муштарӣ уҳдадор аст:
- фавран ба воҳиди дахлдори БМТ огоҳинома фиристода, дар бораи

нобоварӣ ба (компрометатсияи) калидҳои электронии ИЭР хабар диҳад;
- корро дар низоми иттилоотии РЯ қатъ намояд;
- калидҳои электронии аз боварӣ баромадаи ИЭР-ро иваз  намояд.

6. Тартиби мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ дар низоми иттилоотии РЯ

6.1. Мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ байни БМТ ва Муштарӣ тариқи
каналҳои шабакаи Интернет сурат мегирад.

6.2. БМТ маълумотро дар шакли ҳуҷҷати электронии бо ИЭР тасдиқшуда
шабонарӯзӣ тариқи низоми иттилоотии РЯ аз ҳар як нуқтаи дар Интернет
дастрасбуда қабул мекунад.

6.3. Маълумот аз лаҳзае, ки Муштарӣ аз БМТ оид ба бақайдгирии
маълумот дар пойгоҳи маълумот (ПМ) хабарнома мегирад, гирифташуда ба
ҳисоб меравад. Агар дар кори канали электронии алоқае, ки Муштарӣ
истифода мебарад, дар вақти фиристодани маълумот носозӣ ба вуҷуд ояд ва аз
БМТ тасдиқнома ворид нашавад, он гоҳ портали РЯ дар бораи қабул накардани
ҳисобот хабар медиҳад.

7. Тартиби баррасии баҳсҳо

 7.1. БМТ дар ҳузури комиссия мавҷудияти ҳуҷҷати электронии баҳснокро
тафтиш карда, нусхаи онро пешниҳод мекунад.

7.2. Комиссия ИЭР-и ҳуҷҷати электронии пешниҳодшударо ба воситаи
калидҳои электронии ИЭР, ки дар вақти фиристодан/гирифтан амал мекунанд,
санҷида мебарояд.  Агар санҷиш натиҷаи мусбат диҳад ва имзои дар ҳуҷҷат
буда ба имзои Муштарӣ мувофиқ ояд, он гоҳ қарор қабул карда мешавад, ки
маълумоти мавҷудаи файл ба ҳуҷҷати баҳснок ба фоидаи БМТмутобиқат
мекунад.



8. Ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоотӣ низоми иттилоотии РЯ

8.1. Истифодабарандагони низоми иттилоотӣ ба ду гурӯҳ тақсим
мешаванд:

истифодабарандагон аз БМТ;
истифодабарандагон аз муассисаҳое, ки ба БМТ ҳисобот месупоранд.
Ҷадвали 1. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии Муштарӣ ба низом

Нақши истифодабаранда
аз муассисаҳо

Амалиёти асосӣ

Соҳиби E-TOKEN Аз воҳидҳои ваколатдори БМТ сертификат
гирифта, истифодабарандагони муассисаи
худро ташкил менамояд ва ба онҳо барои
иҷрои амалиёти муайян ҳуқуқҳои зарурӣ
таъин мекунад.

Аудитори маълумот Азназаргузаронии ҳамаи маълумоте, ки
дар муассиса мавҷуд аст.

Иҷрокунандаи маълумот Дохил ва ислоҳ намудани маълумот, танҳо
ба ҳисоботи дахлдор дастрасӣ доранд.

Сарпарасти маълумот Додани статус аз рӯи натиҷаҳои дохил ва
ислоҳ кардани маълумот, ба ҳамаи
ҳисоботҳои ба онҳо вобасташуда дастрасӣ
доранд.

Масъули такмилу таҷдиди
маълумот

ИЭР ба ҳисоботҳои дахлдор.

Ҷадвали 2. Нақш ва ҳуқуқи дастрасии БМТ ба низом

Истифодабарандаи БМТ Амалҳои асосӣ
Дорандаи E-TOKEN -и
маъмурӣ

Кор бо маълумотномаҳо,
азназаргузаронии шумораи муштариёни
портал, журналҳои низом ва ғайра.

Маъмури сертификатҳо ва
калидҳои электронии ИЭР

Сохтан ва нобуд кардани калидҳои
электронӣ ва сертификатҳои ИЭР барои
истифодабарандагони БМТ ва
истифодабарандагони муассисаҳо, зери
назорат гирифтани таҷдиди калидҳои
электронӣ ва сертификатҳо.

Дорандаи E- TOKEN-и
хидматӣ дар шуъба

Ташкили истифодабарандагон барои
кормандони воҳиди сохтории дахлдори



БМТ ва таъини ҳуқуқҳои онҳо.
Дорандаи E- TOKEN-и
аудиторӣ

Ташкили истифодабарандагон барои
кормандони воҳиди сохтории дахлдори
БМТ. Азназаргузаронии маълумоти
шуъбаю, департаментҳо.

Аудитори маълумот Азназаргузаронии маълумоти
ҳисоботҳо/муассисаҳо.

Сарпарасти ҳисоботҳо Санҷиши маълумоти пешниҳодшуда ва
додани статуси қабул шуд/рад шуд.

Иҷрокунандаи ҳисоботҳо Иҷрои амалиёт оид ба дохил кардани
маълумоти ташкилот ва ислоҳи он.

8.2. Сенарияи бақайдгирии мустақилонаи аввала барои дорандагони
E-TOKEN:

 - дорандаи E-TOKENба WEB портал http://eo.nbt.tj/aspr/ дохил шуда:
 - бо тартиби бақайдгирӣ шинос шуда, розӣ будани худро бо шартҳои

бақайдгирӣ тасдиқ мекунад;
 - дар бораи худ маълумот ворид мекунад, ниг Ҷадвали 3;
 - низом дурустии маълумоти шахсиро месанҷад, дар сурати рад шудан,

сабаби радшавиро дар хабарнома (огоҳинома) нишон медиҳад;
 - дар ҳолати дуруст будани маълумоти пешниҳодшуда, истифодабаранда

барои таҳияи маълумоти мушаххаскунанда: логин, гузарвожа, тасдиқи
гузарвожа, саволи махфӣ ва ҷавоб ба он маълумот ворид мекунад.  Гузарвожаро
низом қабул мекунад, дар он рақамҳо, ҳарфҳои калону хурд (шояд аломатҳои
китобатӣ) дарҷ шудаанд;

 - нишонии почтаи электрониро барои тамос дохил мекунад;
 - дар нишонии электронии мазкур барои активатсияи логини худ дастур

мегирад;
 - баъди ин амалиёт истифодабаранда ба саҳифаи http://eo.nbt.tj/aspr/ ворид

шуда, бо мақсади дастрасӣ ба низом логин ва гузарвожаи худро дохил мекунад;
 - дорандаи E-TOKEN уҳдадор мешавад, ки мустақилона мувофиқ ба

миқдори зарурии кормандони муассисаи/шуъбаи/департаменти худ логинҳо
кушода, барои онҳо ҳуқуқҳои дахлдор таъин кунад.

Ҷадвали 3. Маълумоти зарурии шахсӣ ҳангоми бақайдгирии аввалин

Номи сутун Тавсиф
Минтақа Вилояти Хатлон
Шаҳр/нуқтаи аҳолинишин Кӯлоб
Насаб Саидов



Ном Саид
Муассиса ТАҚХ “Финка”
Нишонии электронии хидматӣ ххх@fincatj
Департамент Департаменти қарздиҳӣ
Шуъба ххх
Телефони ҷойи кор ххх
Телефони мобилӣ ххх
Вазифа сармуҳосиб
Нақш дар низом Масъули такмилу таҷдиди

маълумот
№ шиноснома ххх
Сурат ххх jpeg
Эзоҳ

9. Қоидаҳои дастрасӣ ба низоми иттилоотии РЯ

Пайдарҳамии додани статусҳо:
- Иҷрокунандаи дахлдори ҳисобот маълумоти заруриро дохил мекунад,

низоми иттилоотии РЯ дар вақти дохил кардани маълумот статуси
“Мусаввада”-ро мегирад;

- Баъди анҷом ёфтани амалиёти дохил кардани маълумот, иҷрокунанда
статуси “санҷишро интизор аст”-ро мегузорад;

- Статуси “санҷишро интизор аст”-ро, ки иҷрокунандаи ҳисобот
гузоштааст, метавонад танҳо сарпараст тағйир диҳад. Сарпараст такмил ва
таҷдид шудани маълумотро месанҷад ва ҳуқуқ дорад барои иҷрои амалиёти
ИЭР статуси “барои имзо дода шуд”-ро диҳад;

- Пас аз гузаронидани амалиёти ИЭР маълумотҳо статуси “Имзо шуд ва ба
БМТ фиристода шуд”-ро мегирад. Ин амалиётро низоми иттилоотии РЯ бо
таври худкор (автоматӣ) анҷом медиҳад;

- Пас аз он  ки маълумот статуси “Имзо шуда ба БМТ фиристода шуд”-ро
мегирад, кормандони муассисаҳо ҳуқуқ надоранд ба маълумоти пешниҳодшуда
тағйирот ворид кунанд;

- Сарпарасти БМТ амалиёти санҷишӣ мегузаронад ва агар маълумот дуруст
бошад, статуси “Қабул шуд”-ро мегузорад ва агар ворид кардани тағйирот
лозим шавад, статуси “Барои ислоҳ баргардонида шуд”-ро таъин мекунад.  Дар
ҳолати охир, барои иҷрокунанда дар муассиса низом ба таври худкор нусхаи
маълумотро бо рақами тартибӣ ва статуси “мусаввада” таҳия мекунад. Ба
версияи аввалаи маълумот статуси “Рад гардид” дода мешавад ва маълумот
барои ислоҳи минбаъда дастнорас мегардад.



- Аудитори БМТ ҳуқуқ дорад маълумоти дорои статуси “Қабул шуд”-ро аз
назар гузаронида, статуси “Аз аудит гузашт”-ро илова кунад.

Ҷадвали 4. Статусҳои маълумоти ҳисоботӣ

Номи амалиёт Статуси ҳисобот
Дохил/ислоҳ кардани маълумот аз
тарафи иҷрокунанда

Мусаввада

Сарпараст тайёр аст маълумотро санҷида
барояд

Санҷишро интизор аст

Маълумотро сарпарасти муассиса санҷид,
он барои имзои шахси масъул тайёр аст

Барои имзо дода шуд

Маълумот барои ба БМТ пешниҳод
шудан тайёр аст

Имзо гардида, ба БМТ
фиристода шуд

Маълумотро сарпарасти БМТ санҷида
баромад

БМТ қабул кард

Маълумоте, ки ба санҷиши такрорӣ
зарурат дорад

Барои ислоҳ баргардонида
шуд

Маълумотро аудитори БМТ санҷида
баромад

Аз аудити БМТ гузашт

Маълумот бинобар нодуруст будан рад
карда шуд

Рад шуд
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