
минг сумда

№ Санаси
А 1 2 3 4

1 4-Б 08.01.2021 14-янва Ватан химоячилари куни байрами билан харбий хизматчиларни 
3имматба8о сов2алар билан ра2батлантириш                  104,959.90   

2 17-Б 28.01.2021 №ора3алпо2истон Республикаси Жу3ор2и Кенгашининг 2019-йил 26-июндаги 
Ватан фидойиси к7крак белгиси билан та3дирлаш харажатлари                    12,042.00   

3 21-Б 02.02.2021 №ора3алпо2истон Республикаси Муйно3 туманида Нафосат фестивалини 
7тказиш харажатлари                    21,614.60   

4 23-Б 04.02.2021
?збекистон Республикаси Бош Вазирининг 7рнбосари-Инвестиция ва таш3и 
савдо вазирининг рахбарлигида келген бир 3анча ишчи гурухларнинг 
ташрифи мунособати билан бо2ли3 харажатлар (мехмонхона ва ози3-ов3ат)

                   11,826.50   

5 40-Б 02.03.2021
8-март Хотин-кизлар байрами муносабати билан Давлат ва жамоат 
ишларида  фаъол 3атнашган Республикамиз хотин-3изларини байрам 
дастурхони ва сов2алар билан ра2батлантириш харажатлари

                 133,349.00   

6 44-Б 02.03.2021
Вояга етмаган ешлар ишлари буйича худудий ташкилотлараро комиссияси 
маъсул котиблари 7ртасида Йилнинг енг яхши маъсул котиби к7рик танлови 
2олибларини та3дирлаш харажатлари

                     5,050.00   

7 45-Б 02.03.2021
?збекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10-февралдаги ПФ-6166 
сонли фармонига асос www.eqarar_krvk.uz электрон базасини ишлаб чи3иш 
харажатлари

                   22,500.00   

8 46-Б 05.03.2021
Нукус шахар ва туманлар кесимида истеъмолчилар кайфиятини доймий 
асосда 7рганишни ташкил этиш буйича с7ровномалар 7тказиш ма3садида 
Call cеnтre хизматидан фойдаланиш учун ажратилган харажатлар

                   40,000.00   

Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан 
тўғридан-тўғри шартномалар бўйича 2021-йил давомида харид қилинадиган товарлар

№ Фармойиш Мазмуни ажратилган сумма



9 48-Б 10.03.2021 №ора3алпо2истон Республикаси Жу3ор2и Кенгашининг 2019-йил 26-июндаги 
Ватан фидойиси, Умид уч3уни к7крак белгиси билан та3дирлаш харажатлари                    21,315.00   

10 82-Б 05.04.2021

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021-йил 12-мартдаги 
24/30-18 сонли хизмат сафар дастурига асос АҚШнинг «The Wall Street 
Journal» газетасининг беғараз журналисти М.Кайланнинг Қорақалпоғистон 
Республикасига ташрифи билан бо2лик харажатлар

                     3,046.30   

11 83-Б 08.04.2021 №ора3алпо2истон Республикаси Жу3ор2и Кенгашининг 2019-йил 26-июндаги 
Ватан фидойиси, Умид уч3уни к7крак белгиси билан та3дирлаш харажатлари                      8,820.00   

12 85-Б 08.04.2021
№ора3алпо2истон Республикаси Вазирлар Кенгашига жами 21та ходимга 
YURIDA ORFO дастурини кирилл ва лотин базаси билан 7рнатиш 
харажатлари

                     6,720.00   

13 99-Б 24.04.2021

№ора3алпо2истон Республикаси Вазирлар Кенгашигада ахборот 
киберхафсизлик, махсус режими талабларини кушайтириш максадида 
секретариат бошликларига махсус компьютерлар билан тъаминлаш 
харажатлари

                   15,000.00   

14 107-Б 05.05.2021

9-Май куни нукус шахридаги Ватанпарварлик бо2ида 7тказиладиганбайрам 
тадбирида ?збекистон Респубилкаси Мудофаа вазири кубоги учун 
7тказилган 8арбай-спорт мусоба3аси 2олибларини сов2алар билан 
та3дирлаш харажатлари

                   57,720.00   

15 124-Б 20.05.2021
№ора3алпо2истон Республикасида тадбиркорликни ривожлантиришда 
юзага келаетган муоммаларни бартараф кииш максадида 7тказилган Давра 
сухбати билан бо2ли3 харажатлар 

                     7,709.80   

16 131-Б 28.05.2021

№ора3алпо2истоннинг улу2 фарзанди Аллаяр Досназаровнинг умири ва 
мехнат йулига ба2ишланган илмий конференциясига 3атнашган Чет эллик 
мехмонларнинг транспорт, ози3-ов3ат ва сов2алар билан бо2лик 
харажатлари

                   10,084.10   

17 134-Б 31.05.2021 №ора3алпо2истон Республикаси Жу3ор2и Кенгашининг 2019-йил 26-июндаги 
Ватан фидойиси, Умид уч3уни к7крак белгиси билан та3дирлаш харажатлари                      3,675.00   

18 143-Б 10.06.2021 Хал3аро Пресс-клуб медиа аъзоларининг Республикамизга ташрифи билан 
бо2ли3 харажатлари                      6,000.00   



19 144-Б 10.06.2021

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021-йил 22-мартдаги 
267-Ф сонли фармойишига асос Европа Иттифоқининг Марказий Осие 
буйича махсус вакили П.Бурианнинг Қорақалпоғистон Республикасига 
ташрифи билан бо2ли3 харажатлар

                     4,300.00   

20 152-Б 11.06.2021

№ора3алпо2истон Республикасида амалга оширилаетган ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш натижаларини кенг жамоатчиликка тушунтириш 
буйича 7тказилган Очи3-муло3ат дастури давомида келган мехмонлар 
билан бо2ли3 харажатлар 

                     8,185.30   

21 156-Б 16.06.2021

княз Александр Невский таваллудининг 800 йиллиги, Туркистон 
епархиясининг ташкил этилганлигининг 150 йиллик тадбирларини ю3ори 
савияда 7тказиш ма3садида Тошкент шахридан ?збекистон академик Рус 
драма театри ходимлари ва Тошкент 8амда ?збекистон метрополитени 
черкови рухонийларининг ташриф давомида ме8монхона, ов3атланиш ва 
транспорт хизматлари харажатлари

                   10,984.00   

22 7-13-0-F-21 17.07.2021

Кураш миллий спорт түрин раўажландырыў ҳəм оныӊ халықаралық 
абыройын еледе асырыў ис-илажлары ҳаққындағы ПҚ-4881-санлы 
қарарыныӊ орынланыўын тəмийинлеў мақсетинде бөлимниӊ материаллық-
техникалық базасын беккемлеў ушын зəрүр болған 120 000   000 (бир жүз 
жигирма миллион) сўм муғдарындағы
қаржыны ажыратыў

                 120,000.00   

23 13-13-0-F-21 22.07.2021

Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2021-жыл 20-февраль кунги 256-санлы, 
2021-жыл 23-февраль кунги 260-санлы, 2021-жыл 30-март кунги 293-санлы, 
2021-жыл 6-май күнги 334-санлы ҳəм 2021-жыл 20-май күнги 340-санлы 
«Ардақлы нураний» көкирек белгилери менен сыйлықлаў ҳаққында»ғы 
қарарлары бойынша усыныс етилген 5 пуқараларға базалық есаплаў 
муғдарының үш есеси муғдарында пул сыйлығы менен сыйлықлаў

                     3,675.00   

24 14-13-0-F-21 23.07.2021

Қарақалпақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы Президенти ҳəм 
ҳүкимет қарарларының орынланыўын қадағалаў, IJRO.GOV.UZ 
системаларының үзликсиз ислеўин тəмийинлеў мақсетинде зəрүр болған 38 
093 110 (отыз сегиз миллион тоқсан үш мың бир жүз он) сўм муғдарындағы 
қаржы ажратыу

                   38,093.11   



25 18-13-0-F-21 28.07.2021

Аралбойы регионы экологик инновациялар ҳəм технологиялар аймағына 
айланады” атмасында ашық-сəўбет дəстүрин кең əмелге асырыў 
мақсетинде, ашық-сəўбет дəстүри қатнасыўшыларына транспор ҳəм таярлап 
берилген
түслик аўқатларынан келип шыққан қарыздарлықты қаплаў мақсетинде 
зəрүр болған жəми 15 650 000 (он бес миллион алты жүз елиў мың) сўм 
муғдарындағы қаржы ажратыу

                   15,650.00   

26 20-13-0-F-21 29.07.2021

Өзбекстан көзи əзизлер жəмийети Орайлық басқарыў баслығының 
қатнасыўында көзи əзизлер пуқаралар менен өткерилген сəўбет 
ушрасыўына қатнасқан 86 көзи əзизлерине саўғалар ҳəм 
аўқатланыўларынан келип шыққан қарыздарлықты қаплаў мақсетинде зəрүр 
болған жəми 8 300 050 (сегиз миллион үш жүз мың елиў) сўм муғдарындағы 
қаржы ажыртыу

                     8,300.05   

27 23-13-0-F-21 31.07.2021

Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының 2021-жыл 27-
апрель күнги Сайлаў комиссия ағзаларының
қəнийгелигин асырыўын шөлкелестириў ҳаққындағы 1069-санлы қарарына 
тийкарланып 2021-жыл 8-10 июль күнлери аралығында Қарақалпақ 
мəмлекетлик университетинде шөлкемлестирген оқыў-семинар шынығыў 
қатнасыўшы-ларына таярлап берилген түслик аўқатларынан келип шыққан 
қарыздарлықты қаплаў мақсетинде зəрүр болған жəми 6 783 000 (алты 
миллион жети жүз сексен үш мың) сўм муғдарындағы қаржы ажратыу

                     6,783.00   

28 43-13-0-F-21 20.08.2021 Халыклар дослыгы куни мнасибети менен откерилген тадбирге сатып 
алынган саугалар ушын                    40,100.00   

29 46-13-0-F-21 21.08.2021

Министрлер Кеңесиниң “Е-qaror” электрон системасының үзликсиз ислеўи 
ушын шəртнама тийкарында “UZINFOCOM” ЖШЖне усы жылдың декабрь 
айына шекем төлеп бериў ушын 30 000 000 (отыз миллион) сум қаржы 
ажратыу

                   30,000.00   



30 47-13-0-F-21 24.08.2021

Нөкис қаласында өткерилген санаат кооперация ярмаркасына қатнасыў 
ушын Ташкент қаласы ҳəм областлардан келген мийманларға ҳəмде 
басқада делегацияларға республикамызға хызмет сапарлары даўамында 
қолайлы шараятлар жаратып бериў мақсетинде туслик ҳəм кешки ыссы 
ауқатлары менен тамийинлеўде келип шыққан қарыздарлықты қаплаў 
мақсетинде зəрүр болған жəми 6144000 (алты миллион бир жүз қырық төрт 
мың) сўм муғдарындағы қаржы

                     6,114.00   

31 63-13-0-F-21 15.09.2021

Ózbekstan Respublikasɩ Prezidentiniń 2021-jɩl 20-avgust kuni isbilermenler menen 
ótkerilgen “Ashɩq sawbet”in joqarɩ dárejede ótkeriw maqsetinde Ózbekstan Sawda-
sanaat palatasɩ Qaraqalpaqstan Respublikasɩ basqarmasɩnɩń májilisler zalɩnɩń bezew 
jumɩslarɩna jumsalǵan qárejetler ushɩn zárúr bolǵan 10 008 050 (on million segiz
mɩń eliw)  sum muǵdarɩndaǵɩ qarjɩ 

                   10,008.05   

32 64-13-0-F-21 16.09.2021

Өзбекстан Республикасы Журналистлер дөретиўшилик аўқамы 
Қарақалпақстан бөлими  ҳəмде  Финанс министрлигиниӊ елимиз 
ғəрезсизлигиниң 30 жыллығына байланыслы өткерилген Ең уллы, ең əзиз 
таңлаўына сарыпланған қаржыларды қаплаў ушын зəрүр болған 25 800 000  
(жигирма бес миллион сегиз жүз мың) сум муғдарындағы қаржы

                   25,800.00   

33 76-13-0-F-21 30.09.2021

Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2021-жыл 30-август күнги 450-санлы 
«Өзбекстан Республикасы Ғəрезсизлигиниң 30 жыллығы мүнəсибети менен 
Қарақалпақстан Республикасының мəмлекетлик сыйлықлары менен 
сыйлықлаў ҳаққында»ғы қарары бойынша усыныс етилген 56 пуқараларға 
базалық есаплаў муғдарының үш есеси муғдарында пул сыйлығы менен 
сыйлықлаў ушын

                   41,160.00   

34 82-13-0-F-21 07.10.2021
%збекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатыны4 2021-жыл 10-август кунги 
02-15-09/61-санлы хатына тийкар Республикамыз2а консультатив топарыны4 
келиуи ушын

                     9,220.00   

35 86-13-0-F-21 13.10.2021

%збекстан Республикасы Президентини4 баслы2ында халы3 турмыс 
д1режесин хам сапасын жанеде асыры7, 5з сайла7шылары менен ушрасы7 
хам пикирлесиу ма3сетинде 21-22-сентябрь кунлери Республикамыз2а 
бол2ан хызмет сапары ушын

                 315,381.00   



36 126-13-0-F-21 19.10.2021

Шанхай бирге ислесиў шөлкеми ағзалары мəмлекетлер Миллий 
координаторлары кеңесиниң Өзбекстан Саўда-санаат палатасы  
Қарақалпақстан Республикасы басқармасында өткерилген гезектеги 
жыйналысы ушын

                   11,800.00   

37 126-13-0-F-21 19.10.2021

Өзбекстан Республикасы Олий Мəжилис Сенатының 2021-жыл 6-сентябрь 
күнги арнаўлы хатына тийкарланып Өзбекстан Республикасы Президенти 
Сайлаўына келген миссия күзетиўшилерине қолай шəрт-шараятлар жаратып 
бериў, Республикамызға хызмет сапары ушын ажратылган карежетлер

                   11,800.00   

38 146-13-0-F-21 14.12.2021

Өзбекстан Республикасы Бас министри А.Н.Ариповтың 2021-жыл 15-ноябрь 
күнги 07/1-2749-санлы Бағдарламасы тапсырмаларын орынлаў мақсетинде 
Республикамызға Бирлескен миллетлер шөлкеминиң балалар қорының 
(ЮНИСЕФ) Орайлық Азия бойынша регионаллық директоры Афшан Ханның 
басшылығында делегация ағзалары усы жылдың 18-ноябрь күни 
Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары ушын

                     2,777.60   

Жами              1,211,563.31   
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