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№ _____ аз «___» _________ соли 2019 
Вазорати маориф ва илми         

                                                                                   Љумњурии ТоJикистон 
 
 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди ТоJикистон њисоботи моҳи ноябри 
соли 2019-ро оид ба рафти татбиќи лоињаи барномаи грантии озмунии «Рушди 
ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати 
таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон» ба маълумоти Шумо пешнињод 
менамояд.  

 
Замима дар њаJми 6 сањифа. 
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Душанбе - 2019 
 



Ҳисобот  
оид ба рафти татбиқи лоињаи барномаи грантии озмунии Рушди ҳамкориҳои 

шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди 
касбии ҳайати омӯзгорон 

 
Маълумоти умумӣ: 

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд/Бонки ҷаҳонӣ  
Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 
августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузории Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти олӣ» ба имзо 
расонида шуд.  
         Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба 
бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 25.09.2019, № 13/1-2 ҷиҳати маблағгузории 
лоињаи барномаи грантии озмунии «Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни 
донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати 
омӯзгорон» ба имзо расид.  
Мақсад ва вазифањои лоиња: 
        Маќсади  лоиҳа: Такмил додани сатҳ ва усули таълим тавассути такмили 
стандартҳо ва нақшаҳои таълимӣ, инчунин баланд бардоштани иќтидори касбии 
њайати профессорон-омўзгорон бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ 
ва таълимӣ тавассути ташкили шабакаи таълимии онлайн байни ду донишгоҳ 
(ДДМИТ ва ДДД). 
        Вазифаҳои лоиҳа:    
         1. Гузаронидани тадқиқот оид ба мувофиқатии мавзуҳои стандартҳои 
таълимӣ ба талаботҳои корфармоён. 
         2. Баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳ 
дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, таҳлил ва 
аудит; андоз ва андозбандӣ. 
      3. Гузаронидани ду семинар аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот оид ба мувофиқатии 
мавзӯҳои стандартҳои таълимӣ ба талаботҳои корфармоён ва мушовирони 
маҳаллӣ оид ба баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси 
шабеҳ дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, 
таҳлил ва аудит; андоз ва андозбандӣ. 
      4. Гузаронидани тренингҳо барои њайати профессорон-омўзгорони ҳарду 
донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) бо иштироки мушовирони хориҷӣ. 
       5. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи стандартҳои таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ ва 
дастурҳои таълимӣ-методӣ дар ҷараёни таълими 2 ихтисоси шабеҳ дар ҳарду 
донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, таҳлил ва аудит; 
андоз ва андозбандӣ дар асоси талаботи  раванди Болония. 
      6. Сохтани инфрасохтор тавассути насби барномаҳои идоракунии таҷҳизот 
барои ташкил ва баргузории дарсҳои таълими дар шабакаи таълимии  онлайн дар 
ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД), инчунин сохтани Вебсайт. 
       7. Ташкил ва баргузории курсҳо барои њайати профессорон-омўзгорони ҳарду 
донишгоҳ барои баланд бардоштани сатҳи касбӣ. 



        8. Сафарҳои омӯзишӣ-таълимии намояндагони ҳарду донишгоҳ (ДДМИТ ва 
ДДД) ба донишгоҳи шарик. 
       9. Ташкил ва фароҳам овардани шароит барои ҳавасмандкунӣ бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи касбии њайати профессорон-омўзгорони ҳарду донишгоҳ 
тавассути мубодила ва таҷрибаомӯзӣ барои гузаронидани корҳои муштараки илмӣ 
ва баргузории дарсњои таълимї барои донишҷӯёни 2 ихтисоси шабеҳ дар шабакаи 
таълимии онлайн бо иштироки корфармоён ва  хатмкунандагон.  

Компонентњои лоиња: 
Компоненти 1- Такмили стандартҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимии ду 

ихтисоси шабењи дар ду донишгоњ мавJудбуда: бањисобгирии муњосибї, тањлил ва 
аудит, андоз ва андозбандї;  

Компоненти 2 –  Ташакили  инфрасохтори шабакаи таълимї тариќи он-лайн 
байни ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) 

Компоненти 3 –   Мукаммалнамоии усулњои таълим ва таќвият додани дараJаи 
касбии њайати профессорон-омўзгорони 2 ихтисоси шабењи дар ду донишгоњ 
(ДДМИТ ва ДДД) мавJудбуда   

Компоненти 4 – Идоракунии лоиҳа  
  Муњлати татбиќи лоиња: 
Оѓози лоиња: 26 сентябри соли 2019      
АнJоми лоиња: 26 майи соли 2021  
 
     Сарчашмањои маблаѓгузории лоиња:  
№ Сарчашмаҳои маблағгузорӣ       сомонӣ         % 
1 Маблағи грант      3 411 451,51        97% 
2 Саҳми муассиса     102 342,00        3% 
3 Ҳамагӣ   3 513 793,51        100% 
 

       Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузорӣ:  
Дар моҳи ноябри соли 2019 ба суратҳисоби лоиҳа дар ҳаJми 10% 341145,10 

сомонӣ маблаѓњои транши аввали грант ворид гардид.  Аз ҳисоби маблағҳои 
донишгоҳ дар моҳи декабри соли 2019 маблағ ҷудо мегардад. 
 
      Азхудкунии маблаѓњо (то 30.11. 2019)  

Дар давоми моҳи ноябри  соли 2019 дар ҳаҷми 35200,56 сомонӣ маблағи 
грант аз худ карда шуд, (тибқи нақша 35200,56 сомонӣ), ки  100, %-и нақшаро 
ташкил медиҳад.  

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудкардашуда аз оғози татбиқи лоиҳа ба 35200,56 
сомонӣ  баробар аст.  

 Ҳисоботи молиявӣ замима мегардад. 

  
 

Њолати татбиќи лоиња:  
Дар давраи ҳисоботӣ, чорабиниҳои зерин амалӣ гардида,  натиҷаҳои зерин ба 

даст оварда шуданд: 
 



 
 

№ Номгӯи чорабиниҳои нақшавӣ Шарҳи натиҷаҳо 
1 Ташкил ва гузаронидани 

озмун доир ба интихоби 
мушовири маҳаллӣ барои 
таҳияи супоришҳои техникӣ, 
мушовири маҳаллӣ оид ба кор 
бо корфармо (ТҒД), ва 
мушовирони мањаллї оид ба 
азназаргузаронї ва бањодињии 
стандартњо ва наќшањои 
таълимии дар ду донишгоҳ 
амалкунанда ва таҳияи 
стандартҳо ва нақшаҳои 
таълимии ду ихтисоси шабеҳ, 
ба монанди: баҳисобгирии 
муҳосибӣ, таҳлил ва аудит; ва 
андоз ва андозбандӣ 

Оид ба интихоби мушовири маҳаллӣ барои 
таҳияи супоришҳои техникӣ, мушовири 
маҳаллӣ оид ба кор бо корфармо (ТҒД), ва 
мушовирони мањаллї оид ба 
азназаргузаронї ва бањодињии стандартњо 
ва наќшањои таълимии дар ду донишгоҳ 
амалкунанда аз тарафи гурўњи кории лоиња 
ба рўзномаи «Рекламная газета» №44 (964) 
аз 31.10.2019 ва сомонаи ДДМИТ эълон 
Jой дода шуд. Инчунин фармоиши ректори 
донишгоњ таҳти №126/И аз 10.10.2019 оид 
ба ташкили комиссияи интихоби 
мушовирони маҳаллӣ иборат аз 5 нафар 
тањия ва имзо гардид.  
Рӯзи 16.11.2019 соати 10:00 дар зали ШО 
ДДМИТ комиссияи интихоби мушовирони 
маҳаллӣ баргузор гардид ва бо ғолибони 
ин озмун шартномаи ҳамкорӣ ба имзо 
расонида мешавад. Тибқи Нақшаи татбиқи 
лоиҳа дар ин самт кор оғоз гардидаст.     

 Гузаронидани тендер оид ба 
хариди таҷҳизоти техникӣ 

Бобати ташкили шароити мусоид барои 
татбиќи лоиња ва хариди таҷҳизоти 
техникӣ аз тарафи гурўњи кории лоиња ба 
рўзномаи «Рекламная газета» №44 (964) аз 
31.10.2019 ва сомонаи ДДМИТ эълон 
фиристода шуд. Инчунин фармоиши 
ректори донишгоњ таҳти №127/И аз 
16.10.2019 оид ба таъсис додани комиссияи 
тендерӣ иборат аз 3 нафар тањия ва имзо 
гардид. Қайд кардан ба маврид аст, ки 
барои иштирок дар тендер 3 ширкат ҳуҷҷат 
пешниҳод намуданд.  
Рӯзи 16.11.2019 соати 10:00 дар зали ШО 
ДДМИТ комиссияи тендерӣ баргузор 
гардид ва бо ғолибони ин озмун - ҶДММ 
“Фаворит Плюс”, ки аз байни ин ширкатҳо 
ғолиб баромад, шартномаи ҳамкорӣ ба 
имзо расонида мешавад. 
Оид ба ин масъала муовини менеҷери 
лоиҳа бо ширкати ғолиб гуфтушунид 
гузаронида истодааст, дар рӯзҳои наздик 
ҳамаи таҷҳизотҳо бояд ба донишгоҳ 
расанд.  

 Гузаронидани тадқиқот оид Аз тарафи гурӯҳи корӣ уҳдадориҳои 



ба мувофиқатии мавзуъҳои 
стандартҳои таълимии 
шабеҳи да ду донишгоҳ 
амалигардидаистода ба 
талаботҳои корфармоён аз 
тарафи Институти ҷамъиятии 
“Ассосиатсияи муҳосибон ва 
аудиторони касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”  

корфармо, аниқтараш Институти 
ҷамъиятии Ассосиатсияи муҳосибон ва 
аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар самти гузаронидани тадқиқот оид ба 
мувофиқатии мавзуҳои стандартҳои 
таълимӣ ба талаботҳои корфармоён таҳия 
гардида, аз тарафи роҳбари лоиҳа тасдиқ 
карда шуд. Ба корфармо ҳамаи талаботҳо 
ва уҳдадориашон фиристода шуд ва оид ба 
масъалаҳои зерин мувофиқа карда шуд.   

 Азназаргузаронӣ ва таҳлили 
стандартҳои таълимӣ ва 
нақшаҳои таълимии 2 
ихтисоси шабеҳи дар 2 
донишгоҳ амалкунанда ба 
монанди: бањисобгирии 
муњосибї, тањлил ва аудит, ва 
андоз ва андозбандї аз 
тарафи мушовирони маҳаллӣ 

Доир ба масъалаи азназаргузаронӣ ва 
таҳлили стандартҳои таълимӣ ва нақшаҳои 
таълимии 2 ихтисоси шабеҳи дар 2 
донишгоҳ амалкунанда ба монанди: 
бањисобгирии муњосибї, тањлил ва аудит, 
ва андоз ва андозбандї аз тарафи 
мушовирони маҳаллӣ кор оғоз гардида 
истодааст. Ҳоло мушовирон ба ҷамъ 
намудани маълумотҳои зарурӣ машғуланд. 
Кор дар ин самт оғоз гардидааст. 

 
        

Мене?ери  лоиҳа                                            Љумъабоев Х. 
05.12.2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Замима ба ҳисобот 

Ҳисоботи молиявӣ  
То 30.11.2019 

 
  Дар асл пардохтҳо Маблағҳои ба нақша гирифта Фарқият  

Маблағи 
умумии лоиҳа 

  

Моҳи 
ҷорӣ 

Аз 
аввали 

сол 

Аз оғози 
татбиқ 

Моҳи 
ҷорӣ 

Аз 
аввали 

сол 

Аз оғози 
татбиқ 

Моҳи 
ҷорӣ 

Аз 
аввали 

сол 

Аз 
оғози 
татби
қ 

Баланси 
(тавозуни) 
аввалияи 
суратҳисоб 
(А)          0 0 0  0  0 0  0 0  0  
ВОРИДШ
АВӢ:  
• Мабла

ғи грант(1) 

341145,1 341145,1 341145,1 

341145,1  341145,1 341145,1 0 0    0 3411451,51 

• Аз 

дигар 

сарчашмаҳо 

(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 342,00 

ҶАМЪ 
В=(1+2) 341145,1 341145,1 341145,1 

341145,1 341145,1 341145,1 
 -       3513793,51 

ҲАМАГӢ 
(А+В) 341145,1                        -     -     3513793,51 

ИСТИФО
ДАИ 
МАБЛАҒҲ
О:               
Хароҷотҳо
/тибқи 
буҷет 

          

Идоракун
и 34114,52 34114,52 34114,52 

34114,52 34114,52 34114,52 
0 0 0 341145,15 

Пахши 
иттилоот 
(реклама) 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 

0 0 0 68229,02 

Дигар 
намуди 
харочот 141,04 141,04 141,04 141,04 141,04 141,04 

0 0 0 17057,26 

Таҷҳизоти 
компютер
ӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742258,8 

ҲАМАГӢ 
МАБЛАҒ
И 
ИСТИФО
ДАШУДА 
(С) 35200,56 35200,56 35200,56 35200,56 35200,56 35200,56 0 0 0  
Баланси 
ниҳоии 
суратхисоб  
(Д) 305944,54 305944,54 305944,54 305944,54 305944,54 305944,54    -    

ҲАМАГӢ 
баланс 
(С+Д)- 
(А+В) 
 

341145,1 

         

 
Мене?ери  лоиҳа                                            Љумъабоев Х. 

   
                     Муҳосиби лоиҳа                                              Сайдмухудинов Ф. 

05.12.2019 


