САВОДНОКИИ МОЛИЯВӢ
ҲИСОБОТ ОИДИ КОРҲОИ ИҶРОШУДА
Вобаста ба иҷрои Нақша-чорабиниҳои татбиқи “Стратегияи
рушди низоми молиявии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2015”,
ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши молиявии аҳолии
кишвар Ассотсиатсияи Бонкҳои Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо
Бонки миллии Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи Ҷамъияти
Олмон оид ба ҳамкории байналмиллалӣ (GIZ) - барои роҳбарони
мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, соҳибкорони хурду миёна,
алалхусус хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ, ҷавонон ва дигар
табақаҳои ҷомеъа гузаронидани тренингҳоро ба нақша гирифт
ва марҳила ба марҳила ин барномаро амалӣ мегардонад.
Шахсоне, ки буҷети худро ба нақша гирифта онро оқилона
идора карда метавонанд, фаъолияти онҳо дар ҷараёни кор ҳам
новобоста он ки дар кадом вазифа ва дар кадом соҳа кор
мекунанд, самараноктар аст. Барои ҳамин ҳам, баланд
бардоштани дониши молиявӣ ин калиди - беҳбудии молиявии
одамон, гаравӣ рушди иқтисодиёти солим дар ҷомеъа шуда
метавонад.
Марҳилаи якум:
Коршиносони Маркази таълимӣ бо мутахассисони GIZ аз
моҳи октябр то декабри соли 2010 шаш тренинг оид ба мавзӯи
“Саводнокии молиявӣ” дар шаҳрҳои Хоруғ, Турсунзода, Кӯлоб,
Хуҷанд, Қӯрғонтеппа ва шаҳраки Ғарм гузарониданд, ки зиёда аз
130 нафар кормандони ҳокимияти маҳаллӣ ва дигар табақаҳои
ҷомеъа иштирок намуданд.
Номгӯи мавзуъҳои асосӣ:
} Буҷети оила ва мақсадҳои молиявӣ
} Дороиҳо ва сармоя
} Амалиётҳои амонатии бонк
} Пасандоз ва фишангҳои он
} Қарз ва идоракунии он
} Хизматрасониҳои молиявии ҳозиразамон
Марҳилаи дуюм:
Аз моҳи феврал то моҳи марти соли 2011 дар минтақаи Рашт,
вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеъӣ ҷумҳурӣ барои 15 нафар
мутахассисони пешбари бонкҳои ин минтақаҳо «Тренинг барои

тренерон» (ТоТ) гузаронида шуд, аз он ҷумла, 9 нафарашон
имтиҳон супориданд ва ба онҳо сертификати Маркази Таълимӣ
супорида шуд.
Марҳилаи сеюм:
Аз 10 то 29 июн соли 2011 шаш тренинги дигар бо иштироки
бевоситаи муаллимони тайёркардашуда дар минтақаи Рашт
(шаҳраки Ғарм, н. Нуробод, Файзобод, Ҷергатол, Тоҷикобод ва
шаҳраки Навобод) ташкил ва гузаронида шуд, ки 90 нафар
иштирок намуда, дониши молиявии худро мукаммал намуданд.
Марҳилаи чорум:
Аз 01 то 29 июли соли 2011 - нӯҳ тренинги навбатӣ бо
иштироки бевоситаи муаллимони тайёркардашуда дар қариб
тамоми ноҳияҳои вилояти Суғд ташкил ва гузаронида шуд, ки 135
нафар иштирок намуда, дониши молиявии худро баланд
бардоштанд.
Марҳилаи панҷум:
Аз 01 то 12 августи соли 2011 - панҷ тренинги дигар дар
ноҳияҳои тобеъӣ ҷумҳурӣ ташкил ва гузаронида шуд, ки 75
нафар иштирок намуда, дониши молиявии худро мукаммал
намуданд.
Марҳилаи шашум:
Вобаста ба ин, ҷиҳати ба ҷавонон додани дониши зарурии
молиявӣ дар давраи ташаккулёбиашон ба мақсад мувофиқ мебуд,
ки агар дар баъзе мактабҳои олии мамлакат курсҳои махсус
ташкил карда шавад, ки ҷавонон тавонанд дар онҳо дониши
молиявӣ гиранд, малакаи банақшагирии буҷети шахсӣ ва аз
хизматрасониҳои ташкилотҳои қарзӣ дуруст истифода бурданро
ба даст оранд.
Бо афзоиши мураккабшавии бозорҳои молиявӣ ва ҳангоми
ҳалли масъалаҳои молиявӣ ба кадом андоза аҳолӣ қисми
масъулияти хавфро ба зиммаи худ мегирад, аҳамияти дониши
молиявӣ доштани аҳолӣ, ҳамчун шарти таъмини сатҳи ҳимояи
сармоягузорону мизоҷон ва эътимоднокии фаъолияти на танҳо
ташкилотҳои қарзӣ, балки тамоми иқтисодиёт меафзояд.
Дар ин раванд, аз тарафи Маркази Таълимии Ассотсиатсияи
Бонкҳои Тоҷикистон дар чанд макотиби олии ҷумҳурӣ “Тренинг
барои тренерон” (ТоТ) гузаронида шуд, аз ҷумла, рӯзҳои 14-16
декабри соли 2011 барои 10 нафар устодони факултети молия ва

иқтисоди ДМТ, ки дар толори таълимии GIZ тренинг гузаштанд
ва ба онҳо гувоҳинома супорида шуд.
Ҳамчунин, рӯзҳои 12-14 апрели соли 2012 барои 25 нафар
муаллимони Донишгоҳи Давлатии Тиҷоратии Тоҷикистон,
рӯзҳои 27-30 майи соли равон барои 26 нафар устодони
Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров ва
рӯзҳои 19-21 июн барои 20 нафар устодони Донишгоҳи Давлатии
Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав дар мавзӯи «Саводнокии
молиявӣ» тренинг барои муаллимон гузаронида шуд.
Устодони донишгоҳҳои номбаршуда бо маводи таълимӣ
таъмин шуданд ва мувофиқи қарори Шӯрои илмии ин
донишгоҳҳо аз 01 сентябри соли ҷорӣ барномаи мазкур ҳамчун
«курси интихобӣ» дар ҷараёни таълим ҷорӣ карда мешавад.
Дар ин давра, се маводи таълимӣ (бо забонҳои руссӣ ва
тоҷикӣ) дар мавзӯи: “Баланд бардоштани савияи дониши
молиявии аҳолӣ” чоп шуданд. Маводҳои таълимии мазкур барои
табақаҳои гуногуни аҳолӣ, аз ҷумла, ҷавонон, калонсолон,
донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва соҳибкорони хурду миёна омода
шудааст.
Ҷадвали 1
Миқдори умумии тренингҳо
(солҳои 2010-2012)
№

Категорияи тренингҳо/
Номгӯи мавзуъ

2010

2011

2012

1.

Тренинг барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ/Саводнокии молиявӣ

2.

Тренинг барои тренерон (ТоТ)/Саводнокии молиявӣ

9

9

3.

Тренинг барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ/Саводнокии молиявӣ

90

90

4.

Тренинг барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ/Саводнокии молиявӣ

135

135

5.

Тренинг барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ/Саводнокии молиявӣ

75

75

6.

Тренинг барои тренерон (ТоТ)/Саводнокии молиявӣ
Ҷамъ

Директори Маркази Таълимии
Ассотсиатсияи Бонкҳои Тоҷикистон

130

Ҷамъ

130

130

309

81

81

81

520

Р. Сайисмонов

