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Дастурамали Идоракунии Лоиҳа: Мақсад ва раванд 

 

Дар Дастурамали идоракунии лоиҳа (ДИЛ) талаботи асосии маъмурӣ ва идоракунӣ барои татбиқи саривақтии лоиҳа дар доираи 

буҷа ва мутобиқи сиёсат ва расмиёти ҳукумат ва Бонки Осиёии Рушд (БОР) дарҷ гардидааст. ДИЛ ҳамаи намунаҳо ва 

дастурҳои лозимаро дар шакли URL ва ё бевосита дар худ овардааст.  

 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВТваХИАЧТ) барои татбиқи лоиҳаи аз ҷониби БОР 

маблағгузоришуда пурра уҳдадор аст, ки байни қабулкунанда ва БОР мувофиқа шуда, мутобиқи сиёсат ва тартиботи ҳукумат 

ва БОР роҳандозӣ шудааст. Кормандони БОР барои дастгирии лоиҳа, аз ҷумла кафолат додани он, ки ВТваХИАЧТ 

ӯҳдадориҳои хешро барои амалисозии лоиҳа мутобиқи сиёсат ва расмиёти БОР иҷро мекунад, уҳдадор мебошанд. 

 

Дар давоми гуфтушунидҳои грантӣ қабулкунанда ва БОР таҳти розигӣ ва риояи созишномаи грантӣ Дастурамали идоракунии 

лоиҳаро (ДИЛ) баррасӣ хоҳанд кард. Чунин созишнома дар протоколи гуфтушунидҳо оид ба грант инъикос меёбад. Дар сурати 

мавҷуд набудани ихтилоф байни ДИЛ ва созишномаи маблағгузорӣ, муқаррароти созишномаи грантӣ барпо хоҳад шуд. 
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I. Маълумот дар бораи Лоиҳа 

 

А. Асосноккунӣ 

  

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон - ин кишвари хурди дар ҷануби шарқии Осиёи Марказӣ воқеъ буда мебошад, ки ба уқёнус роҳ 

надорад. Ҳудуди Тоҷикистон 142600 км2 аст. Тоҷикистон бо Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар ғарб ва шимол, бо Чин 

дар шарқ ва бо Афғонистон аз ҷануб ҳамсарҳад мебошад. Тоҷикистон кишвари камдаромадест, ки даромади 

умумиҷумҳуриявӣ ба ҳар сари аҳолӣ 1,110 $, ташкил медиҳад.  Аҳолиаш 8,7 млн. буда сатҳи камбизоатӣ 31,3 фоизро 

ташкил медиҳад. 

 

2. Тоҷикистон бо ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) барои пешгирии фавти навзод ва кӯдакон кушиш ба харҷ медиҳад. 

Нишондиҳандаҳо фавти навзодонро ба 12 ва кӯдаконро ба  25 аз 1000 инъикос менамоянд, дар ҳоле ки мувофиқи 

маълумоти охирин, дар Тоҷикистон, фавти навзод ба 20 ва кӯдакон бошад 37 аз 1000 ба қайд гирифта шудааст, ки аз 

нишондиҳандаҳои SDG дучанд зиёд мебошад. Сатҳи фавти модарон ҳангоми таваллуд ҳанӯз ҳам баланд аст: Дар соли 

2017, ин нишондод 32 нафарро аз 100000 ҳазор ташкил намуд. Дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои фавти модарон 

ҳангоми таваллуд дар Аврупои Марказӣ ва Осиѐ дар ҳамон давра 23 нафарро аз 100000 ҳазор ташкил намуд. 

 

3. Маҳдудиятҳо оид ба ноил шудан ба ҲРУ дар соҳаи саломатии модару кӯдак (СМК) аз чунин масъалаҳои систематии 

саноати тандурустӣ ҳамчун таъмин намудани хадамоти тиббӣ, маблағгузорӣ ва кадрҳо, инчунин донишҳои маҳдуди 

аҳолӣ дар бораи аҳамияти СМК, сурат мегирад. Берун аз соҳаи тандурустӣ, муайянкунанди муҳими натиҷаҳои СМК, 

камбизоатӣ, сатҳи ҷуғрофӣ ва дастрасӣ ба оби тоза мебошад. 

 

4. Нигоҳ доштани саломатӣ барои ҳамаи инсоният қисми муҳими Стратегияи 2030-и БОР буда, ҳадафи он коҳиш додани 

сатҳи камбизоатӣ ва нобаробариҳо дар минтақаи Осиё ва уқёнуси Ором мебошад. Стратегияи мазкур таҳти дастгирии 

Бонки Осиёии Рушд қарор гирифта, ҷиҳати баланд бардоштани сифат ва фарогирии хизматрасониҳои соҳаи тандурустӣ 

ва паст кардани хароҷотҳо вобаста ба онро баррасӣ намуда, барои оилаҳои ниёзманд ҳамчун қадами зарурӣ барои ҳалли 

масоили камбизоатӣ сабуки пешниҳод месозад. 

 

 

5. Таъмини хизматрасониҳои тиббӣ  

Таъмини хизматрасониҳо барои ҳифзи СМК аз сабаби ҳамкории заиф миёни кумаки аввалияи тибби (КАТ) ва хадамоти 

табобатӣ, системаи нокифояи табобати беморон, сатҳҳои дигари кӯмаки тиббӣ ва набудани таҷрибаи мушаххас оиди 

кор бо беморон, на он қадар хуб ба роҳ монда шудааст. Илова бар ин дар самти системаи хизматрасонии тиббӣ 
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такроркорӣ дида мешавад. Масалан, нигоҳубини пеш аз таваллуд, эмкунӣ ва нигоҳубини кӯдакон ва амсоли инҳо дар 

муассисаҳои КАТ, ки маркази саломатии ноҳия, марказҳои тандурустии деҳот ва хонаҳои саломатӣ номида мешаванд, 

таъмин карда мешаванд. Дар баробари ин иншооти аввалияи тиббию санитарӣ марказҳои махсус, аз қабили маркази 

эмкунӣ ва маркази идоракунии ҳамгироӣ ба бемориҳои кӯдакона, ки дар бораи масъалаҳои СМК маслиҳат медиҳанд, 

амал мекунанд. Ин марказҳои махсус бевосита ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҳисобот медиҳанд. Баъзе аз 

ин марказҳо нигоҳубини беморонро низ дар фаъолияти худ ҷой додаанд. 

 

6. Дар сурати таваллуд ва бемориҳои кӯдакон, аксарияти одамон бидуни огоҳсозии бунгоҳи тиббии деҳот ба муассисаҳои 

миёна ва олӣ,  мераванд. Чунин рафтори онҳо ба катъ гардидани хизматрасонии тиббӣ ба беморон ва ё баланд 

бардоштани хароҷоти хизматрасонии тиббӣ оварда мерасонад. Сарфи назар аз мавҷудияти муқаррароти системаи 

идоракунии беморон ба сатҳҳои дигари кӯмаки тиббӣ, татбиқи онҳо таъмин намешавад. 

 

7. Ҳолати кунунии объектҳо дар минтақаҳои дурдаст солҳои зиёд аз кам будани сармоягузорӣ азоб мекашад, техника ва 

таҷҳизоти мавҷудбуда бошад қисман ё пурра корношоям гардидаанд. Тақрибан 65 фоизи биноҳо дар байни солҳои 1938 

ва 1990 бунёд карда шуданд, аксарияти онҳо ба талаботҳои асосии техникӣ ҷавобгӯ нестанд, ки метавонанд ҳам 

беморону ҳам ба кормандон хатар ворид созад. Дар фасли зимистон шумораи зиёди объектҳо аз норасоии қувваи барқ 

азоб мекашанд, дар аксарияти онҳо шароитҳои нокифояи санитарӣ ва чораҳо оид ба пешгирии сироят ба таври кофӣ 

ҳифз нашудаанд. 

 

8. Захираҳои инсонӣ дар соҳаи тандурустӣ.   Дараҷаи ихтисоси коргарони соҳаи тандурустӣ боз як омили шубҳанок ба 

ҳисоб меравад. Дар тадқиқоти хурде, ки дар байни баъзе кормандони соҳаи тандурустӣ дар деҳот гузаронида шуд, 

духтурон ва ҳамшираҳои тиббӣ аз 52 савол аз рӯи мавзӯи муҳофизати модарон камтар аз 50% ҷавоб доданд. Омузиши 

давомноки тиббӣ (ОДТ) бо фармоиши махсус ба танзим дароварда шудааст. Ҷойҳои буҷавӣ кофӣ нестанд, ҳамзамон на 

беморхона ва на табибон метавонанд хароҷоти таълимро пардохт кунанд. Талабот барои Омузиши давомноки тиббӣ на 

он қадар зиёд аст, агар онҳо аз ҷониби шарикони рушд маблағгузорӣ нашаванд. Сифати хизматрасониҳо низ аз сар 

задани "бесаруссомониҳо", ки дар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз ёфта то кунун идома доранд бисёре аз кормандони тиббро 

маҷбур сохт, ки  дар ҷустуҷӯи музди меҳнати баланд ба хориҷа раванд. 

 

9. Маблағгузории соҳаи тандурустӣ. Ҳамаи мушкилоти дар боло номбаршуда зимни маблағгузории маҳдуди тандурустӣ 

авҷ мегиранд. Сарфи назар аз салоҳияти нигаҳдории саломатии аҳолӣ дар сатҳи сиёсӣ, дар бахши мазкур дар буҷаи 

давлатии Тоҷикистон маблағгузории маҳдуд ба назар мерасад. Соҳаи тандурустӣ танҳо 7% -и буҷаи давлатиро дар 

муқоиса бо 12% дар Ҷумҳурии Қирғизистон ва дар дараҷаи ҷаҳонии 11,5% -ро ташкил медиҳад. Бинобар ин, бори гарони 

пардохти хизматрасонии тиббӣ асосан бо хонаводаҳо бар меояд. 
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10. Тибқи арзёбии Бонки Умумиҷаҳонӣ оиди хароҷоти ҳукумат, қайд карда шуд, ки иқтидори бистаргардонӣ аз ҳад зиёд 

аст ва ҳолатҳое ба қайд гирифта шудаанд, ки мумкин буд он беморонро бидуни бистарикунонӣ табобат намуд (аз руи 

нишондодҳо тақрибан 1/3 беморони бистаришударо метавон дар шароити амбулаторӣ табобат кард). Ин вазъият 

механизмҳои маблағгузории мавҷударо бозмедорад: дар ҳоле, ки ҳукумат дар доираи буҷаи кунунӣ маблағҳоро 

роҳандозӣ мекунад ва маблағе, ки ба муассисаҳои тиббӣ ҷудо карда мешавад, аз рӯи шумораи катҳои хоб, шумораи 

кормандон ва хароҷоти коммуналӣ муайян карда мешавад. Баръакс, бисёре аз кишварҳо ба усули пардохти пулакӣ 

интиқол дода шудаанд, ки ба беморхонаҳо барои ҳар як ҳолати бистарии табобат гардида, маблағи муаян ҷудо мегардад. 

 

11. Донистани СМК. Дар минтақаҳои дурдасти деҳоти Тоҷикистон сатҳи пасти дониш ва огоҳӣ дар бораи зарурати 

саривақтӣ ва сифати баланд барои ҳифзи саломатии модару кудак, вуҷуд дорад. Назар ба гузашта, занони ҳомилае, ки 

дар шаҳр бошиш доранд бештар дар беморхонаҳо таваллуд мекунанд, аммо дар деҳот бошад занони ҳомила аз сабаби 

маҳдудияти дастрасӣ дар хона таваллуд мекунанд. Одамоне, ки дар шароити номусоид зиндагӣ мекунанд, инчунин 

маълумот дар бораи ҳомиладорӣ ва таҷрибаҳои нигоҳубини кӯдакро надоранд. Стратегияи мунтазами рафтори оилаҳои 

деҳот оид ба масъалаи СМК вуҷуд надорад. Кормандони тиббии деҳот бошанд дорои малакаҳои муошират ва 

фаҳмондадиҳиро бо ҷомеа надоранд. 

 

12. Стратегияи соҳавии Ҳукумат. Ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Стратегияи миллии тандурустии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2010-2020, ки барои саломатии модарон, навзодон, кӯдакон ва наврасон 

пешбинӣ шудааст, пешгирӣ ва назорати бемориҳои сироятӣ, коҳиш додани бемориҳои ғайримуқаррарӣ ва тақвияти 

кумаки аввлияи тиббӣ (КАТ) нигаронида шудааст. Бо мақсади такмил додани расонидани хизматрасонии тиббӣ, 

Ҳукумат нақшаи стратегиро барои такмил додани муассисаҳои тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-

2020 тасдиқ кард. (аз 1 апрели соли 2011, № 169). Нақшаи мазкур ҳамгироии хизматрасонии тиббиро дар ҳамаи зинаҳои 

соҳаи тиб, пешбинӣ менамояд. 

 

13. Дарсҳои омӯхташуда. Лоиҳа бо назардошти дастовардҳо ва дарсҳое, ки дар чаҳорчӯбаи дастгирии Бонки Осиёии Рушд 

дар соҳаи тандурустии Тоҷикистон, дар гузашта таҶрибаи хеш намудааст, амал хоҳад кард.  Дарси асосие, ки аз лоиҳаи 

қаблӣ «ислоҳоти соҳаи тандурустӣ» (Грант № 2054-TAJ) омухташуда шудааст, зарур мешуморад, ки  такмили 

муассисаҳои тиббӣ ва таъмини кофии маблағгузории соҳаи тандурустӣ бояд дар ҳамкории зич бошанд. Дар гузориши 

пурраи лоиҳа, муҳимияти муайян кардани ҳаҷм ва номгуи таҷҳизоти лозима пеш аз сохтмон муҳим дониста шуда, 

инчунин зарурати маъракаҳои иттилоотие, ки  иштироки ҷомеаро таъмин месозанд зарур дониста шуд. 
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14. Арзиши илова шуда аз Ҷониби БОР. БОР дар ҳамгироии табобати аввлия ва миёна тавассути мутамарказ кардани 

саломатии модару кӯдак, ки барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ муҳим 

аст, мусоидат хоҳад кард. Дар чаҳорчубаи лоиҳа, лоиҳаҳои пилотии шарикони рушд, ки ба кумаки аввлия ё миёнаи 

тиббӣ нигаронида шудаанд, ба консепсияи ҳамгироишуда, тақсим карда мешавад. Хизматрасониҳои ҳамгироӣ ба ҳама 

сатҳҳои соҳа равона шуда, таъмини ҳамаҷонибаи беморонро бо ҳамоҳангсозии беҳтарии хизматрасониҳо тақвият 

мебахшад. Хизматрасониҳои ҳамгироишуда дар сатҳҳои ибтидоӣ, миёна ва олии тиббӣ ба роҳ монда шуда, барои беҳтар 

кардани нигоҳубини беморон бо роҳи беҳтар намудани ҳамоҳангсозии хизматрасониҳо, сурат мегирад. БОР дарсҳои 

минтақавиро оид ба ҳамгироии хизматрасониҳои тиббӣ ва беҳтар намудани сатҳи кӯмакрасонии онҳо, барои иттилоот 

ба лоиҳа ва ислоҳоти соҳаи тандурустӣ дар кишвар, истифода хоҳад бурд. 

 

15. Шарикони рушд. Аз соли 2011, Бонки Олмонии Рушд (KfW) барои беҳбудии беморхонаҳои вилояти Хатлон фаъолият 

мекунад. Ҳамзамон, Бонки ҷаҳонӣ, Агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ва Ҷамъияти Олмон оид ба ҳамкории 

байналмилалӣ (GIZ) дастгирии бахши кумаки аввалияи тиббиро дастгирӣ мекунанд. Агентиҳои Созмони Милали 

Муттаҳид, аз қабили Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, Фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид, Барномаи 

рушди СММ ва Фонди аҳолии СММ низ дар сатҳи сиёсатгузории соҳаи тиб ва татбиқи он саҳмгузорӣ мекунанд. 

Барномаи маблағгузории KfW барои кӯмак ба модар, кӯдакон ва кӯмаки фаврӣ - барномаи VI бо лоиҳаи Бонки Осиёии 

Рушд барои татбиқи давомнокии СМК ҳамгирои шуда, амал хоҳад кард: лоиҳаи БОР хизматрасонии тиббиро дар сатҳи 

авалия ва миёна ба душ гирифтааст, дар ҳоле, ки барномаи KfW дар сатҳи сеюм дар ниҳияҳои пилоти, фаъолият хоҳад 

кард. Тибқи нақша дар чаҳорчӯбаи барномаи пилотӣ консепсияи маблағгузорӣ ва амалигардонии нигоҳдории таҷҳизоти 

миллии тиббӣ роҳандозӣ карда мешавад.  

 

А. Таъсир ва натиҷаҳо 

 

16. Лоиҳа бо таъсироти зерин алоқаманд аст: беҳтар намудани саломатӣ ва некӯаҳволии модарону кӯдакон дар соҳаҳои 

интихобшуда. Натиҷаи ниҳоии лоиҳа ин беҳтар кардани фарогирии занону кӯдакон бо сифати баландсифат дар самти 

ҳимояи СМК мебошад. Ноҳияҳои шомили лоиҳа: Ш.Шохин, Рашт ва Файзобод. 

 

В. Натиҷаҳо 

 

 

17. Беҳтар намудани таъминоти ҳамаҷонибаи сифати хизматрасонӣ оид ба ҳифзи СМК дар ноҳияҳои шомили лоиҳа. 

Дар доираи ин бевосита амалиётҳои зерин амалӣ мешаванд: (i) Беҳсозии банақшагирии захираҳои инсонӣ ва рушди 

зеҳнӣ тавассути таҳияи стратегии банақшагирии кадрҳо барои минтақаҳои таҷрибавӣ, баландбардории иқтидори 
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институтсионалӣ дар таҳсилоти доимии тиббӣ (ТДТ)  ва таҳкими иқтидори клиникӣ дар минтақаҳои таҷрибавӣ; (ii) 

Амалигардонии системаи самараноки роҳнамоии беморон дар байни ҷамоат, КАТ ва беморхонаҳои ноҳиявӣ тавассути 

таҳия, такмил ва таъмини фаъолияти системаи табобати беморон, институтсионаликунонии механизмҳои муроҷиатӣ 

байни сатҳҳои гуногуни хизматрасониҳои СМК дар ноҳияҳои шомили лоиҳа, омӯзиши кормандони соҳа оид ба 

системаи муроҷиатӣ барои фиристодани беморон ба дигар самтҳои хизматрасонии тиббӣ ва ҳамгироӣ кардани 

барномаҳои амудӣ дар соҳаи тандурустӣ; (iii) Ташкили системаи Такмили мунтазами сифат (ТМС) дар сатҳи миллӣ, 

минтақавӣ ва сатҳи муассисаҳои тиббӣ ва ташкили системаи назорати кураторӣ; (iv) Амалисозии механизми 

маблағгузорӣ дар асоси муроҷиат дар беморхонаҳои ноҳиявии лоиҳа. 

18. Такмил додани хизматрасониҳо дар бахши СМК ва беҳбуди инфрасохторӣ. Лоиҳа фаъолиятҳои зеринро дастгирӣ 

хоҳад кард: (i) Такмил додани инфрасохтор дар беморхонаҳои интихобшудаи ноҳияҳо ва иншоотҳои аввалияи тиббию 

санитарӣ тавассути сохтмон ё навсозии беморхонаҳои ноҳиявии марказӣ (БНМ) ва марказҳои саломатии ноҳиявӣ 

(МСН); (ii) Таъмини таҷҳизоти тиббӣ ва мебел барои беморхонаҳои ноҳиявӣ ва таъмини таҷҳизоти асосӣ ба 

муассисаҳои КАТ дар сатҳи ноҳия; (iii) Беҳсозии системаи идоракунии таҷҳизот дар муассисаҳои тибии шомили лоиҳа. 

Гранти мазкур кӯшишҳои ҳукуматро барои таҳияи системаи идоракунии таҷҳизот дар ҳамоҳангии бо дигар шарикони 

рушд дастгирӣ хоҳад кард. Аз ҷумла, барои дастгирӣ намудани маҷмӯӣ таҷҳизоти асосӣ барои нигоҳубин ва бунёди 

иқтидори мутахассисони соҳаи таҷҳизот дар муассисаҳои мақсаднок дастгирӣ хоҳад ёфт. Махсусан, дастгирии дар 

хариди маҷмӯӣ таҷҳизоти асосӣ барои нигоҳдорӣ ва бунёди рушди зеҳнии мутахассисон оид ба нигоҳдории таҷҳизот 

дар муассисаҳои тибии шомили лоиҳа, сурат хоҳад гирифт. 

 

19. Натиҷаи 3: Баланд бардоштани дониш дар самти саломатии модару кӯдак ба воситаи фаъолиятҳои мухталифи 

коммуникатсионӣ. Лоиҳа фаъолиятҳои зеринро дастгирӣ хоҳад кард: (i) Баланд бардоштани рушди зеҳнии Муассисаи 

давлатии (МД) "Маркази ҷумҳуриявии ташаккули ҳаёти солим" (МД МҶТҲС) барои таҳияи нақшаи амалисозии 

фаъолиятҳои муошират оид ба ивази рафтор (МИР), мониторинг, арзёбӣ ва ҳисоботдиҳӣ; (ii) Рушди равишҳои 

минтақавии МИР бо роҳи асос, миёнамӯҳлат ва омӯзиши ниҳоӣ оид ба дониш, муносибат ва таҷрибаҳо (ДМТ). Рушди 

нақшаи минтақавии МИР ва нақшаи татбиқ дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти базавии ДМТ; (iii) Фаъолиятҳои 

сафарбаркунии ҷомеа барои меъёрҳои иҷтимоие, ки вазифаҳои умумиро дар соҳаи СМК дастгирӣ карда ва барои ба 

даст овардани таҷрибаҳои бехатарӣ мусоидат мекунанд; (iv) Рушди малакаҳои машваратӣ байни кормандони соҳаи 

тандурустӣ ва аъзоёни ҷомеа. 

 

II. НАҚШАИ ИҶРОИШ 
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А. Фаъолиятҳои омодасозии лоиҳа 

 

Ҷадвали 1: Фаъолиятҳои омодасозии лоиҳа  

 

Фаъолияти нишондиҳанда 

Сол / моҳ 
Агентии масъул 

2018 2019 

8 9 10 11 12 1 2 3  

Бастани пешакии қарордодҳо         ВТҲИА 

Маблағгузории ретроактивӣ         ВТҲИА 

Таъсис додани механизмҳои татбиқи лоиҳа         ВТҲИА 

Тасдиқи Шӯрои директорони БОР         БОР 

 Ба имзорасонии созишномаҳои грантӣ         БОР ва Ҳукумат 

Хулосаи ҳуқуқии Ҳукумат         

Ба буҷаи давлатӣ дохил намудан         ВМ 

Эътибор гирифтани грант         БОР 

БОР = Бонки Осиёии Рушд, ВМ = Вазорати молия, ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Манбаъ: Бонки Осиёии Рушд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҷадвали 2: Амалҳои пешакӣ ва маблағгузории ретроактивӣ 
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No. Чорабиниҳои пешакӣ Мӯҳлат Тарафҳои масъул 
Маблағгузории 

ретроактивӣ 

1. Ташкили Гуруҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ)  
 

1.1 Таъини директори ГТЛ 

1.2 Омода намудани вазифаҳои корӣ  (ВК) барои 

кормандони ГТЛ 

1.3 Ҷойгир кардани эълонҳо оид ба пешниҳоди 

ифодаи ҳавасмандон (ПИҲ) ба вазифаи 

менеҷери идоракунии лоиҳа ва вазифаҳои 

асосӣ 

1.4 Арзёбӣ ва интихоб 

1.5 Бастани шартнома 

1.6 Оғози кор 

август-декабр 2018 с. 

август 2018 с. 

октябр 2018 с. 

 

 

декабр 2018 с. 

январ 2019 с. 

феврал 2019 с.  

Машваратчи КТА 

/ ВТҲИА 

 

 

 

 

 

 

Таъминшуда 

2. Хариди мебел, таҷҳизот ва мошинҳо барои ГТЛ (Дархост барои пешниҳодҳои тиҷорӣ ДБПТ) 

 2-1. Омода кардани рӯйхат, хусусият ва хароҷот 

барои мебел, таҷҳизот ва воситаҳои нақлиёт барои 

идораи ГТЛ 

2-2. Пешниҳоди тиҷоратӣ 

2-3. Арзёбӣ 

август 2018 с. 

 

 

 

ноябр 2018 с. 

январ 2019 с. 

Мушовирон КТА / 

ВТҲИА ГТЛ 

 

3. Кирояи ширкат барои татбиқи лоиҳа (КШТЛ) 

 3-1. Омода намудани вазифаҳои корӣ  (ВК) барои 

мушовирони лоиҳа 

3-2. Омода кардани дархост барои пешниҳод 

август 2018 с. 

 

сентябр 2018 с. 

Мушовирон КТА / 

ВТҲИА ГТЛ 
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No. Чорабиниҳои пешакӣ Мӯҳлат Тарафҳои масъул 
Маблағгузории 

ретроактивӣ 

3-3. Ҷойгир кардани эълонҳо оид ба пешниҳоди 

ифодаи ҳавасмандон роҷеъ ба СИМ  

3-4. Арзёбии пешниҳодҳои дастрасшуда 

3-5. Рӯйхати кӯтоҳи ширкатҳо барои пешниҳодҳои 

техникӣ ва молиявӣ 

3-6. Арзёбии пешниҳодҳо 

ноябр 2018 с. 

 

январ 2019 с. 

 

феврал 2019 с. 

 

март 2019 с. 

4. Ҷалби 2 мушовири инфиродӣ (оид ба идоракунии молиявӣ ва СМК) 
 

4-1. Омода намудани вазифаҳои корӣ  (ВК) ва 

дархост барои пешниҳодҳо (ДБП)  

4-2. Эълони пешниҳодоти ҳавасмандӣ 

4-3. Арзёбӣ ва интихоб 

4-4. Бастани шартнома 

4-6. Оғози кор 

август 2018 с. 

октябр 2018 с. 

 

декабр 2018 с. 

феврал 2019 с. 

март 2019 с. 

Мушовирон КТА / 

ВТҲИА ГТЛ 

 

 

 

Таъминшуда 

5. Кирояи ширкати назоратии лоиҳа (интихоби сифат ва арзиш ИСА)  
 

5-1. Омода намудани ВК барои мушовирони лоиҳа 

5-2. Омода намудани Пешниҳодоти ҳавасмандӣ  

5-3. Эълони пешниҳодоти ҳавасмандӣ оид ба СИМ  

5-4. Арзёбии пешниҳодоти ҳавасмандӣ 

5-5. Рӯйхати кӯтоҳи ширкатҳо барои пешниҳодҳои 

техникӣ ва молиявӣ 

5-6. Арзёбии пешниҳодот 

август 2018 с. 

 

сентябр 2018 с. 

 

ноябр 2018 с. 

 

январ 2019 с. 

БОР / ВТҲИА / 

ГТЛ  

 



Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

15 

 

 

No. Чорабиниҳои пешакӣ Мӯҳлат Тарафҳои масъул 
Маблағгузории 

ретроактивӣ 

 

феврал 2019 с. 

 

март 2019 с. 

6. Кирояи ФКСММ (UNICEF) (бо тасдиқи роҳбарият) 

 6-1. Омода кардани ВК  

6-2. Омода кардани дархост барои пешниҳоди 

техникӣ ва молиявӣ  

6-3. Арзёбии пешниҳодот 

август 2018 с. 

 

феврал 2019 с. 

март 2019 с. 

Мушовирон КТА / 

ВТҲИА ГТЛ 

 

СИМ = системаи идоракунии мушовирон, ПҲ = пешниҳодоти ҳавасмандӣ, ИМИ = Интихоби машваратчии инфиродӣ, ВТҲИА 

= Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ГТЛ = Гуруҳи татбиқи лоиҳа, ИСА = интихоби сифат 

ва арзиш, ДПТ = дархост барои пешниҳоди тиҷоратӣ, ВК = вазифаҳои корӣ, КТА = кӯмаки техникӣ оид ба амалиётҳо. 
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Ҷадвали 3: Нақшаи амалигардонии лоиҳа 

Код  Натиҷаҳо 
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Натиҷаи 1: Таъмини хизматрасонии ҳамгироӣ барои модарон ва кӯдакон дар минтақаҳои лоиҳа 

1.1 Банақшагирӣ ва баланд бардоштани рушди зеҳнии кормандони тиббӣ 

1.1.1 Банақшагирӣ ва тақсимоти 

кормандони тиббӣ 

- омодагӣ/навсозии чамбаъи 

маълумоти кормандони тиб 

(КТ) 

- омодагии роҳнамо барои 

истифодаи чамбаъи маълумот 

- Омӯзиши кормандон / 

бақайдгирии кадрҳо 

- Таҳияи стратегияи тақсимот 

КТ 

- Машварат бо ҷонибҳои 

манфиатдор 

- Мониторинги тақсимоти 

кормандон 

                        

1.1.2 бунёди иқтидори институтсионалӣ 

барои ТДТ 

- Арзёбии базавии донишкада 

оид ба ТДТ  

- Машварат бо ҷонибҳои 

манфиатдор 

- Нақшаи рушди 

институтсионалӣ 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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- Барномаи таълимӣ ва мавод 

барои тренингҳо 

- Омӯзиши кормандон 

донишкада 

- Арзёбии ниҳоии донишкада 

1.1.3 Тақвияти иқтидори клиникии КТ, ки 

дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

кор мекунанд  

- Муайян намудани модулҳои 

асосӣ барои омӯзиши клиникӣ 

(КТ)  

- Рушди нақшаи таълимии КТ  

- Хариди маводҳо барои омӯзиш 

- Гузаронидани арзёбии 

стандартии омӯзишӣ 

- Гузаронидани тренинг 

- Кӯмак ба ГТЛ дар омодасозии 

ҳисоботи тренингӣ 

                        

1.2 Ташкили консепсияи системаи 

идоракунӣ  

- Арзёбии санадҳои меъёри-

ҳуқуқӣ  

- Тарҳрезӣ / баррасии роҳҳои 

муроҷиатӣ оид ба (СМК) 

- Тасдиқи роҳҳои тасдиқшуда 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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- Тарҳрезӣ барномаҳои мобилӣ 

барои муроҷиати тиббӣ 

- Муаянсозии нишондиҳандаҳои 

Мониторинг  ва Арзёбӣ   

- Барномаи таълимӣ ва мавод  

- Омӯзиш барои тренерон 

- Омӯзиш барои кормандони тиб 

1.3 Институтсионализатсияи такмили мунтазами сифат (ТМС)  

1.3.1 Таҳрезии системаи ТМС 

- Арзёбии донишкадаи ТМС  

- Нақшаи рушди зеҳнии 

институтсионалӣ 

- Дастурамали амалиётӣ оид 

ТМС  

- Баланд бардоштани рушди 

зеҳнӣ 

- Таҳлили воситаҳо ва 

равандҳои ТМС  

                        

1.3.2 Беҳтар намудани таҷрибаи ТМС дар 

сатҳи муассисаҳои тиббӣ  

- Нақшаи тренинг ва маводҳо 

дар бораи ТМС 

- Тренинг барои мураббиён 

(ТБМ) дар самти ТМС 

- Омӯзиши кормандони тибб 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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1.3.3 Институтсионализатсияи дастгирии 

назоратӣ 

- Баррасии системаи назоратӣ 

- Таҳрезии дастури амалиётӣ 

- Интихоби ва тренинг кадрҳо  

- Боздидҳои мушаххас ба 

минтақаҳои лоиҳа 

- Арзёбии равишҳо 

- Беҳтар намудани система ва 

амалия 

                        

1.3.4 Таҳлили дастурамалҳои клиникӣ ва 

протоколҳо оид ба СМК  

- Таҳлил / навсозӣ / таҳия ва 

тасдиқи дастурамалҳои 

клиникӣ ва протоколҳои СМК  

- Тренинг барои мураббиён 

                        

1.3.5 Беҳсозии таҷрибаҳои назорати 

сирояти 

- Тағир додани сиёсат ва нақшаи 

назорати сирояти 

- Рушди барномаи таълимӣ ва 

маводҳои тренингӣ 

- Тренинги мураббиён дар 

масъалаи назорати сироят дар 

сатҳи миллӣ ва ноҳиявӣ 

- Пайгирӣ ва мониторинги 

назорати инфексия  
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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1.3.6 Такмили таҷрибаи коркарди партови 

(тиббӣ)  

- Таҳлили сиёсати коркарди 

партов 

- Таҳияи дастурамали амалиётӣ, 

(Тартиботи амалиёти 

стандартӣ -ТАС) 

- ТБМ тренинг оиди коркарди 

партов   

- Тренинг барои назоратчиён    

                        

1.4 Амалисозии механизми маблағгузорӣ дар асоси табобат 

1.4.1 Таҳияи модели маблағгузорӣ дар 

асоси табобат 

- Ҷамъоварии маълумот ва таҳлил 

- Таҳлили методология 

- Таҳияи ҷамъоварии маълумот барои 

системаи музди меҳнат 

- Татбиқи системаи пардохтӣ 

(виртуалӣ) маош барои 

маблағгузорӣ дар асоси табобат 

                        

1.4.2 Таҳияи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

- Мусоидат ба ВТҲИА ва ВМ 

дар таҳияи санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқӣ 

- Ташкили семинар (ҳо) оид ба 

расидани розигии дуҷониба 

                        

1.4.3 Пилотикунонии маблағгузорӣ дар 

асоси табобат 
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- Таҳияи нақшаи таълим ва 

мавод 

- Омӯзиши кормандони 

идоракунии муассисаҳои 

тиббӣ 

- Мониторинги татбиқи лоиҳаи 

пилотӣ 

- Таҳлил/таснифи дизайн 

- Пешниҳоди натиҷаҳо ба 

ВТҲИА, ВМ, мақомоти 

маҳаллӣ, шарикон ва ғ. 

1.4.4 Таҳияи (системаи иттилооти 

идоракунӣ СИИ) барои маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва муроҷиат: 

- Тарҳрезии системаи иттилоотӣ 

- Беҳтар намудани шаклҳои 

воридшавии маълумот, 

тарҳҳои таҳлили маълумот ва 

шаклҳои ҳисобот 

- Хариди таҷҳизоти технологӣ 

                        

Натиҷаи 2: Такмил додани инфрасохтор ва таҷҳизот доир ба СМК 

2.1 Такмил додани хизматрасонӣ ва 

беҳтар кардани инфрасохтор  

- таҳияи лоиҳаи техникии 

муассисаҳои тиббӣ, аз ҷумла 

арзёбии кор ва таҷҳизот 
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- Хариди корҳои сохтмонӣ 

- Таҳияи (нақшаи идоракунии 

муҳити зист –НИМЗ)  барои 

ҳар як муассисаи тиббӣ  

- Сохтмони муассисаҳои тиббӣ 

- Назорати корҳои сохтмон ва 

татбиқи НИМЗ 

2.2 Хариди таҷҳизоти тиббӣ ва мебел 

- Хариди таҷҳизоти тиббӣ ва 

мебел 

- Назорати насбкунии мебел ва 

таҷҳизот 

- Омӯзиши кормандон оид ба 

истифодаи таҷҳизоти нав 

                        

2.3 Таҳияи низоми нигоҳдории таҷҳизот 

- Хариди воситаҳои нигоҳдорӣ 

- Инвентаризатсияи таҷҳизот 

дар ноҳияҳои лоиҳа 

- Баланд бардоштани рушди 

зеҳнии кормандон дар 

муассисаҳои тандурустӣ  

                        

Натиҷаи 3: Баланд бардоштани дониш дар бораи СМК ва рафтори услубии солим 

3.1 Баланд бардоштани иқтидори 

Маркази ҷумҳуриявии ҳаёти солим ва 

мустаҳкам намудани шарикӣ  
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- Арзёбии институтсионалии 

МҶҲС 

- таҳияи нақшаи қобилияти корӣ 

- Машварат бо ҷонибҳои 

манфиатдор 

- Тадбирҳои баланд бардоштани 

иқтидор дар сатҳи миллӣ ва 

ноҳиявӣ 

3.2 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

 

3.2.4 

 

3.2.5 

 

3.2.6 

Таҳия ва татбиқи стратегияҳои 

минтақавии МИР  

- Банақшагирӣ ва гузарондани 

омӯзиши аввлия, миёна ва 

ниҳоӣ оид ба МИР - 

Муоширати ивази Рафтор)  

- Ташкили семинар барои 

ҷонибҳои манфиатдор барои 

муҳокима намудани натиҷаҳои 

МИР 

- Таҳияи стратегияҳои ноҳиявӣ 

оид ба МИР ва нақшаҳои 

татбиқ  

- Муаррифӣ ва муҳокимаи 

стратегияҳои ноҳиявии МИР 

- Мониторинг ва арзёбии 

татбиқи стратегияҳои МИР ва 

тасҳеҳи он 

  

                      



Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

24 

 

 

Код  Натиҷаҳо 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

к
в

 

1
 

к
в

 

2
 

к
в

 

3
 

к
в

 

4
 

3.3 

3.3.1 

 

 

 

3.3.2 

 

 

 

3.3.4 

3.3.5 

 

Стратегияи сафарбаркунии ҷомеа 

- Таҳияи стратегияи 

сафарбаркунии ҷомеа, ҷараён 

ва усулҳои амалисозӣ 

- Муаррифии стратегияҳои 

сафарбаркунии ҷомеа барои 

минтақаҳои шомили лоиҳа 

- Ташкили чорабиниҳо оид 

ба  фаъолкунии ҷомеа 

(вохӯриҳо, семинарҳо ва ғайра) 

- Ташкили тренингҳо барои 

ҷомеаҳо оид ба таҳлили сабаб 

ва банақшагирӣ 

- Идоракунии грантҳои хурд 

барои рушди фаъолияти МИР 

(тақсимот / мониторинг ва 

арзёбӣ)  

                        

3.4 Таҳияи воситаҳои асосноки техникии, 

фарҳангӣ, назаррас ва самарабахш  

- Таҳияи дастурамалҳои  корӣ 

- Санҷиш ва коркарди 

дастурамалҳо 

- Чопи дастурамалҳои ноҳиявӣ 

                        

3.5 Баланд бардоштани тавонмандии 

кормандони соҳаи тандурустӣ ва 

намояндагони ҷомеа дар 

машваратчигӣ  
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Код  Натиҷаҳо 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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- Таҳияи барномаи таълимӣ ва 

маводҳои таълимӣ  

- Омӯзонидани кормандони 

соҳаи тандурустӣ ва аъзоёни 

ҷомеа 

4 Идоракунии лоиҳа, мониторинг ва арзёбӣ 

4.1 Ташкили ГТЛ 

- Қабули мутахассисон ва 

мушовирон 

- Хариди таҷҳизоти идоравӣ 

- Омӯзиши кормандони ГТЛ 

                        

4.2 Ташкили системаи мониторинг ва 

арзёбӣ (МА) 

- Таҳияи дастурамали амалиётӣ 

доир ба МА, аз ҷумла 

воситаҳои ҷамъоварии 

маълумот  

- Гузаронидани сафарҳо барои 

МА 

- Омӯзиши шарикони ташкилот 

оид ба мониторинг ва арзёбӣ  

- Банақшагирӣ ва гузарондани 

тадқиқоти аввлия, миёна ва 

ниҳоӣ, инчунин шарҳи 

ҳарсолаи сифати иҷроиш 
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- Омодасозии ҳисобот оид ба 

татбиқ ва ба итмом расонидани 

лоиҳа 

МИР = Муоширати ивази Рафтор, ДКП = дастурамалҳои клиникӣ ва протоколҳо, ТДТ = Таҳсилоти доимии тиббӣ, ТМС = 

такмили мунтазами сифат, НИМЗ = нақшаи идоракунии муҳити зист, КТ = кормандони тиббӣ, ТИ = технологияҳои иттилоотӣ, 

ДМТ = дониш, муносибат, таҷриба, СМК = саломатии модару кӯдак, МА = мониторинг ва арзёбӣ, СИА = системаи идоракунии 

автоматӣ, ВМ = Вазорати молия, ГТЛ = Гуруҳи татбиқи лоиҳа, МҶҲС = Маркази ҷумҳуриявии ҳаёти солим , ТАС = тартиботи 

амалиёти стандартӣ. 
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III. Механизмҳои идоракунии лоиҳа 

А. Ташкил амалисозии лоиҳа - Нақш ва масъулиятҳо  

Ташкилотҳое, ки дар 

тадбиќи лоиҳа иштирок 

мекунанд 

Нақш ва масъулият дар идоракунии лоиҳа 

Агентии иҷроия (АИ) 

 

 

Агентии иҷроияи лоиҳа Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда (ВТҲИА ҶТ), 

дар идоракунии умумӣ ва ҳамоҳангсозии лоиҳа масъул 

мебошад, аз ҷумла:  

• Таъмини назорати лоиҳа; 

• Пешбурди ҳамоҳангӣ ва сиёсат барои татбиқи лоиҳа; 

• Мониторинги татбиқи лоиҳа; 

• Ҳамоҳангсозӣ ва пешниҳоди ҳисоботҳои саривақтӣ ва 

дақиқ ба БОР. 

Кумитаи назоратии 

лоиҳа (КНЛ) 

• Ба ВТҲИА ҶТ аз тарафи КНЛ кумак пешниҳод карда 

мешавад. Ба ҳайъати мудирони КНЛ намояндагони 

ВТҲИА, Вазорати молияи (ВМ) Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва ичунин дигар намояндагони вазоратҳои дахлдор 

таъин мешаванд.  Менеҷери ГТЛ дар ҷаласаҳои КНЛ 

иштирок хоҳад кард. КНЛ на камтар аз ду маротиба дар 

як сол вохӯрда, вазифаҳои он чунин хоҳанд буд: 

• Масъулият барои таъмини идоракунии умумии лоиҳа 

дар заминаи сиёсат; 

• Ҳамоҳангӣ ва алоқа бо дигар воҳидҳо ва идораҳо; 

• Арзёбии фаъолиятҳои лоиҳа ва натиҷаҳои он дар 

ҳисоботи семоҳа 

Гурӯҳи татбиқи лоиҳа 

(ГТЛ) 

ГТЛ дар назди ВТҲИА ташкил карда мешавад ва кори 

ҳаррӯзаи лоиҳаро ҳамчун агенти иҷрокунанда назорат 

мекунад. Вазифаҳои ГТЛ ба харид ва идоракунии молиявии 

лоиҳа дохил мешаванд. Менеҷери ГТЛ ва кормандони он 

тавассути интихоби рақобатпазир ба кор қабул шуда, пардохти 

кори онҳо аз ҳисоби маблағҳои лоиҳа амалӣ карда мешавад. 

Кормандони ГТЛ аз мутахассисони зерин иборатанд: менеҷери 

ГТЛ ва мутахассисон дар соҳаҳои мушаххас (идоракунии 

молиявӣ, таҳия ва хариди таҷҳизот, муҳандисии сохтмон, 

мутахассиси ҳифзи муҳити зист, мониторинг ва арзёбӣ, алоқа, 

ТИ, кафолатҳои иҷтимоию гендерӣ, ҷанбаҳои ҳуқуқӣ), 

инчунин кормандони техникӣ. Нақшҳо ва вазифаҳои ГТЛ 

чунинанд: 

- Кӯмаки ВТҲИА дар амалисозии фаъолият ва 

идоракунии молиявӣ; 

- Баррасӣ ва мониторинги пешравии лоиҳа; 

- Идораи харид ва кирояи  мушовирон; 
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- Мониторинги мушовирон барои таъмини сифат дар 

иҷрои қарордодҳо; 

- Ташкили мониторинги лоиҳа ва мониторинг ва арзёбӣ 

(МваА), таҳияи гузоришҳо оид ба татбиқи лоиҳаҳо, 

таҳқиқоти асосӣ ва ниҳоӣ; 

- Омодасозии ариза дар бораи бозхости маблағҳои 

лоиҳа; 

- Идоракунии пешпардохтҳо;  

- Санҷишҳои солона дар бораи ҳисобҳои лоиҳа ва 

пешниҳоди ҳамаи ҳисоботҳои молиявии зарурӣ ба БОР 

ва ҳукумат; 

- Ташкили шӯъбаҳо оид ба ҳамоҳангсозии шикоятҳо дар 

лоиҳа дар сатҳи ноҳия бо истифода аз механизми 

баррасии шикоятҳо (МБШ); 

- Риояи ҳамаи тадбирҳои муҳофизатӣ, талаботҳои 

гендерӣ ва иҷтимоӣ ва шароитҳо; 

- Назорат ва татбиқи стратегияи муошират ва таъмини 

ҳамкорӣ бо вазорату идораҳое, ки дар амалисозии 

лоиҳа иштирок мекунанд; 

- Мониторинги бастани шартномаҳо ва харидҳо, таҳияи 

ҳисобҳои хароҷот, нигаҳдории ҳуҷҷатҳои молиявии 

замимашаванда; 

- Иштирок дар ҷаласаҳои баррасикунӣ ; 

- Таҳияи вебсайти лоиҳа ва идоракунии ҳамаи 

коммуникатсияҳо оид ба лоиҳа. аз номи АИ-Агентии 

иҷроия;  

- Омодагӣ барои иштирок дар миссияи БОР. 

 

Вазорати молия 

Нақшҳо ва ӯҳдадориҳои ВМ инҳоро дар бар мегиранд, вале 

бо ин маҳдуд нестанд: 

- Нозироти пардохтҳои грантӣ ва таъмин намудани 

баҳисобгирии дурусти онҳо;  

- Таъмини маблағгузории дахлдори буҷавӣ ба ВТҲИА ҶT 

барои ноил шудан ба ҳадафҳои лоиҳа. 

Бонки Рушди Осиё 

(БОР) 

БОР фазифаҳои зеринро дар бар мегирад:  

• Таъмин намудани маблағҳо барои лоиҳа ва назорат аз 

болои татбиқи лоиҳа, мониторинги риояи созишномаи 

грантӣ ва идоракунии лоиҳа;  

• Мониторинги татбиқ, пардохт, харид, интихоби 

мушовирон ва механизмҳои ҳисобот; 

• Мониторинги ҷадвали чорабиниҳо, аз ҷумла ҷараёни 

пули нақд;   
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• Баррасии риояи расмиёти хариди мувофиқ ва тафтиши 

риояи ӯҳдадориҳои грантӣ;  

• Мониторинги самаранокии лоиҳа дар самти ноил шудан 

ба натиҷаҳои миёна ва ниҳоӣ, андешидани чораҳо оид 

ба ҳифзи муҳити зист ва ҳифзи иҷтимоӣ ва чорабиниҳои 

зиддикоррупсионӣ;  

• Тасдиқи тартиботи харид ва дархостҳо барои бозхости 

маблағҳо;  

• Гузаронидани миссияҳои ибтидоӣ ва миссияҳои даврӣ 

оиди баррасии лоиҳа ва мониторинги миёнамӯҳлат ва ба 

итмом расонидани лоиҳа якҷоя бо ҳукумат.  

 

 

B. Шахсоне калидие, ки дар татбиқи лоиҳа иштирок мекунанд 

 

Агентии татбиқ ва иҷроия  

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Ному насаб: Исфандиёр Махмудзода 

Тел: +992 900 88 70 22 

E-mail: dr.diyor@mail.ru 

Бонки Осиёии Рушд 

Шӯъбаи бахши иҷтимоӣ 

Департаменти Осиёи Марказӣ ва 

Ғарбӣ 

Ному насаб: Рие Хираока  

Вазифа: директор 

Тел.: +632 6324458  

E-mail: rhiraoka@adb.org 

Роҳбари миссия 

Ному насаб: Руселл Лавадо 

Мутахассиси соҳаи тандурустӣ 

Тел.: +632 6324958 

E-mail: rlavado@adb.org  

 

mailto:dr.diyor@mail.ru
mailto:rhiraoka@adb.org
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Сохтори Ташкилии Лоиҳа 

 

расм 1. Сохтори идоракунии лоиха 

 

БОР = Бонки Осиёии Рушд; АИ = Агентии иҷроия; ВМ = Вазорати молия; ВТҲИА = 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; ГТЛ = Гурӯҳи 

татбиқи лоиҳа 

 

 

 

 

БОР 
ВТҲИА ҶT 

(АИ) 

Кумитаи назоратии лоиҳа 

Роњбарон: ВТҲИА ҶT ва 
Вазорати Молия 

Гурӯҳи тадбики лоиҳа (ГТЛ) 

Директор ГТЛ 

Менеҷер ГТЛ 

Кормандони ГТЛ 

Гурӯҳи кории техникии 

Лоиҳа 

(гурӯҳи кории ВТҲИА ҶT) 

Ҳисобот 
Роҳнамо / 

Тасдиқ 
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Диаграммаи 2: Гурӯҳи татбиқи лоиҳа – сохтори ташкилӣ 

 

Манбаъ:: БОР. КТА Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак. ш.Душанбе, 

август 2018 с.  

 

IV. Арзиши Лоиҳа Ва Маблағгузорӣ 

 

A. Омода ва таҳлили арзишҳо 

 

20. Лоиҳа аз ҳисоби грант маблағгузорӣ карда мешавад ва арзиши он 35,2 млн. Доллари 

ИМА-ро ташкил медиҳад, ки аз он 32 миллион доллари ИМА аз Фонди Бонки Осиёии 

Рушди (БОР), пардохт мегардад. Ҳукумат тасмим гирифтааст, ки маблағгузории 

муштаракро ғайримоддӣ дар шакли озодкунӣ аз андозҳо (ва дигар саҳмҳо дар шакли 

ғайримоддӣ) таъмин намояд. Нақшаи сармоягузории лоиҳа дар ҷадвали дар поён зикршуда, 

нишон дода шудааст: 

 

Ҷадвали 4: Нақшаи сармоягузории лоиҳа 

Номгуй Маблағ 

A.    Хароҷоти асосӣ   

 1.   Натиҷаи 1:   Такмили таъминоти ҳамаҷонибаи 

хизматрасонии сифат барои ҳифзи СМК  дар ноҳияҳои лоиҳавӣ 

3.10 

 2.   Натиҷаи 2:  Беҳтаркунии сатҳи хизматрасонӣ дар соњаи  ва 

такмил додани инфрасохтор 

21.50 

 3.   Натиҷаи 3:   Баланд бардоштани дониш дар бораи 

саломатии модару кӯдак ба воситаи алоқаи гуногуни  коммуникатсионӣ 

1.00 

    Татбиқи лоиҳа 3.70 
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 ($ млн.) 

Эзоҳ:  

1. Рақамҳо метавонанд аз сабаби гирдоварӣ молӣ баробар нашаванд.   

2. Аз он ҷумла андозҳо ва пардохтҳо аз 3,3 миллион доллари ИМА, ки $ 0.13 млн аз  

ҷониби БОР амалӣ мегардад. 

3. Ҳамаи маблағгузории шарикии давлат, ки тақрибан $ 3.2 миллионро ташкил мекунад ин 

аз андоз ва пардохтҳо озодкунӣ мебошад. 

4. Дар ҳоли нархҳои 2018 (августи соли 2018). 

5. Хароҷотҳои ғайричашмдошт 5% -ро аз арзиши аслии машварат ва хароҷотҳои ГРП, 

ташкил мекунанд. Хароҷотҳои ғайричашмдошт, ба ҳисоби миёна 7,0% аз арзиши асъори 

миллӣ ва 1.5% барои хароҷот бо асъори хориҷӣ, ки аз соли 2019 ба ҳисоб гирифта мешавад, 

аз ҷумла захираи тағйирёбанда ҳангоми мубодилаи асъор. 

Манбаъ: ҳисобҳои  Бонки Осиёии рушд. 

 

21.Маблағи хароҷот аз ҷониби гурӯҳи кӯмаки техникӣ  (ГКТ) таҳия шуда аз тарафи БОР ва 

кормандони Агентии Иҷроия баррасӣ карда шудааст. Сметаи маблағи хароҷот пеш аз 

фиристодани даъватномаҳо барои иштирок дар тендер дубора барраси мегардад. Ҳангоми 

зарурат ислоҳот дароварда мешавад. 

 

В. Ақидаҳои асосӣ 

 

22. Ҳисобҳои хароҷот ва нақшаи маблағгузорӣ дар асоси ақидаҳои асосӣ асос ёфтааст: 

i. Қурби асъор: TJS 9.42 = $1.00 аз санаи 16 августи соли 2018 

ii. Нархгузории хароҷотҳои ғайричашмдошт, дар асоси таварруми маҷмӯӣи 

пешбинишаванда барои давраи татбиқ, овада шудаанд: 

 

 

Ҷадвали 5: Меъёри Арзиш 

Номгуй 
 201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

Avera

ge 

Таварруми нархҳо бо асъори 

хориҷӣ 

 1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5

% 

1.5% 

Таварруми нархҳо бо асъори 

маҳаллӣ 

 7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0

% 

7.0% 

Манбаъ: Бонки Осиёии Рушд 

   Зернатиҷа  (A) 29.30 

B.   Хароҷотҳои ғайричашмдошт (B)             5.90 

    Ҳамагӣ  (A+B) 35.20 
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С. Ҳисоботи муфассали хароҷот аз рӯи категорияи хароҷот 

 

Ҷадвали 6. Ҳисоботи муфассали хароҷот аз рӯи категорияи хароҷот 

(млн. доллари ИМА) 

    Сомони Ҳазор Доллари ИМА 
 

Номгуй Асъори 

хориҷӣ 

Асъори 

миллӣ 

Арзиши 

умумии 

Асъори 

хориҷӣ 

Асъори 

миллӣ 

Арзиши 

умумии 

% аз 

арзиши 

умумӣ 

A  Хароҷоти 

сармоягузорӣ 

       

1 Корҳои сохтмонӣ    47.9  71.9  119.8            5.1           

7.6  

12.7  43% 

2 Маҳсулот ва 

хизматрасониҳои 

марбута 

   65.1    2.4   67.5            6.9           

0.3  

  7.2  24% 

3 Хизматрасонии 

машваратӣ 

   67.9   0.1   68.0            7.2           

0.0  

  7.2  25% 

 
Зернатиҷа (A)   180.9   74.4  255.3           19.2           

7.9  

27.1  92% 

B Хароҷоти 

мунтазам 

       

4 Татбиқи лоиҳа        -    20.5   20.5               -            

2.2  

2.2   8%  

 
Зернатиҷа (B)       -    20.5   20.5               -            

2.2  

2.2  8% 

C. Арзиши умумӣ  180.9  94.9  275.8           19.2         

10.1  

29.3  100% 

D. Хароҷоти 

ғайричашмдошт 

       

 
Асли   13.0     6.8  19.8            1.4           

0.7  

  2.1  7% 
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Нарх    35.6                 

-   

35.6            3.8             -     3.8  13% 

 

Зернатиҷа (D)   48.6    6.8  55.4            5.2           

0.7  

5.9                20% 

  

Арзиши умумии 

лоиҳа (C+D) 

 229.5  101.7  331.2           24.4         

10.8  

35.2  120% 

Эзоҳ: Рақамҳо бо сабаби гирдоварӣ метавонанд  мувофиқат накунанд. 

Манбаъ (ҳо): ҳисобҳои БОР.    

 

 

 

 

 

D. Ҷобаҷогузорӣ ва истифодабарии маблағҳои грантӣ 

 

Ҷадвали 7. Ҷобаҷогузорӣ ва истифодабарии маблағҳои грантӣ 

    

Маблағи тақсимшуда 

Асосҳо барои гирифтани маблағ 

аз ҳисоби грант 

 

№

№  Номгуй 

          

1 

Корҳои сохтмонӣ 
 10.8  

  

100% аз хароҷоти умумии 

дархостшуда * 

2 

Маҳсулот ва хизматрасониҳои марбута 
 6.8 

 

100% аз хароҷоти умумии 

дархостшуда  

3 

Хизматрасонии машваратӣ 
 6.7  

 

100% аз хароҷоти умумии 

дархостшуда  

4 Татбиқи лоиҳа 
 1.8  

  

100% аз хароҷоти умумии 

дархостшуда    

5 Фондҳои ғайрифаъол  5.9     
  Ҳамагӣ  32.0        
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* Ғайр аз андоз ва пардохтҳо дар ҳудуди қарзгир. Бозпасгирии маблағҳо аз шартҳои он вобаста аст, ки дар Замимаи 2 ба 

Созишномаи Грантӣ нишон дода шудааст.  
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E. Ҳисобҳои хароҷоти муфассал аз руи манбаъҳои маблағгузорӣ  

 

Ҷадвали 8. Ҳисобҳои хароҷоти муфассал аз руи манбаъҳои маблағгузорӣ 

(млн. доллари ИМА) 

 

  БОР Ҳукумат. Арзиши умумии 

Наименование 
миқдор  

($ млн.) 

% аз 

категорияи 

хароҷот 

миқдор  

($ млн.) 

% аз 

категория

и хароҷот 

миқдор ($ 

млн.) 

Андозҳо ва 

пардохтҳо 

A  Хароҷоти сармоягузорӣ       

1 Корҳои сохтмонӣ  10.8  85%   1.9  15%   12.7   1.9  

2 
Маҳсулот ва хизматрасониҳои 

марбута 

 6.8  94%   0.4   6%   7.2   0.4  

3 Хизматрасонии машваратӣ  6.7   93%   0.5  7%   7.2   0.5  

 Зернатиҷа (A)  24.3  90%   2.8  10%   27.1   2.8  

B Хароҷоти мунтазам 

  

 -   

   

4 Татбиқи лоиҳа  1.8 82% 0.4 18% 2.2 0.5 

 Зернатиҷа (B)  1.8   82%   0.4   18%   2.2   0.5  

C. Арзиши умумӣ  26.1   89%   3.2   11%   29.3   3.3  

D. Хароҷоти ғайричашмдошт 

      

 Асли  2.1   100%   -    -    2.1   -   

 Нарх   3.8   100%   -    -    3.8   -   
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 Зернатиҷа (D)  5.9   100%   -    -    5.9   -   

  Арзиши умумии лоиҳа (C+D)  32.0   91%   3.2   9%   35.2   3.3  

 

Эзоҳ: Рақамҳо бо сабаби гирдоварӣ метавонанд  мувофиқат накунанд. 

Манбаъ (ҳо): ҳисобҳои БОР.. 

 

F. Ҳисобҳои муфассали хароҷот аз рӯи натиҷаҳои мустақим / ҷузъҳо 

 

Ҷадвали 9. Ҳисобҳои муфассали хароҷот аз рӯи натиҷаҳои мустақим / ҷузъҳо 

(млн. доллари ИМА) 

 

Арзиши 

умумии 

  

Таъмини 

хизматрасониҳои 

босифати 

ҳамгироишуда оид 

ба  СМК дар 

минтақаҳои лоиҳа 

беҳтар карда шуд 

Инфрасохтор ва 

таҷҳизот барои  

беҳтар кардани 

хизматрасонӣ оид 

ба  СМК дар 

минтақаҳои лоиҳа 

беҳтар карда шуд 

дониш оид ба 

рафтори ҷустуҷӯи 

саломатии модару 

кӯдак дар 

минтақаҳои лоиҳа 

беҳтар карда шуд   

Татбиқи лоиҳа ва 

мониторинг 

  

Номгуй  ($ млн.) ($ млн.) 

% аз 

категори

яи 

хароҷот ($ млн.) 

% аз 

категор

ияи 

хароҷот ($ млн.) 

% аз 

категор

ияи 

хароҷот ($ млн.) 

% аз 

категор

ияи 

хароҷот 

A.  Хароҷоти сармоягузорӣ          
Корҳои сохтмонӣ 12.7 - 0% 12.7 100% - 0% - 0% 

Маҳсулот ва хизматрасониҳои 

марбута 7.2 0.1 1% 6.6 92% - 0% 0.5 7% 

Хизматрасонии машваратӣ 7.2 3.0 41% 2.2 30% 1.0 14% 1.0 15% 

Зернатиҷа (A) 27.1 3.1 11% 21.5 79% 1.0 4% 1.5 6% 

B. Хароҷоти мунтазам          
Татбиқи лоиҳа  2.2 - - - - - - 2.2 1.0 

Зернатиҷа (B) 2.2 - 0% - 0% - 0% 2.2 100% 
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Арзиши умумӣ 29.3 3.1 11% 21.5 73% 1.0 3% 3.7 13% 

Хароҷоти ғайричашмдошт          
Асли 2.1 0.2 11% 1.5 73% 0.1 3% 0.3 13% 

Нарх  3.8 0.4 11% 2.8 73% 0.1 3% 0.5 13% 

Зернатиҷа (D) 5.9 0.6 11% 4.3 73% 0.2 3% 0.7 13% 

Арзиши умумии лоиҳа (C+D) 35.2 3.7 11% 25.8 73% 1.2 3% 4.5 13% 

 Эзоҳ: 

1. Рақамҳо бо сабаби гирдоварӣ метавонанд  мувофиқат накунанд. 

2. Аз он ҷумла андозҳо ба маблағи 3,3 миллион доллари ИМА, ки БОР $ 0.13 онро пардохт мекунад. Ҳамаи маблағгузории 

шарикии давлатӣ дар шакли озодкунии андозҳо ба маблағи $ 3.2 сурат мегирад. 

3. Дар нархҳои августи соли 2018.  

4. Хароҷотҳои ғайричашмдошт 10% -ро аз арзиши аслии барои корҳои сохтмони ва 5% барои дигар молҳо ва хидматҳо дар бар 

мегирад. Маблағҳои нархҳо дар муқоиса бо нархҳои афзоянда барои хароҷоти дохилӣ ва байналмилалӣ, ки барои Тоҷикистон 

пешбинӣ шудаанд, асос меёбад.  

5. Суръати афзоиши солонаи хароҷоти дохилӣ дар тӯли сол 7% дар як сол ҳисоб карда мешавад, дар ҳоле, ки суръати афзоиши 

солонаи хароҷоти байналмилалӣ дар тӯли дар як сол 1,5% мебошад. 

Манбаъ: Бонки Осиёии Рушд 

 

G. Хароҷоти муфассали солона 

                  

                 Ҷадвали 10. Хароҷоти муфассали солона  

(млн. доллари ИМА) 

 

 Номгуй 
Арзиши 

умумӣ 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

202

5 

A  Хароҷоти сармоягузорӣ         

1 
Корҳои сохтмонӣ 

       12.7  
         

0.0 

         

0.0 

         

1.3  

         

3.8  

         

3.8  

         

2.5  

1.3 

2 
Маҳсулот ва хизматрасониҳои 

марбута 
         7.2  

         

0.5  

         

0.0  

         

0.1  

         

4.6  

         

1.3   

         

0.0   

0.7 
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3 
Хизматрасонии машваратӣ 

         7.2  
         

0.8  

         

2.1  

         

1.1  

         

1.1  

         

1.0  

         

0.9  

0.2 

 Зернатиҷа (A)        27.1  
         

1.3  

         

2.1  

         

2.5  

         

9.5  

         

6.1  

         

3.4  

2.2 

B Хароҷоти мунтазам         

4 Татбиқи лоиҳа          

 Зернатиҷа (B) 
         2.2  

         

0.3  

         

0.5  

         

0.3  

         

0.3  

         

0.3  

         

0.3  

0.2 

C

. 

Арзиши умумӣ 
       29.3  

         

1.6  

         

2.6  

         

2.8  

         

9.8  

         

6.4  

         

3.7  

2.4 

D

. 

Хароҷоти ғайричашмдошт         

 Асли 
         2.2  

         

0.1  

         

0.2  

         

0.2  

         

0.7  

         

0.5  

         

0.3  

0.2 

 Нарх  
         3.7  

         

0.0  

         

0.1  

         

0.2  

         

0.7  

         

1.1  

         

0.9  

0.7 

 Зернатиҷа (D) 
         5.9  

         

0.1  

         

0.3  

         

0.4  

         

1.4  

         

1.6  

         

1.2  

0.9 

  
Арзиши умумии лоиҳа (C+D) 

       35.2  
         

1.7  

         

2.9  

         

3.2  

       

11.2  

         

8.0  

         

4.9  

3.3 

Эзоҳ: Рақамҳо бо сабаби гирдоварӣ метавонанд  мувофиқат накунанд.. 

                Манбаъ: Бонки Осиёии Рушд 
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H. S-Curve  Миқдори шартномаҳо ва пардохтҳо 

 

23. Дар ҷадвали 11 ва диаграммаи 3 бастани шарномаҳои чорякӣ бо пардохти онҳо дар 

давоми лоиҳа нишон дода шуда аст. S-Curve танҳо барои маблағгузории БОР, ки дар 

системаи БОР ба қайд гирифта шуда тавассути e-Ops пешниҳод карда мешавад. Дигар 

воситаҳо хориҷ карда мешаванд. Пешбинии пардохти шартномаҳо аз хароҷотҳои 

ғайричашмдошт ва маблағи ғайримуқаррарӣ иборат мебошанд, вале хароҷоти 

воридшавӣ, пардохтҳои хидматӣ ва фоизро дар давоми сохтмон истисно мекунанд. 

 

Ҷадвали 11: Пардохт ва бастани шартнома 

 

 

 

 

 

 

  

Бастани шартнома   Пардохт 

кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 Итого кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 Total 

0.00 2.81 3.64 0.36 6.81 0.00 0.32 0.61 0.12 1.05 

0.31 0.10 4.64 6.54 11.59 0.22 0.63 0.61 2.04 3.50 

0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 1.62 2.37 0.15 0.79 4.93 

0.25 6.24 0.00 0.00 6.49 1.79 2.70 0.06 4.28 8.83 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.14 1.30 1.37 1.77 4.58 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.06 0.58 1.10 0.40 2.14 

0.18 0.00 5.88 0.00 6.06 0.06 0.89 5.98 0.04 6.97 

        32.00         32.00 
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Диаграммаи 3:  S-Curve Миқдори шартномаҳо ва пардохтҳо 

 
 

Манбаъ:  КТА Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак 

 

Ҷараёни гардиши фонд 

 

Диаграмма 3: Механизм движения средств 
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БОР= Бонки Осиёии Рушд; ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; TJS = сомони; USD = доллари ИМА 
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V. Идоракунии молиявӣ 

 

А. Арзёбии идоракунии молияви 

 

24. Арзёбии идоракунии молиявӣ (АИМ) дар моҳи июли соли 2018 мувофиқи 

"Дастурамали БОР оид ба идоракунии молиявӣ ва таҳлили лоиҳа ва санҷиши 

ҳамаҷонибаи молиявӣ: ёддошти методологӣ" гузаронида шуд. Дар ҷараёни АИМ, 

потенсиали Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(ВТҲИА), аз ҷумла механизмҳои тақсимоти пулӣ, системаҳои кадрӣ, ҳисоботи 

муҳосибӣ ва молиявӣ, системаҳои иттилооти молиявӣ ва механизмҳои дохилӣ ва 

берунӣ, баррасӣ карда шуд. Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ) ҳамчун агентии иҷрокунанда 

барои татбиқи лоиҳа дар зери ВТҲИА таъсис дода мешавад. Бо вуҷуди он, ки ГТЛ ҳанӯз 

таъсис дода нашудааст, он ҳангоми гузаронидани АИМ ба инобат гирифта намешавад. 

Ба ҷои ин, раванди арзёбӣ аз шӯъбаи баҳисобгирӣ, шӯъбаи банақшагирии иқтисодӣ ва 

буҷавӣ ва гурӯҳи ҳамоҳангшудаи мавҷуда, ки ҳамчун агентии иҷрокунанда барои 

лоиҳаҳои имрӯзаи тандурустии, ки аз  ҷониби Бонки умумиҷаҳонӣ маблағгузорӣ шуда 

аст, дидан намуд.  

 

25. Дар рафти арзёбӣ қайд карда шуд, ки системаи идоракунии молиявии (ИМ) ВТҲИА 

ба таври кофӣ буҷаи давлатиро амалӣ мекунад; аммо, бо вуҷуди ин, системаи мазкур 

наметавонад лоиҳаҳои аз ҳисоби манбаъҳои берун маблағгузорӣ гаштаро ба таври 

лозима пайгирӣ намояд. (манбаи расмии кӯмаки рушд). Ҳамин тариқ, такмил додани 

потесиали идоракунии молиявии (ММ) ВТҲИА бояд дорои бартариятҳои зерин бошад: 

(i) нассби системаи автоматикунонидашудаи ҳисоботҳо бо қобилияти идоракунӣ ва 

гирдоварии ҳисоботҳои чорякии молиявӣ (ii) бастани қарордодҳо бо экспертҳои 

ботаҷрибаи идоракунии молияви, расонидани ёрии техникӣ ба бахши баҳисобгирии 

молиявии ВТҲИА барои иҷроиши кору уҳдадориҳои хеш роҷеъ ба идоракунии молиявӣ 

ва истифодаи мақсадноки маблағҳо ки ба татбиқи лоиҳа равона шудаанд. 

 

26. Дар умум, механизмҳои мавҷудаи ИМ дар лоиҳа ғайриқаноатбахш ҳисобида 

мешаванд агар: системаи ба ҳисобгирии молиявӣ куллан автоматикунонида нашуда 

бошад ва он дорои қобилияти идоракунӣ ва гирдоварии ҳисоботҳои чорякии молиявии 

лоиҳаро надошта бошад. Кормандони идоракунии баҳисобгирии моливӣ ва 

ҳисоботдиҳии ВТҲИА бо шарту шароитҳои ИМ-и БОР ошно набошанд. Гарчанде 

ВТҲИА роҷеъ ба ҳисобдорӣ ва назорати дохилӣ дастурҳои Вазорати Молияи ҶТ-ро 

истифода мебарад, ҳамаи ин барои идоракунии самарабахши молиявии лоиҳа кофӣ 

нестанд. 

 

27. Бинобар ин, барои таҳкими системаи ИМ нақшаи чорабиниҳо оид ба кам кардани 

оқибатҳои хавфи лоиҳа пешниҳод карда мешавад. Нақшаи мазкур амалиётҳои зеринро 

дар худ ҷой додааст: (i) таҳияи дастурамал барои амалиётҳои молиявӣ аз ҷониби 

мушовири идоракунии молиявӣ, ки лоиҳа маблағгузори кардааст, бо забонҳои англисӣ 

ва тоҷикӣ, омода карда хоҳад шуд; (ii) ба кор гирифтани 1 нафар мутахассис оид ба ИМ 

ва 1 мутахассиси дигар оид ба оид ба пардохт барои корбарии ГТЛ; (iii) харидории 

барномаи комютери барои баҳисбгирии молиявии кори лоиҳа; ва (iv) барномаи махсуси 

тренингӣ оид ба расмиети ИМ БОР барои ҳамаи кормандони бахши молияи ВТҲИА ва 

ГТЛ, ки дар амалисозии лоиҳа шомиланд.  

 

28. Дар ҳолати мукаммал иҷро намудани ин тадбирҳо, механизмҳои ИМ-и таҳия 

намудаи ВТҲИА барои лоиҳа имкон медиҳад, ки Агентии Иҷроия пурра ва дақиқ ҳамаи 
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амалиетҳои молиявӣ ва бақияи онҳоро сабт карда, инчунин мунтазам ба БОР ҳисоботи 

молиявии давравӣ  омода ва сари вақт пешниҳод намояд. 

 

 

29. Хавфи умумии ИМ барои Лоиҳа пеш аз оғоз назаррас буда, ва баъд аз татбиқи 

тадбирҳои осонкунандаи дар боло зикршуда миёна арзёбӣ мегардад. Бо назардошти 

камбудиҳои мавҷуда дар системаи ИМ-и кишвар, аз ҷумла системаи баҳисобгирии 

ВТҲИА, ки дар айни замон ба таври кофӣ таҷрибаи пайгирии фондҳои лоиҳаро надорад, 

инчунин надонистани расмиети идоракунии молиявии БОР аз ҷониби кормандони 

бахши молияи ВТҲИА, ва эҳтимолӣ ба таъхир мондан дар рафти ҳаракати воситаҳои 

пуллӣ ба суратҳисоби махсуси пешпардохт. Баъд аз татбиқи чораҳо оид ба осонкунӣ, 

ВТҲИА ва ГТЛ имконияти муносиб пайдо мекунанд то аз суратҳисоби махсуси 

пешпардохт ва варақаи (ведемост) хароҷоти, истифода намоянд. 

 

Ҷадвали 12. Арзебии идоракунии молиявӣ ва хавфҳои вобаста 

Тавсифи хатар 
Хатари 

ИМ 
Чораҳои кам кардани хавф 

Хавфи 

боқимонда 

Хавфи мавҷуда Н  М 

Кишвар: Системаи 

идоракунии молияи давлатӣ 

(ИМД) дар Тоҷикистон, дар 

маҷмӯъ, заиф буда, ба 

такмили минбаъда ниёз 

дорад. 

Б ВТҲИА ташкили Гурӯҳи 

татбиқи лоиҳа (ГТЛ)-ро ба роҳ 

мемонад, ки хамчун агентии 

иҷроияи лоиҳа (АИ) амал кард. 

АИ барои ҳамаи вазифаҳои ИМ 

уҳдадор хоҳад буд. Дар қатори 

кормандони ГТЛ коршиносони 

бахши идоракунии молиявӣ ва 

харид ба кор ҷалб карда хоҳанд 

шуд. 

 

Н 

Ташкилот: ВТҲИА дар 

амалисозии лоиҳаҳое, ки аз 

ҷониби БОР маблағгузорӣ 

карда мешавад, таҷриба 

надорад, вале бо лоиҳаҳои 

аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ 

(БҶ) маблағгузоришуда 

таҷрибаи кофии корӣ дорад. 

Н  

Бо мақсади баланд бардоштани 

иқтидори татбиқи лоиҳа, аз 

ҷумла идоракунии молиявӣ,  

ГТЛ ҳамчун (АИ) ВТҲИА-ро, 

кӯмак хоҳад кард. 

 

 

М 

Хавфи назорат Н  М 

Агентии иҷроия: Лоиҳаҳое, 

ки аз ҷониби Бонки 

умумиҷаҳонӣ маблағгузорӣ 

шудаанд, аз ҷониби гурӯҳи 

Н Барои лоиҳаҳое, ки аз ҷониби 

БОР маблағгузории мегардад, 

механизми шабеҳ ба (ГТЛ), 

пешниҳод карда мешавад.. 

М 
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Тавсифи хатар 
Хатари 

ИМ 
Чораҳои кам кардани хавф 

Хавфи 

боқимонда 

назоратӣ бо дастгирии 

мушовирони маҳаллӣ амалӣ 

карда мешаванд. 

 

Кормандон: кормандони 

мунтазами идоракунии 

молиявии ВТҲИА бо 

равандҳои БОР шиносоӣ 

надоранд. 

Н Коршиносон оид ба ИМ ва 

харид (маҳаллӣ) ҳамчун 

кормандони ГТЛ ба кор қабул 

мешаванд. Дар оғози лоиҳа, 

барои мутахассисон ва 

кормандони бахши идоракунии 

молиявии ВТҲИА тренингҳои 

махсус гузаронида мешавад. 

 

М 

Тартиб ва қоидаҳои 

ҳисобдорӣ: 

Системаҳои истифодашуда 

ба стандартҳои 

байналмилалӣ ҷавобгӯ 

нестанд. Маблағгузорӣ кофӣ 

аст. Дар буҷаи давлатӣ 

назорати пешакӣ вуҷуд 

дорад, аммо лоиҳаи БОР 

назорати иловагиро талаб 

мекунад. 

Н Омода намудани дастурамали 

молиявӣ барои роҳбаладии 

кормандони бахши идоракунии 

молиявӣ. Он механизмҳои ИМ-

ро дар бар мегирад, аз ҷумла 

тартиби ҳисобдорӣ, пешбурд ва 

ҳисоботдиҳӣ, ҳаракати 

воситаҳои пулӣ, механизмҳои 

аудит ва тартиботи назорати 

дохилӣ, аз ҷумла тақсимоти 

вазифаҳо, тасдиқ, мувофиқа ва 

ғайра. 

М 

Санҷиши дохилӣ: 

Истифодаи стандартҳои 

аудит ба меъёрҳои 

байналмилалӣ мувофиқ 

нестанд. 

Н Кӯмаки ВТҲИА дар таҳияи 

дастурамали аудити дохилӣ / 

методология, инчунин 

низомномаи аудити дохилӣ бо 

мақсади роҳбаладии ин 

фаъолият. 

М 

Аудити берунӣ: Ба 

натиҷаҳои санҷише, ки 

Ташкилоти олии аудитӣ 

(Палатаи ҳисобҳ) анҷом 

медиҳад, нобояд такя кард. 

Н Санҷиши ҳисоботи молиявии 

лоиҳа аз ҷониби аудитҳои 

мустақил дар асоси ВК дар 

мувофиқа бо БОР гузаронида 

мешавад. 

М 

Ҳисоботдиҳӣ ва 

мониторинг: Дар системаи 

ВТҲИА ҳисоботдиҳии 

мунтазам ва боэътимод 

вуҷуд надорад.  

Н Низоми системаи ҳисобдории 

автоматӣ (барои лоиҳа), ки 

имкон медиҳад, ҳисоботи 

молиявии мунтазамро ба БОР 

сари вақт манзур намояд. 

М 
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Тавсифи хатар 
Хатари 

ИМ 
Чораҳои кам кардани хавф 

Хавфи 

боқимонда 

Системаи иттилоотӣ: 

ВТҲИА системаи пардохти 

автоматие, ки аз ҷониби 

Хазинаи Вазорати Молия 

пешниҳод шудааст, 

истифода мебарад. Бо 

вуҷуди ин, ин система 

маҳдудиятҳо дорад, ба 

монанди набудани воситаҳо 

барои эҷоди ҳисоботи 

зарурии лоиҳа.  

Н Низоми муҳосиботи 

номбаршуда (ба монанди онҳое, 

ки аз ҷониби гурӯҳи 

идоракунии лоиҳаи БҶ 

истифода мешаванд) ҳисобдорӣ 

ва ҳисоботдиҳии дақиқ ва 

эътимодбахш, аз ҷумла барои 

ҳар гуна пардохтҳо, ки дар 

доираи лоиҳа амалӣ шудааст, 

таъмин хоҳад кард. 

М 

Хавфи умумӣ (омехта) Н  М 

Эзоҳ: Б – баланд, Н - назаррас, М – миёна, П – Паст, т/н – татбиқ намегардад 

БОР = Бонки Осиёии Рушд ; АИ = Агентии иҷроия; ИМ= идоракунии молиявӣ; 

ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

ГТЛ = Гуруҳи татбиқи лоиҳа; ИМД = идоракунии молияи давлатӣ; ВК = вазифаҳои 

корӣ; БУ = Бонки умумиҷаҳонӣ 

 

 

Ҷадвали 13:  Чораҳои пешниҳодшуда / нақшаи кам кардани хавфҳо 

Чораҳои пешниҳодшуда Кай Тарафи 

масъул 

1.Дар ҳайъати кормандони Гуруҳи татбиқи лоиҳа 

(ГТЛ) як коршиноси бахши молиявӣ ва як 

коршиноси бахши пардохт дар доираи вазифаҳои 

корӣ (ВК), тибқи муққарароти БОР ба кор қабул 

карда мешаванд. 

Ҳангоми 

эътибор пайдо 

кардан 

ВТҲИА 

2.Ба кормандони бахши ИМ-и ГТЛ, ки дар 

амалисозии лоиҳа шомиланд, тренинги махсус 

роҷеъ ба тартиботи идоракунии молиявӣ ва 

пардохт, тибқи муққарароти БОР, гузаронида 

мешавад. 

Дар давоми 

соли аввали 

татбиқ 

ГТЛ 

3. Дастурамали расмиёти молиявӣ (ДРМ) барои 

муайян кардани тартиботи мушаххаси ИМ таҳия 

карда мешавад. Дастурамал бояд то ҳадди имкон 

ба тартиботи ВМ барои лоиҳаҳои аз ҷониби 

шарикони рушд маблағгузоришуда мувофиқат 

кунад. 

На дертар аз се 

моҳ пас аз оғози 

кори мушовир 

оид ба ИМ 

Мушовир оид 

ба 

идоракунии 

молиявӣ 

4. Дастурамали расмиёти молиявӣ (ДРМ), ҳамчун 

қисми дастурамали идоракунии лоиҳа (ДИЛ), бояд 

На дертар аз се 

моҳ пас аз 

тасдиқ ДРМ  

ГТЛ 
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ба забони русӣ тарҷума шавад, то ба кормандони 

дахлдори ИМ истифодаи он фаҳмо ва возеҳ гардад; 

5.Харид, насб ва мутобиқсозии барномаи махсуси 

комютерии баҳисобгирии лоиҳа 

Дар давоми се 

моҳи баъди 

эътибор 

гирифтани 

лоиҳа  

ГТЛ 

БОР = Бонки Осиёии Рушд; ИМ = идоракунии молиявӣ; ВМ = Вазорати молия; ВТҲИА 

= Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; ГТЛ = Гурӯҳи 

татбиқи лоиҳа; ВК = вазифаҳои корӣ 
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B. Пардохт 

 

30. Маблағҳои грантӣ мувофиқи китоби дастурамали БОР (2017, ки давра ба давра ба 

расмият дароварда шудааст) 1, ва тибқи тартиботи муфассали мувофиқашуда  байни 

ҳукумат ва БОР ба тарафи масъул, тақсим карда мешаванд. Омузиши тренингии онлайн 

барои кормандони лоиҳа оид ба пардохтҳои пулӣ ва тартиби он дастрас аст.2 

Кормандони лоиҳа метавонанд ин тренингҳоро барои таъмини рушди самарабахш ва 

назорати пардохтҳои пулӣ ба даст оранд. Умуман, лоиҳа аз механизмҳои анъанавии 

пардохт истифода хоҳад бурд. 

. 

 

31. Тартиботи суратҳисоби пешпардохт. Маблағҳои лоиҳа аз БОР ба суратҳисоби 

пешпардохти лоиҳа, ки дар бонки тиҷоратӣ кушода шуда ва аз ҷониби ВТҲИА тасдиқ 

шудааст, ворид мешаванд. ВТҲИА, тавассути ГТЛ, суратҳисобро кушода, асъор ва 

ҷараёни истифодаи маблағҳоро идора хоҳад кард. Суратҳисобҳои алоҳидаи пешпардохт 

бояд барои ҳар як сарчашмаи маблағгузорӣ кушода шуда ва аз тарафи ҳукумати 

Тоҷикистон идора карда шаванд.  Асъори суратҳисоби пешпардохт - доллари амрикоӣ 

мебошад. Суратҳисоби пешпардохт танҳо барои маблағгузории саҳми БОР роҷеъ ба 

хароҷотҳои дахлдор истифода бурда мешавад. ВТҲИА/ГТЛ, ки суратҳисоби 

пешпардохтро идора мекунанд, барои истифодаи мақсаднок ва дурусти маблағҳо 

ҷавобгар мебошанд. 

 

32. Маблағи дархостшуда дар суратҳисоби пешпардохт, ки бояд дар давоми 6 моҳи 

оянда аз суратҳисоби мазкур пардохт шаванд ё дар ҳаҷми 1,5 млн. доллар набояд аз 

ҳисоби ҳиссаи БОР роҷеъ ба хароҷот зиёд бошад. ГТЛ метавонад ба суратҳисоби 

пешпардохт дар асоси тавсифи ҳисоби хароҷот мабалағи дархостшуда ва иловагӣ талаб 

кунад 3, ки хароҷоти тахминиро аз суратҳисоб барои 6 моҳи оянда муаян месозад. 

Ҳуҷҷатҳои ҳамоҳангшуда ҳангоми барҳамдиҳӣ ё пур кардани суратҳисоби пешпардохт 

бояд ба БОР пешниҳод карда шаванд ё дар хазинаи ГТЛ дар асоси Дастурамали БОР оид 

ба истифодаи маблағҳои қарзӣ (2017, ки давра ба давра ба расмият дароварда шудааст), 

нигоҳ дошта шаванд. 

 

33. Тартиби истифодаи рӯйхати хароҷот. 4 Тартиби истифодаи рӯйхати хароҷот (РХ)-

ро метавон барои ҷуброни хароҷоти дахлдор ё барҳамдиҳии маблағҳои дархостшудаи 

қабли  ба суратҳисоби пешпардохт истифода кард. Маблағи максималии РХ ба 100  000 

доллари ИМА дар як даври пардохт баробар мебошад. Рӯйхати ҳуҷҷатҳо ва сабтҳо барои 

хароҷотҳое, ки дар доираи РХ дархост шудаанд, бояд барои нигоҳдорӣ ва баррасии 

арзёбӣ ба намояндагии БОР пешниҳод шаванд ё тибқи дархости БОР барои аудити 

мустақил омода шаванд.  Баргардонидан ва барҳам додани пардохтҳои инфиродӣ, ки аз 

ҳисоботи хароҷот барзиёд мебошанд бояд бо ҳуҷҷатҳои мувофиқашуда ҳангоми 

пешниҳоди аризаи дархости маблағ (АДМ), ба БОР пешниҳод карда шаванд. 

 

 
1Дастурамали БОР дар сомонаи интернетӣ дастрас мебошад. http://www.adb.org/documents/loan-disbursementhandbook 
2Омӯзиши фосилавӣ. http://wpqr4.adb.org/disbursementelearning 
3Ведемости сметавии хароҷот дар замимаи 8A дастурамали БОР (2017, ки давра ба давра ба расмият дароварда 

шудааст). 
4 Варақаҳои ведемости хароҷот (ВХ) дар замимаҳои 7B ва 7D «Дастурамал оид ба азхуд кардани қарзҳои БОР» 

(2017, бо ислоҳоту иловаҳои мунтазам), оварда шудаанд. 

http://www.adb.org/documents/loan-disbursementhandbook
http://wpqr4.adb.org/disbursement_elearning


Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

49 

 

 

34. Пеш аз пешниҳоди якуми дархост барои бозхонди маблағ, ҳукумат бояд ба БОР 

далели кофии шахс (шахсони) ваколатдорро, ки аз номи ҳукумат барои бозхонди маблағ 

имзо мегузорад, якҷоя бо имзои санади тасдиқшудаи ҳар як шахси ваколатдор. Ҳадди 

ақали маблағи барои дархост мувофиқи китоби дастурамали БОР (2017, ки давра ба 

давра ба расмият дароварда шудааст) пешбинӣ шудааст. Пардохтҳои инфиродӣ зери ин 

маблағ бояд аз ҷониби ВТҲИА/ГТЛ пардохта мешаванд (i) ва баъд аз ариза ба БОР ин 

маблағҳо (ii) ба тариқи расмиёти суратҳисоби пешпардохт, ҷуброн мегарданд агар БОР 

ба таври дигар қарор қабул накунад. Ҳукумат пеш аз дархост кардани аз худкунии 

маблағҳо уҳдадор мешавад тавозуни назарраси категорияҳо ва қарордодҳоро таъмин 

намояд.  Истифода бурдани Портали Мизоҷон барои Парохт (ПМП)  ҳангоми 

пешниҳоди ариза барои бозхонди маблағ аз БОР, тавсия дода мешавад5. ГТЛ назди 

ВТҲИА барои омодасозии пешгўиҳои рушд ва (ii) талабот барои барои маблағгузории 

шарикӣ масъул мебошад. Ҳукумат бошад андозҳо ва боҷҳои маҳаллиро дар доираи 

лоиҳа ба уҳдаи хеш мегирад. 

 

35. Азхудкунии маблағҳоро аз ҳисоби грант бидуни таъсис ёфтани ГТЛ ва ба имзо 

расидани созишномаи сеҷониба байни АИ, Вазорати Молия (ВМ) ва мақомоти дахлдори 

маҳаллӣ оид ба қабули нақшаи генералии рушди СМК дар минтақаҳои лоиҳа, наметавон 

ба роҳ монд. 

 

 

C. БАҲИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРӢ 

 

36. ВТҲИА тавассути ГТЛ китобҳо ва сабтҳои алоҳидаи ҳисобдориро зимни сарчашмаи 

маблағгузорӣ барои ҳамаи хароҷотҳои таҳия ва нигоҳ медорад. ВТҲИА тариқи ГТЛ 

гузоришҳои мутобиқати молиявиро мутобиқи қонунҳо ва қоидаҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ, ки принсипҳои усули ҳисобдорӣ ва усулҳои байналхалқиро риоя мекунанд, 

таҳия хоҳад кард. 

 

37. Қонунгузории баҳисобгирии бухгалтерӣ муассисаҳоро барои истифодаи роҳнамо ва 

дастурҳо оид ба буҷа, сиёсати ҳисобдорӣ ва расмиёти аз ҷониби Вазорати молия 

пешниҳодшуда ҳидоят мекунад. Аз ин лиҳоз, Қонун дар бораи баҳисобгирӣ ва 

дастурҳои Вазорати молия оид ба баҳисобгирӣ, ҳисоботдиҳӣ ва таҳияи буҷа ҳуҷҷатҳои 

асосӣ барои муҳосибони ВТҲИА ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, бояд  дастурамалҳои 

(иловагӣ) оид ба расмиети молиявӣ барои фарогирии механизмҳои идоракунии молиявӣ 

(ИМ) дар лоиҳа, таҳия карда шаванд. Дастурамал бояд, то ҳадди имкон, мувофиқ ба 

расмиети Вазорати молия барои лоиҳаҳое, ки аз хориҷ маблағгузорӣ мегарданд, 

мувофиқ бошад. Илова бар ин, дастурамал бояд ба забони русӣ тарҷума шавад, то барои 

истифодаи кормандони ИМ-и ВТҲИА фаҳмо бошад.  

 

38. Барои мақсадҳои мониторинги ҷараени татбиқи лоиҳа ва иҷроиши молиявӣ, 

Ҳисоботҳои Чорякии Ғайриаудитии Молиявии (ҲЧҒМ) дар доираи лоиҳаи 

пешниҳодшуда омода карда мешаванд. ВТҲИА ҳисоботи ҲЧҒМ-ро ба таври пурра ҳар 

як семоҳа дар тамоми давраи татбиқи лоиҳа, омода ва пешниҳод хоҳад кард. Шакли 

ҲЧҒМ бо БОР бояд мувофиқа шуда, омилҳои зеринро дар бар гирад: (a) Манбаъҳо ва 

истифодаи маблағҳо барои фаъолияти лоиҳа, (б) Тавозуни лоиҳа, (c) ҳисобот оид ба 

 
5  ПМП дар пешниҳоди аризаи дархости маблағ (АДМ), ба БОР тариқи онлайн мусоидат мекунад, ки 

рафти азхудкунии маблағҳоро вусъат мебахшад. Варақаҳое, ки бояд аз ҷониби ҳукумат пур карда 

шаванд, ба сомонаи зерин нигаред https://www/adb.org/documents/client-portal-disbursements-guide.  

https://www/adb.org/documents/client-portal-disbursements-guide
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суратҳисоби пешпардохт ва (d) Ҳисоботҳои хароҷот ва азхудкунии маблағ. Ин 

ҳисоботҳои молиявӣ ба БОР дар давоми 45 рӯзи баъди ба охир расидани ҳар семоҳа 

пешниҳод карда мешаванд. Семоҳаи аввали ҲЧҒМ баъди ба анҷом расидани якум 

семоҳа ва пас аз пардохти нахустин пешниҳод карда мешавад. 

 

39. Гарчанде департаменти муҳосибот системаи пардохти автоматиие, ки аз ҷониби 

хазинадории Вазорати Молия пешниҳод шудааст, истофода мебарад,  ин система  дар 

ҳисоботи хароҷоти лоиҳа маҳдудиятҳо дорад, зеро он маблағгузории берунаро дар як 

категория дида имконияти назорат кардани категорияҳои хароҷоти гуногун ё таъсиси 

фурӯшандагонро, надорад. Бинобар ин, зарур аст, ки системаи иттилоотии идоракунии 

молиявии (СИИМ) дуҷонибаро оид ба идоракунии молиявӣ  барои таъмини сифат ва 

эътимоднокии системаи ҳисобдорӣ ва ҳисоботдиҳи лоиҳа, дастрас намоем. Қариб ҳамаи 

лоиҳаҳое, ки аз ҷониби Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузори мешаванд, барномаи 1С 

истифода мебаранд, ки имкон медиҳад, ҳисоботи мунтазами молиявиро дар ҳама гуна 

шакл бо мувофиқа бо БОР таҳия намояд. 

 

D. Аудит ва нашр 

 

40. ВТҲИА ҳисоботи молиявии муфассалро таҳти санҷиш мутобиқи стандартҳои 

байналмилалии аудитӣ ё аз ҷониби ширкати аудитори мустақил ҷавобгу ба стандартҳои 

миллӣ, ки бо БОР мувофиқа шудааст, омода хоҳад кард. Ҳисоботи молиявии аудитории 

лоиҳа дар якҷоягӣ бо хулосаи аудитор ба БОР дар давоми 6 моҳ аз рӯзи ба охир расидани 

соли молиявӣ, пешниҳод хоҳад шуд. 

 

41. Хулосаи аудиторӣ оид ба ҳисоботи молиявии лоиҳа мактуби роҳбарият ва тафтиши 

аудитро дар бар мегирад, ки аз ҷанбаҳои зерин иборатанд. (i) оё ҳисоботи молиявии 

лоиҳа мутобиқи стандартҳои ҳисоботи молиявии дахлдор нишонаҳои моддии дақиқ ва 

воқеиро, нишон медиҳанд; (ii) маблағҳои грантӣ барои мақсадҳои лоиҳа истифода 

шуданд?; ва (iii) оё ҳукумат ӯҳдадориҳои молиявии хешро тибқи  шартномаи ҳуқуқии 

лоиҳа (дар ҳолатҳои зарурӣ) иҷро намудааст. 

 

42. Мутобиқати ҳисоботи молиявӣ ва талаботҳои санҷишӣ бо миссияҳои ташрифӣ ва 

ҳангоми назорати мунтазами барнома аз ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла 

аудитори берунӣ пайгирӣ ва назорат карда мешавад. 

 

43. Ҳукумат, ВТҲИА ҶТ ва ГТЛ аз расмиёти БОР оид ба пешниҳоди саривақтии 

ҳуҷҷатҳо ва талабот ба сифати қаноатбахш роҷеъ ҳисоботи молиявии лоиҳа, огоҳонида 

шудааст. БОР ҳуқуқ дорад аудиторро иваз намояд (мувофиқи Конститутсияи ҳукумат) 

ё дастгирии иловагии ба аудитор пешниҳодш намояд, агар санҷишҳои молиявӣ ба таври 

мувофиқ ба БОР гузаронида нашаванд ё агар ба таъхир афтанд. БОР ҳуқуқи тафтишии 

ҳисоботи молиявии лоиҳаро дорад, то тасдиқ намояд, ки саҳми маблағгузории БОР дар 

асоси сиёсат ва расмиёти БОР истифода мешавад. 

 

44. Лоиҳа аз тарафи аудити берунӣ санҷида мешавад. Лоиҳаҳое, ки Бонки Умумиҷаҳонӣ 

маблағгузорӣ кардааст, аз тарафи ширкатҳои аудитии мувофиқ зери санҷиши молиявӣ 

қарор дода шудаанд ва бояд чунин равиш дар лоиҳаи СМК, қабул карда шавад. 

Ҳисоботи аудит барои соли 2017 оид ба лоиҳаҳои аз тарафи Бонки Умумиҷаҳонӣ 

маблағгузорӣшуда ки онхоро ВТҲИА татбиқ намудааст, дар соли 2018 ба чоп расид. 

Аудитор «Бейкер Тилли Руминия» дар бораи ҳисоботи молиявии лоиҳа фикри дақиқ 
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(саҳеҳ) -ро таҳия намуд. 6 Дар номаи худ ба роҳбарият, аудитор ягон масъалаҳои 

молиявиро иброз надошт. 

 

45. Аудити лоиҳаи СМК бояд (i) ҳамасола, (ii) аз ҷониби аудиторони мустақил дар асоси 

ВК, ба БОР мувофиқ, (iii) мувофиқи стандартҳои байналмилалии аудит (СБА), ки аз 

ҷониби Шӯрои Олии байналмилалии аудит ва аудити байналхалқии муҳосибон таҳия 

шудааст (IFAC) анҷом дода шавад. Ҷадвали 14 талаботи аудити лоиҳаро шишон 

медиҳад. 

 

Ҷадвали 14: Талаботҳои аудит 

Ҳисоботи аудиторҳо Санаи пешниҳод 

Ҳисоботи молиявӣ ташкилот н/д 

Ҳисоботи молиявии лоиҳа (ҲМЛ). ҲМЛ дар худ ҳисоботи 

балансӣ, манбаъ ва истифодаи маблағҳо, истифодаи 

маблағҳо барои фаъолияти лоиҳа, ведомости хароҷот (ВХ), 

ҷадвали бозхонди маблағҳо, ҳисобот оиди суратҳисоби 

пешпардохт,  ёддоштҳои молиявӣ ва изҳороти 

мусолиматомезро, дар бар мегирад. 

  

Дар давоми 6 моҳи баъд 

аз анҷоми ҳар як соли 

молиявӣ (яъне то 31 

декабр) ва баъд аз ба 

итмом расонидани 

лоиҳа. 

 

46. Нашри ҳисоботи молиявии лоиҳа, аз ҷумла, хулосаи аудит оид ба ҳисоботи молиявии 

лоиҳа мутобиқи Сиесати робита бо ҷомеаи БОР 2011с. омода хоҳад шуд. Баъд аз 

шиносоӣ, БОР ҳисоботи молиявии лоиҳа ва хулосаи аудиторонро дар бораи ҳисоботи 

молиявии лоиҳа, дар давоми 14 рӯз бо тасдиқи БОР оиди қобили қабул будани 

маълумотҳо бо роҳи паҳн намудан дар сомонаи хеш, нашр мекунанд. Номаи аудитор ба 

роҳбарият нашр карда намешавад. 

 

1. Харид ва хизматрасониҳои машваратӣ 

 

А. Қарордодҳои қаблӣ ва маблағгузории ретроактивӣ 

 

47. Ҳамаи қарордодҳои қаблӣ ва маблағгузории ретроактивӣ тибқи Низомномаи харид 

барои қарзгирони БОР, маҳсулот, корҳо, ғайримашваратӣ ва машваратии хизматҳо 

(2017, аз нав ба расмият дароварда шудааст) ранҷом дода мешаванд.  Нашри даъват 

барои иштирок дар озмуни харид дар доираи бастани қарордодҳои қаблӣ ва 

маблағгузорӣ ретроактвӣ баъд аз тасдиқи БОР, сурат мегирад. ВТҲИА иттилоъ дода 

шудааст, ки тасдиқи қарордодҳои қаблӣ ва маблағгузории ретроактвӣ БОР-ро барои 

маблағгузории лоиҳа, ӯҳдадор намесозад. 

 

48. Бастани қарордодҳои қаблӣ: Бастани қарордодҳои қаблӣ дар бастаҳои зерин 

гузаронида мешаванд: (i) ба кор гирифтани менеҷери ГТЛ ва кормандони асосии лоиҳа, 

(ii) хариди мебел, таҷҳизот ва мошинҳо барои идораи ГТЛ, (iii) интихоби ширкати 

дастгирии лоиҳа, (iv) интихоби 2 машваратчии инфиродӣ барои идоракунии молиявӣ ва 

нигоҳдории ҳамгироӣ, (v) интихоби ширкати назорати лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ, (vi) 

ҷалби ФКСММ. 

 

 
6  http://documents.worldbank.org/curated/en/556031530867752918/Tajikistan-Health-Services-Improvement-

Project-Audit-report-for-the-year-ended-December-31-2017 
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49. Маблағгузории ретроактивӣ: Барои таъмини татбиқи самараноки лоиҳа 

маблағгузории ретроактивӣ барои фаъолиятҳои зерин пеш меояд: (i) интихоби 

кормандони асосии ГТЛ  ва (ii) интихоби 2 машваратчии инфиродӣ барои (идоракунии 

молиявӣ ва нигоҳдории ҳамгироӣ). Маблағгузории ретроактивӣ бояд аз маблағи грант 

20% боло набошад ва танҳо барои хароҷоти дахлдоре, ки то оғози татбиқи грант ба даст 

омадааст амалӣ шавад, (на камтар аз 12 моҳ пеш аз имзои созишномаи грантӣ). 

  

B. Хариди мол, корҳо ва хизматрасониҳои машваратӣ   

 

50. Ҳамаи хариди молҳо, корҳо, хизматрасониҳои машваратӣ ва ғайримашваратӣ 

мутобиқи сиёсати хариди Бонки Осиёии Рушд ((2017, ки давра ба давра ба расмият 

дароварда шудааст)) ва Қоидаҳои харид барои қарзгирони БОР ((2017, ки давра ба давра 

ба расмият дароварда шудааст) гузаронида мешаванд. БОР барои ба имзо расонидани 

қарордодҳои бармаҳал, имкон медиҳад.. 

 

51. Лоиҳа сохтмони беморхонаҳои  марказӣ ва марказҳои саломатии ноҳияҳоро 

барқарор / азнавсозӣ хоҳад кард. Лоиҳа таҷҳизоти гуногуни тиббӣ, таҷҳизоти 

технологияи ТИК ва дигар асбобҳои марбута ба беморхонаҳо ва клиникаҳои КАТ барои 

хароҷоти зиёда аз 100,000 доллари ИМА, бо истифода аз озмунҳои кушодаи тендерӣ 

(ОКТ) таъмин хоҳад шуд. Маводҳои таълимӣ ва иттилоотӣ, асбобҳои чопии 

инноватсионӣ барои ивази рафтор ва баланд бардоштани талабот ба хизматрасониҳо, 

таҷҳизоти идоравӣ, мебел ва воситаҳои нақлиёт барои истифода аз ҷониби кормандони 

лоиҳаи ГТЛ, ки арзиши камтар аз 100,000 доллари ИМА доранд, таъмин карда 

мешаванд. Дархост барои пешниҳодҳои тиҷоратӣ (ДПТ) барои хариди таҷҳизоти тайёр 

истифода мешавад. Шартномаи бевосита барои ҷалби ФКСММ, бо тасдиқи БОР, сурат 

хоҳад гирифт. 7 Провайдерҳои маҳалӣ барои таъмини молҳои зикршуда бартарӣ хоҳанд 

дошт. 8  

 

52. Нақшаи 18-як моҳаи харид бо зикри расмиети тендерӣ ва баррасии мол, кор ва бастаи 

қарордодҳо оид ба хизматрасонии машваратӣ дар банди «С» оварда шудааст. Вазифаҳои 

корӣ барои ҳамаи хизматрасониҳои машваратӣ дар банди D муфассал, оварда шудааст. 

 

53. Барои татбиқи лоиҳа лозим меояд (i) 1071 нафар-моҳи кории мушовирони инфиродӣ 

(аз ҷумла кормандони ГТЛ), (ii) 6 нафар-моҳи кории мушовирони байналмилалӣ ва 5 

нафар-моҳи кории мушовирони маҳалӣ, (iii) 461 нафар-моҳи кории ширкатҳои 

машваратии лоиҳа (аз он 79 нафар-моҳи кории мушовири байналмилалӣ ва 323 нафар-

моҳи кории мушовирони маҳалӣ), (iv) 12 нафар-моҳи кории ширкати аудиторӣ, (v) 324 

нафар-моҳи кории ФКСММ. 

  

 

 

 

 

 
7 Асос барои бастани шартномаи бевосита бо ФКСММ дар ҲТП (Ҳисобот ва тавсияҳои Президент) 

пешбинӣ шудааст. 
8 Дар арзёбии хатарҳои харид асосноккунии афзалиятҳо барои таъминкунандагони ватанӣ ва тахфиф 

барои имтиёзҳо пешбинӣ шудааст. 
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С. Нақшаи харид 

 

Маълумоти асосӣ 

 

 Номи лоиҳа:   Хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак   

 Рақами лоиҳа:   51010-002 Рақами тасдиқ:     

 Кишвар: Тоҷикистон Агентии 

иҷроия 

Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

 

 Таснифоти хариди лоиҳа: категорияи 

B 

Агентии татбиқкунанда: 

н/д 

 

 Хавфи хариди лоиҳа: миёна  

 Ҳаҷми Маблағгузории Лоиҳа:   

ИМА $ 35,200,000 

Маблағгузорӣ аз ҷониби БОР:   

ИМА $ 32,000,000 

 Маблағгузории шарикӣ (бо 

назорати БОР):   

Маблағгузорӣ бидуни БОР:        

ИМА  $ 3,200,000 

Санаи пӯшидашавии лоиҳа: 31 августи 

2025 с. 

 

 Санаи якуми нақшаи харид:   18 

сентябри 2018 с.  

Санаи ин нақшаи 

харид:  

17 октябри 2018 

 

 

 Давомнокии нақшаи харид (моҳ): 18 Бастани пешакии 

қарордодҳо:  Ҳа 

e-GP:  

Не 
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А. Усулҳо, Нақшаи барраси ва харид (нақшаи 18-моҳаи харид) 

 

54. Дар  мувофиқа бо БОР, усулҳои зерин барои хариди молҳо, корҳо ва хизматрасониҳои машваратӣ татбиқ карда мешаванд. 

 

Хариди мол ва корҳо 

Усул Эзоҳ 

 Озмуни кушодаи тендерӣ (ОКТ) барои хариди мол Эълонҳои байналмилалӣ:  аз 2,000,000 доллари ИМА ва болотар;  

 

Эълонҳои миллӣ: аз 100,001 доллари ИМА то 1,999,999 доллари 

ИМА. 

 

Ҳамаи қарордодҳои ОКТ барои мол (байналмилалӣ ва миллӣ) бо 

истифода аз расмиёти баррасии пешакӣ омӯхта мешаванд. 

 

Дархости пешниҳодҳо барои молҳо До $100,000; предварительный обзор.   

Озмуни кушодаи тендерӣ (ОКТ)  барои хариди кор 

  

Эълонҳои байналмилалӣ: аз $3,000,000 ва болотар. 

 

Эълонҳои миллӣ: аз $100,001 то $2,999,999. 

 

Ҳамаи қарордодҳои ОКТ барои мол (байналмилалӣ ва миллӣ) бо 

истифода аз расмиёти баррасии пешакӣ омӯхта мешаванд.   

 

 

Хизматрасонии машваратӣ 

Усул Эзоҳ 

Усули интихоби ширкати машваратӣ, дар асоси арзиши 

мувофиқашуда 

Ширкати маблағгузории пилотӣ дар асоси табобат 

 

Усули интихоби ширкати машваратӣ бо арзиши пасттарин Ширкати аудиторӣ 



Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

55 

 

 

Усули интихоби ширкат дар асоси сифат ва арзиш Таносуби 90:10 

 

Ширкати оид ба мусоидат дар татбиқи лоиҳа, мониторинг ва 

арзёбӣ; 

Ширкат барои лоиҳакашӣ ва назорати сохтмону таҷҳизот 

 

   

 Усули интихоби ширкати машваратӣ, дар асоси арзиши 

мувофиқашуда 

Ширкат оид ба ҳамгироии солимии модар ва кӯдак ва ивази 

рафтор 

Интихоби мушовир дар асоси озмун Интихоби мушовир 

 

Мушовир оид ба идоракунии молиявӣ; Мушовир оид ба 

нигоҳубини ҳамгироӣ; кормандони ГТЛ   

 

 

 

 

 

 

55. Рӯйхати бастаҳои фаъоли харид (қарордодҳо) 

Дар ҷадвали зерин нишондодҳои шартномаҳои молӣ, кор ва хизматрасонии машваратӣ оварда шудаанд, ки тибқи фаъолияти харид 

идома доранд е дар назар мебошанд. 

 

Рақами 

баста 

Тавсифи 

умумии 

Арзиши 

тахминӣ (бо 

доллари ИМА) 

Усули харид Шарҳ 
Тартибот

и тендерӣ 

Санаи 

эълонҳо 

(чаҳоряк / сол) 

Эзоҳ 

G01 Таҷҳизот барои 

ГТЛ 

 

 

 

36,750.00 

 

 

Дархост 

барои 

пешниҳодҳо 

(ДБП)  

Пешакӣ  кв 4 / 2018  

Шумораи 

қарордодҳо: 1 

 

 

Эзоҳ: ҳадди ақал 3 
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пешниҳодҳои 

тиҷоратӣ; аз ҷумла 

нармафзори 

ҳисобдорӣ; амали 

пешакӣ: не; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: не; 

Таъминкунандаи 

миллӣ 

   

 

 

  

     

G02 Мебел барои 

ГТЛ 

 

17,700.00 

 

 

ДБП Пешакӣ  кв 4 / 2018  

Шумораи 

қарордодҳо: 1 

 

 

Эзоҳ: ҳадди ақал 3 

пешниҳодҳои 

тиҷоратӣ; Амали 

пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: не;  

Таъминкунандаи 

миллӣ 

   

 

 

  

     

G03 Мошин  (2 

адад.) 

105,000.00 

 

 

ДБП 

Пешакӣ  кв 4 / 2018 Шумораи 

қарордодҳо: 1 
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 Эзоҳ: ҳадди ақал 3 

пешниҳодҳои 

тиҷоратӣ; 

Амали пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: не; 

Таъминкунандаи 

байналмилалӣ 

   

 

 

  

     

G04 Ҷузвдонҳои 

тиббӣ барои 

пизишкони 

амалияи 

умумии ва 

ҳамшираҳо 

 

473,445.00 

 

 

ОКТ Пешакӣ 1S1E кв 2 / 2019 Эълон: миллӣ 

Шумораи 

қарордодҳо: 1 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни 

тендер: не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 

 

 

Ҳуҷҷати тендерӣ: 

Молҳо 

 

 

 

Эзоҳ: Ҷузвдонҳои 

тиббӣ барои 

пизишкони амалияи 
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умумии; ҷузвдонҳои 

ҳомиладорӣ барои 

момодоягон 
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G05 Таҷҳизоти ТИК 

барои 

маблағгузорӣ 

дар асоси 

табобат 

108,000.00 

 

 

ОКТ Пешакӣ 1S1E кв 1 / 2020 Эълон: миллӣ 

Шумораи 

қарордодҳо: 1 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни 

тендер: не 

 

Ҳуҷҷати тендерӣ: 

Молҳо 

 

   

 

 

  

     

        

ОКТ = Озмуни кушодаи тендерӣ, ДПТ = дархост барои пешниҳоди тиҷоратӣ, 1S2E: 1 марҳила 2 баста, кв = квартал/чоряк, ҲТС = 

Ҳуҷҷатҳои тендерии стандартӣ БОР, июн 2018 с. 
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Хизматрасониҳои машваратӣ 

Рақами 

баста 

Тавсифи 

умумии 

Арзиши 

тахминӣ (бо 

доллари ИМА) 

Усули 

интихоб 
Шарҳ 

Намуди 

пешниҳод 

Санаи эълон 

(чаҳоряк/сол) 
Эзоҳ 

CS01 Кормандони 

ГТЛ 

1,310,311.00 Озмунӣ пешакӣ  

 

кв 4 / 2018 Намуд: инфиродӣ  

 

Супориш: миллӣ  

 

Таҷриба: мудирияти 

барнома 

 

эзоҳ: интихоби 

мушовир; 18 

кормандон;  

Амали пешакӣ: ҳа;  

Маблағгузории 

ретроактивӣ: ҳа  

CS02 Ширкати оид 

ба дастгирии 

татбиқи лоиҳа, 

мониторинг ва 

арзёбӣ 

901,980.00 Интихоб дар 

асоси сифат 

ва арзиш 

(ИАСА) 

пешакӣ Пешниҳод

и техникии 

содакарда

шуда 

(ПТС) 

 

кв 4 / 2018 Намуд: ширкат 

 

Супориш: 

байналмилалӣ 

 

 

Таносуби Нарх-

Сифат: 90:10 

 

 

 

 

Эзоҳ: нафар-моҳ: 24; 

Эълони 

байналмилалӣ; 
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Амали пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: не  

CS03 Мушовир оид 

ба идоракунии 

молиявӣ 

15,300.00 Озмунӣ Пешакӣ  

 

кв 4 / 2018 Намуд: Инфиродӣ 

 

Супориш: миллӣ 

 

Таҷриба: 

идоракунии молиявӣ 

Эзоҳ: интихоби 

мушовир; нафар-

моҳ: 6; Амали 

пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: ҳа  

CS04 Мушовир оид 

ба кӯмаки 

ҳамгирошуда 

155,250.00 Озмунӣ Пешакӣ  

 

кв 4 / 2018 Намуд: инфиродӣ 

 

Супориш: 

байналмилалӣ 

 

Таҷриба СМК 

ҳамгирошуда 
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Эзоҳ: Интихоби 

Мушовирон; 

 Нафар-моҳ: 6;  

Амали пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: ҳа   

CS05 Ширкати 

лоиҳакашӣ ва 

назорати 

корҳои 

сохтмониву 

таҷҳизот 

2,193,763.00 ИАСА Пешакӣ Пешниҳод

оти пурраи 

техникӣ  

(ППТ) 

кв 4 / 2018 Намуд: ширкат 

 

Супориш: 

байналмилалӣ 

 

Таносуби сифат-

арзиш: 90:10 

 

Эзоҳ: нафар-моҳ: 

355 (байналмилалӣ, 

50 нафар-моҳ; 

миллӣ, 305 нафар-

моҳ); Эълони 

байналмилалӣ; 

Амали пешакӣ: ҳа; 

Маблағгузории 

ретроактивӣ: не 

CS06 Ширкат оид ба 

хизматрасониҳ

ои маҷмӯӣ дар 

самти СМК ва 

муоширати 

ивази рафтор  

3,500,000.00 Шартномаи 

мустақим 

Пешакӣ ППТ  Q1 / 2019 Намуд: ширкат 

Супориш: 

байналмилалӣ 

Шартномаи пешакӣ: 

Бале 

Эзоҳ: нафар-моҳ: 

324; Маблағгузории 

ретроактивӣ: не 
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CS07 Ширкати 

маблағгузории 

пилотӣ дар 

асоси табобат 

 

463,386.00 Интихоб дар 

асоси 

маблағи 

мувофиқашу

да 

 

Пешакӣ ПТИ 

 

 

кв 3 / 2019 Намуд: ширкат 

 

Супориш: 

байналмилалӣ 

 

Эзоҳ: нафар-моҳ: 52 

(байналмилалӣ, 20 

нафар-моҳ; миллӣ, 

32 нафар-моҳ);  

Эълони 

байналмилалӣ; 

Амали пешакӣ: ҳа   

CS08 Ширкатҳои 

аудит (3 сол x 2 

баста) 

70,800.00 Интихоби 

арзиши 

камтарин 

Пешакӣ ПТИ 

 

кв 4 / 2019 Намуд: фирма 

Супориш: миллӣ 

Эзлоҳ: нафар-моҳ: 6 

x 2 баста;  

Супориш; Миллӣ  

Амали пешакӣ: ҳа 

        

ПТИ = Пешниҳоди техникии иттилооти, ХМ = хизматрасонии машваратӣ, FBS = интихоб дар асоси маблағи мувофиқашуда , ППТ = 

Пешниҳодоти пурраи техникӣ  

 ИМИ = интихоби мушовири инфиродӣ, ГТЛ = Гуруҳи татбиқи лоиҳа, кв = чаҳоряк, ИАСА = интихоб дар асоси сифат ва арзиш, ПТС = 

пешниҳодоти техникии содакардашуда. 
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A.  Рӯйхати бастаҳои нишондиҳанда (қарордодҳо), ки барои татбиқи лоиҳа лозим меоянд 

 

55. Дар ҷадвали зерин шартномаҳои молҳо, корҳо ва хизматрасониҳои машваратӣ оварда шудаанд, ки дар он амалиётҳои харид зери 

чаҳорчубаи нақшаи харид ва дар давраи татбиқи лоиҳа (яъне онҳое, ки дар нақшаи харид пешбинӣ шудаанд), амали хоҳанд шуд. 

 

Мол ва корҳо  

Рақами баста 
Тавсифи 

умумии 

Арзиши тахминӣ (бо 

доллари ИМА) 
Усули харид Шарҳ  

Тартиботи 

тендер 
Эзоҳ 

     CW01 Корҳои сохтмонӣ 

дар ноҳияи Рашт 

4,996,000.00 ОКТ Пешакӣ 1S1E Намуди эълон:  

байналмилалӣ 

 

Шумораи қарордодҳо: 

1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

Не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: ҳа  

 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

корҳои хурд 

 

 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

2 2020; Сохтмон ва 

барқарорсозии 

беморхонаи Марказии 



Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

65 

 

 

ноҳия ва системаи 

канализатсия; Барқарор 

намудани БМН ва 

канализатсия; воҳиди 

ташхисию табобатӣ, 

хобгоҳи пеш аз 

таваллуд. 

   

 

 

    

    

     CW02 Корҳои сохтмонӣ 

дар ноҳияи 

Файзобод 

4,741,000.00 ОКТ Пешакӣ 1S1E Намуд эълон: 

байналмилалӣ  

 

Шумораи қарордодҳо: 

1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: ҳа 

 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

корҳои хурд 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

2 2020; Корҳои 

сохтмонӣ ва 

барқарорсозӣ; 
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барқарорсозии 

беморхонаҳо акушерӣ 

ва гинекология; 

Барқарорсозии 

беморхона-педиатрия 

ва канализатсия; 

Сохтмони маркази 

ташхисию табобатӣ 
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     CW03 Корҳои сохтмонӣ 

дар ноҳияи Ш. 

Шохин 

2,977,000.00 ОКТ Пешакб 1S1E Намуди эълон: миллӣ 

Шумораи қарордодҳо: 1 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

корҳои хурд 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

2 2020; Сохтмон ва 

корҳои барқарорсозӣ: 

Сохтмони БМН ва 

канализатсия 

   

 

 

    

    

     G06 Таҷҳизоти 

лабораторӣ барои 

мақсадҳои тиббӣ 

ва дигар ҳадафҳо  

барои 

муассисаҳои 

тиббии ноҳияҳои 

Рашт, Файзобод 

ва Шоҳин 

5,386,235.00 ОКТ Пешакӣ 1S2E Намуди эълон: 

байналмилалӣ 

 

Шумораи қарордодҳо: 1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 
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Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

молҳо 

 

 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

1 2022. 

   

 

 

    

    

     G07 Мебел барои 

муассисаҳои 

тиббӣ дар 

ноҳияҳои Рашт, 

Файзобод, ва 

Шохин  

519,410.00 ОКТ Пешакӣ 1S1E Намуди эълон: Миллӣ 

 

Шумораи қарордодҳо: 1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 

 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

молҳо 

 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

2 2022. 
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     G08 ТИК барои 

муассисаҳои 

тиббӣ дар 

ноҳияҳои Рашт, 

Файзобод ва 

Шоҳин 

161,959.00 ОКТ  Пешакӣ 1S1E Намуди эълон: Миллӣ 

 

Шумораи қарордодҳо: 1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 

 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

молҳо 

 

 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

3 2023. 
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     G09 Системаи 

мониторинги 

сохтмон (3 бинои 

сохтмонӣ) 

115,000.00 ОКТ Пешакӣ 1S1E Намуди эълон: Миллӣ 

 

Шумораи қарордодҳо: 1 

 

Интихоби пешакии 

иштирокчиёни тендер: 

не 

 

Имтиёз ба 

таъминкунандагони 

маҳаллӣ: не 

 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ: 

молҳо 

 

 

 

Эзоҳ: Эълон дар чоряки 

3 2020. 

   

 

 

    

    

       

 

МСН = маркази саломатии ноҳия; БМН = беморхонаи марказии ноҳия, КТО = канализатсия ва таъмини об, МТТ = маркази ташхис ва 

табобат; АГ = акушерӣ ва гинекология, ТИК = технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ОКТ = озмуни кушодаи тендерӣ, ДПТ = 

дархост барои пешниҳоди тиҷоратӣ (шоппинг), 1S1E= 1 марҳила 1 баста, 1S2E = 1 марҳила 2 баста, кв = чаҳоряк, ҲСТ: Ҳуҷҷатҳои 

стандартии тендерии БОР.  

 

Рӯйхати нишондиҳандаҳои бастаҳо дар доираи лоиҳа 
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Хизматрасонии 

машваратӣ 

      

Рақами 

баста 

Тавсифи 

умумии 

Арзиши 

тахминӣ 

(ҷамъбастӣ) 

Шумораи 

тахминии 

қарордодҳо 

Усули 

интихоб  

Шарҳ 

(пешакӣ 

/ баъдӣ) 

Намуди 

пешниҳод 
Эзоҳ 

Нест        

 

 

Рӯйхати қарордодҳои басташуда, ҷорӣ ва анҷомёфта 

57. Дар ҷадвалҳои зерин рӯйхати қарордодҳои басташуда, ҷорӣ ва анҷомёфта оварда шудааст 

 

 

Қарордодҳои басташуда ва ҷорӣ: нест 

Мол ва корҳо     

Рақами 

баста 

Тавсиф

и умумӣ 

Арзиши 

тахминӣ 

Арзиши 

қарордод

ҳои 

басташуд

а 

Усули 

харид 

Санаи 

эълонҳо 

(чаҳоряк/сол

) 

Санаи 

тасдиқи 

БОР оиди 

бастани 

қарордод 

Эзоҳ 

нест        

 

 

 

Хизматрасонии 

машваратӣ 

      

Рақами 

баста 

Тавсифи 

умумӣ 

Арзиши 

тахминӣ 

Арзиши 

қарордодҳои 

басташуда 

Усули 

харид 

Санаи 

эълонҳо 

(чаҳоряк/сол) 

Санаи 

тасдиқи 

БОР 

оиди 

Эзоҳ 
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бастани 

қарордод 

Нест        

1. Маблағгузорӣ берун аз фонди БОР 

58. Дар ҷадвали зерин шартномаҳои молҳо, корҳо ва хизматрасониҳои машваратӣ барои давомноки лоиҳа, ки аз манбаъҳои берун аз 

фонди БОР маблағгузорӣ гардидаанд, оварда шудааст. 

  

Нест.  

3. Озмунҳои кушодаи тендерӣ 

2. Маълумоти умумӣ 

59. Харид ва кироя бояд дар мутобиқат бо ҳуҷҷатҳои зерин анҷом дода шавад:  

• Сиёсати хариди мол, корҳо, хизматрасониҳои машваратӣва ғайримашварати - июли соли 2017с.9 

• Низомномаи харидҳо барои қарзгирони БОР ("Низомнома") барои мол, кор, хизматрасониҳои машваратӣ ва ғайримашваратӣ 

июл 2017 с.10  

• Дастурамал оид ба гузаронидани харид дар доираи озмуни кушодаи тендерӣ – июн 2018 с.11  

• Дастурамал барои қарзгирон оид ба хариди хизматрасониҳои машваратӣ, ки аз ҷониби БОР идора мешавад – июн 2018 с.12 

 
9 https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf  

10 https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers  
11 https://www.adb.org/sites/default/files/open-competitive-bidding.pdf  

12 https://www.adb.org/sites/default/files/consulting-services.pdf and for information https://www.adb.org/sites/default/files/framework-agreements-consulting.pdf  

https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf
https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers
https://www.adb.org/sites/default/files/open-competitive-bidding.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/consulting-services.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/framework-agreements-consulting.pdf
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60. Агентии Иҷроия ҳуҷҷатҳои стандартии тендерии БОР – ро барои озмунҳои кушодаи 

тендерӣ бо забони англисӣ истифода хоҳад бурд. Баъдан метавон варианти руссии онро 

истифода бурд агар агар нусхаи тоҷикӣ ҳанӯз мувофиқи меъёрҳои ҷадиди БОР мутобиқ 

нагардида бошад. 

 

• Интихоби пешакӣ: https://www.adb.org/documents/prequalification-

bidders-users-guide  

• Молҳо: Дастурамал: https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-

goods-guide.pdf ; SBD:  1S-1E 

https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s1e-201806.zip ;1S-2E 

https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s2e-201806.zip   

• Корҳо – дар ҳаҷми калон; Дастурамал: 

https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-large-works-guide.pdf; 

ҲСТ для работ после предварительной квалификации: 

https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-preq-201806.zip  

ҲСТ барои корҳо бидуни интихоби 

пешакӣ:https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-

201806.zip;  

ҲСТ 1S-2E https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-

1s2e-201806.zip  

•  Корҳо - дар ҳаҷми хурд; Дастурамал: 

https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-small-works-guide.pdf ; 

ҲСТ: 1S-1E https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-

201806.zip ;1S-2E https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-

201806.zip  

• Дастурамал оиди хизматрасониҳои машваратӣ: 

https://www.adb.org/sites/default/files/selection-consulting-services.pdf 

3. Талабот 

 

61. Қобилияти иштирокчиёни озмун бояд тибқи қисми I-уми Низомномаи харидҳои БОР 

барои қарзгирони БОР (апрели соли 2017) муайян карда шавад. Аз ин лиҳоз, ягон 

иштирокчӣ набояд бо сабабҳои ғайр аз қисми I-уми Низомномаи харидҳои БОР 

номувофиқ дар шартномаҳои маблағгузории БОР, ҳисобида шавад.  Иштирокчиёни 

тендер бояд шаҳрвандони давлатҳои аъзои БОР бошанд, ва молҳо, корҳо ва 

хизматрасониҳои пешниҳодшуда бояд дар кишварҳои узви БОР истеҳсол ва дастрас 

карда шаванд. 

 

4. Расмиёти интихоби пешакӣ  

 

https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-goods-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-goods-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-large-works-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-preq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-small-works-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/selection-consulting-services.pdf
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62. Одатан, интихоби иштирокчиён ба тендер баъди ҷавобгу ба расмиёти он будан сурат 

мегирад, агар дар шартномаи грантӣ / нақшаи харид дигар усул пешбинӣ нашуда бошад. 

Новобаста аз дараҷаи тахассус, иштирокчиёни соҳибҳуқуқ (ҳам миллӣ ва ҳам хориҷӣ) 

бояд ба тендер роҳ дода шаванд. 

 

5. Давраи тендерӣ 

 

63. Мӯҳлати минималии тендер ҳадди ақал 42 (чилу ду) рӯз пеш аз мӯҳлати пешниҳоди 

дархостҳо барои OКТ ва ДБП ва 15 (понздаҳ) рӯз барои дархости пешниҳодоти тиҷоратӣ, 

муайян шудааст.  

1. Ҳуҷҷатҳои тендерӣ  

 

64. Ташкилотҳое, ки дар озмун иштирок менамоянд, бояд ҳуҷҷатҳои стандартии 

тендериро барои хариди молҳо, корҳо ва хизматрасониҳои ба БОР мувофиқ, ки дар E1 

муқаррар карда шудаанд, истифода баранд. 

7. Бартариҳо 

 

65. Имтиёзҳои дохилӣ барои иштирокчиёни ватанӣ ва молҳои истеҳсолшудаи дохилӣ 

дода намешаванд.. 

8. Эълон  

 

66. Даъватнома ҷиҳати иштирок дар озмуни харид, бояд дар на камтар аз як рӯзномаи   

маъруфи ватани ё дар сомонаи миллии дастраси мардум ҳадди ақал 42 (чилу ду) рӯз паҳн 

карда шавад, то иштирокчиён вақти кофӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатқоро додшта бошанд. 

Озмунҳои хариди ОКТ барои шартномаҳои байналмилалӣ ба маблағи 2,000,000 доллари 

ИМА баробар ё зиёда барои молҳо ва хизматрасониҳои марбута ва 3,000,000 доллари 

ИМА баробар ё зиёда барои корҳои сохтмонӣ, дар сомонаи БОР тибқи нақшаи харид,  

нашр мегарданд.  

9. Кафолати тендерӣ  

 

67. Агар лозим ояд, бехатарии тендер бояд дар шакли кафолати бонкӣ аз бонки 

эътирофшуда, пешниҳод бояд гардад. 

10. Кушодан ва арзёбии дархостҳо 

 
(i) Дархостҳо дар назди ҳамагон 15 дақиқа пас аз мӯҳлати дархости тендер 

кушода шаванд.. 
(ii) Арзёбии дархостҳо бояд бо риояи меъёрҳои дар ҳуҷҷатҳои тендер 

эълоншуда сурат гирад ва қарордод ба дархосткунандае, ки нисбатан 
нархи арзон пешниҳод кардааст, баста шавад. 

(iii) Иштирокчиёни тендер дар асоси камбудиҳои ночиз ва назарнорас набояд 
аз арзёбии муфассал бартараф карда шаванд. 



Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

75 

 

 

(iv) Ҳеҷ як иштирокчии тендер дар асоси муқоиса бо ҳисоби тахминии 
корфармо ва хароҷоти буҷавӣ, бе мувофиқаи пешакии БОР, раъд карда 
шавад. 

(v) Шартнома ба дархосткунандае, ки ба талаботҳои техникӣ ҷавобгӯй 
мебошад, арзиши камтаринро пешниҳод намудааст ва ба талаботи сифат, 
ки дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ омадааст, мувофиқат мекунад,  баста мешавад.  

(vi) Гуфтушуниди нархҳо иҷозат дода намешавад. 
 

11. Раъд кардани ҳама гуна пешниҳодот ва аз нав эълон додан 

 

68. Пешниҳодҳо барои тендер набояд рад карда шаванд ва пешниҳоди нав бе мувофиқаи 

пешакии БОР, талаб карда намешавад. 

 

12. Иштироки корхонаҳои давлатӣ 

 

69. Корхонаҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ки ба сифати 

иштирокчиёни озмун иштирок кунанд, агар онҳо исбот кунанд, ки аз ҷиҳати молиявӣ 

мустақил мебошанд, мувофиқи қонунҳои тиҷоратӣ амал мекунанд ва аз ҷониби мақомоти 

ваколатдор дар бастани қарордод, вогузор нестанд. Илова бар ин, онҳо бояд талаботро 

дар робита бо бехатарии тендер ва кафолати иҷроиши корҳоро мисли дигар 

иштирокчиён, таъмин карда тавонанд. 

13. Ҳуқуқи санҷиш/ аудит 

 

70. Муқаррароти дахлдор бояд ба ҳамаи шартномаҳои OКT барои корҳо ва молҳое, ки аз 

ҷониби БОР маблағгузорӣ мешаванд, дохил карда шаванд. Молрасонҳо ва пудратчиён 

бояд иҷозат диҳанд, ки БОР суратҳисоб, сабтҳо ва ҳуҷҷатҳои дигари марбут ба 

пешниҳоди тендер ва иҷроиши шартномаро аз ҷониби аудиторон, ки БОР муайян 

мекунад, таҳти санҷиш қарор дода шаванд. 
 
14. Қаллобӣ ва коррупсия 

 
71. Қарзгиранда бояд пешниҳод намудани қарордодро раъд кунад, агар муайян шавад, 
ки тендер барои бастани шартнома бевосита ё тавассути миёнаравӣ сурат гирифта, 
омилҳои фиребгарӣ, фассод, ва коррупсиониро дар худ ҷой додааст. 

 
72. БОР ба мӯҳлати номуайян ё муайян бастани қарордодҳое, ки аз ҷониби БОР 
маблағгузорӣ мешаванд, беэътибор хоҳад хонд, агар муайян шавад, ки ширкат ё нафари 
масъул дар бастани шартнома бевосита ё тавассути миёнаравӣ ба омилҳои фиребгарӣ, 
фассод, ва коррупсионӣ, даст задааст.  
 

D. Супоришҳои техникии мушовир 

 

73. Супоришҳои техникии кормандони ГТЛ дар замимаи 1, Супоришҳои техникии 

дигар  мушовирон дар замимаи 3  Дастурамали Идоракунии Лоиҳа, оварда шудааст. 

 

 

49. Меъёрҳои бехатарӣ 
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74. Дар асоси Низомномаи Сиёсати Меъёрҳои Бехатарӣ (НСМБ) 2009 ба лоиҳа меъёрҳои 

бехатарии зерин дароварда шудаанд. 

 
75. Категорияи экологӣ ва арзебии муҳити зист. Аз нуқтаи назари ҷанбаҳои экологӣ 
лоиҳа ба категорияи "B", дохил мешавад. Таъсири манфии экологӣ асосан ба фаъолияти 
корҳои сохтмонӣ вобаста аст, ки дар натиҷаи 2, оварда шудааст. Таъсири назаррас дар 
марҳилаи сохтмон инҳоянд: чанг, партовҳои сахт ва хатарҳои табиии касбӣ ва ҷамъиятӣ, 
аз ҷумла, партовҳои асбестӣ, чангу ғуборе, ки ба берун сар мезанад, корҳои сохтмонӣ 
берун аз биноҳо (масалан сохтмони лӯлаҳои септитӣ, таъмири об ва системаҳои 
канализатсия), партовҳои сахт барои иваз кардани таҷҳизоти кӯҳна ва ғайра. Мутобиқи 
сиёсати меъёрҳои бехатарии соли 2009, арзёбии ибтидоии экологӣ (АИЭ) ва Нақшаи 
идоракунии муҳити зист (НИМЗ) таҳия карда шуданд. НИМЗ чораҳои кам кардани хатар 
ва мониторинги талаботро дар бар мегирад ва дар ҳама гуна ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва 
ҳуҷҷатҳои шартномавӣ замима мегарданд. Пеш аз сохтмон, пудратчи омилҳои НИМЗ-ро 
омода мекунад, ки аз ҷониби ГТЛ тасдиқ карда мешавад. АИЭ барои нақшаи идоракунии 
партовҳои доруворӣ аз ҷониби пудратчӣ омода карда мешавад.  ГТЛ дар амалигардонии 
АИЭ масъул аст ва бояд дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ АИЭ-ро ҳамчун омили костагардонии 
хатар ба муҳити зист дар сохтмон, дохил намояд. ГТЛ ва мушовир оид ба назорат барои 
таъмини омодасозии пудратчиёни ба НИМЗ масъуланд. Илова бар ин, ГТЛ ҳамаи НИМЗ-
ро пеш аз оғоз намудани корҳои сохтмонӣ тасдиқ мекунад. Мониторинги сифати муҳити 
зист ва татбиқи чораҳои коҳишдиҳӣ аз ҷониби ГТЛ бо кӯмаки мушовир оид ба назорат, 
бо назардошти талабот, вазифахои корӣ ва тақсим кардани вақти корӣ барои ин амалиёт, 
амали мегардад. Натиҷаҳои монитор дар ҳисоботи 3 моҳаи лоиҳа дохил карда мешаванд 
ва ҳисоботи нимсолаи экологӣ, ки ба БОР ирсол мегарданд. ГТЛ барои ташкил ва татбиқи 
механизми баррасии шикоятҳо (МБШ) мутобиқи АИЭ / НИМЗ ва тартиби иҷроиши он аз 
ҷониби пудратчӣ масъул мебошад. Арзиши татбиқи НИМЗ аз ҳисоби грант маблағгузорӣ 
карда мешавад, махсусан хароҷоти чораҳои кам кардани хатарҳо ба шартномаҳои 
сохтмон ва хароҷоти дастгирии мониторинги экологӣ ба хизматрасонии машваратии 
мушовир оид ба назорат, дохил карда мешаванд.  ГТЛ ба таври фаврӣ БОР-ро оиди ҳама 
гуна хатарҳо ва чораҳои ислоҳӣ дар ҳолатҳои хавфи экологӣ ва / ё иҷтимоӣ ва таъсири 
он дар давраи сохтмон, амалисозии лоиҳа, ки дар АИЭ инъикос дода нашудаанд, хабар 
хоҳад дод. 

 

76. Пудратчиёни сохтмон барои татбиқи НИМЗ масъуланд. Иҷрокунанда бояд тартиби 

расмии ҳолатҳои бехатарӣ, барномаи идоракунии садо дар сохтмон, барномаҳои 

бехатарии меҳнатӣ ва ҷомеа, инчунин, нақшаи махсуси НИМЗ (Нақшаи идоракунии 

муҳити зисти Пудратчӣ)-ро дар асоси НИМЗ то оғози корҳои сохтмонӣ таҳия намояд.  

Дар қарордод бояд дарҷ гардад, ки иҷрокунанда ҳисоботи моҳона оид ба татбиқи нақшаи 

идоракунии муҳити зисти пудратчиро пешниҳод хоҳад кард.  ГТЛ барои назорат аз 

болои иҷрои ӯҳдадориҳои экологӣ аз ҷониби пудратчӣ, ҳамоҳангсозии машваратҳои 

ҷамъиятӣ ва механизми баррасии шикоятҳои лоиҳа (МБШ), инчунин пешниҳод 

намудани БОР ҳисоботи мунтазами лоиҳа ва гузоришҳои солонаи мониторинги экологӣ, 

масъул хоҳад буд. ГТЛ мутахассиси ҳифзи муҳити зист ва иҷтимоиро (ҲМЗИ) барои 

назорат аз болои татбиқи НИМЗ, таъин мекунад. Ба вазифаҳои мутахассиси (ҲМЗИ) 

дохил мешаванд: (i) баррасӣ ва тасдиқи иншооти НИМЗ, (ii) мониторинги татбиқи 

НИМЗ, (iii) татбиқи МБШ, (iv) ташкили тренингҳо оид ба идоракунии муҳити зист, (v)  

навсозии АИЭ (дар зарурат). 

 

77. Машварати ҷамъиятӣ ҳангоми таҳияи лоиҳа сурат гирифта ва дар тамоми татбиқи 

лоиҳа идома хоҳад ёфт. Машваратҳои мунтазами ҷомеа ҳангоми сохтмон ва татбиқи 

лоиҳа азҷчониби ГТЛ ва мушовирони оид ба масъалаҳои муҳити зист, гузаронида хоҳад 

шуд. Ҳар гуна даъвоҳо роҷеъ ба муҳити зизт мутобиқи механизмҳои баррасии шикоятҳо, 

ки барои лоиҳа омода шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Мутобиқи НИМЗ, комиссияи 
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миллӣ ва МБШ-и назди лоиҳа таъсис дода мешавад, ки қабули шикоятҳои ҷомеаро оид 

ба лоиҳа ва татбиқи он, баррасӣ менамояд. ГТЛ, бо ёрии кормандони ҳифзи муҳити зист 

ва иҷтимоӣ, барои идоракунии МБШ, татбиқи он ва гузоришдиҳӣ, масъул мебошад. 

 

78. Маблағгузорӣ барои тақвият бахшидани НИМЗ, омӯзиши муҳити атроф, навсозии 

НИМЗ, назорати муҳити зист, мониторинги экологии параметрҳо дар ҷараёни корҳои 

сохтмонӣ ва амалиёт, машваратҳои ҷамъиятӣ дар давоми сохтмон ва амалиёт то 

ҳисоботи ниҳоии лоиҳа (ҲНЛ) тақрибан 300,000 доллари амрикоӣ аз арзиши умумии 

лоиҳа, ҷудо шудааст. Баъзе аз ин хароҷотҳо барои ҳифзи муҳити зист аллакай дар сметаи 

лоиҳа (корҳо, ГТЛ ва хизматрасонии машваратӣ) дохил карда шудаанд. Дар сурати 

тағирот дар доираи лоиҳа ё хавфҳои экологӣ  ва иҷтимоии ғайричашмдошт ва таъсири 

он дар давоми сохтмон, татбиқ ва пешбурди лоиҳа, ки дар АИЭ ва НИМЗ пешбинӣ 

нашудаанд, ГТЛ бояд фавран ба БОР хабар диҳад. ГТЛ (i) таъсири ҳолатҳои 

ғайричашмдоштро арзёбӣ намуда, (ii) имкониятҳои мавҷударо барои бартараф кардани 

он роҳандози менамояд (iii)  АИЭ ва НИМЗро барои инъикоси таъсири ин омилҳо таҳия 

ва нав мекунад. 

 

79. Кучонидани маҷбурӣ: Категорияи кӯчонидани маҷбурӣ– С. Таҳқиқоти пурраи 

чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ тасдиқ карданд, ки фаъолияти лоиҳа ба даст овардани замин ё 

кӯчонидани маҷбурии аҳолиро талаб намекунад. Сохтмон ва барқарорсозии 

беморхонаҳои ноҳиявӣ ва марказҳои тандурустӣ дар ҳудуди заминҳои мавҷуда анҷом 

дода мешаванд. Ҳангоми тағйирёбӣ талабот ё эҳтиёҷоти иловагии замин ва кӯчонидани 

аҳолӣ, нақшаи чорабиниҳо оид ба кӯчонидан дар асоси Сиёсати ҳифзи иҷтимоии БОР 

соли 2009 ва талаботи миллӣ, таҳия карда мешавад. Нақшаи кӯчонидани аҳолӣ бояд пеш 

аз оғози корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳо, сурат гирад. 

 

80. Мардуми таҳҷоӣ. Дар робита ба аҳолии таҳҷоӣ, лоиҳа ба категорияи «С» дохил карда 

шудааст. Чуноне ки дар Сиёсати Меъёрҳои Бехатарии БОР 2009 дақиқ карда шуд, дар 

минтақаҳои лоиҳа мардуми таҳҷоӣ зиндагӣ намекунад, аз ин лиҳоз, лоиҳа ба категорияи 

«С» дохил карда шудааст. 

 

81. Механизми баррасии арзу шикоятҳо дар рафти татбиқи лоиҳа. Арзу шикоятҳое, 

ки ҳангоми иҷрои корҳои сохтмонӣ ба амал омадаанд, тибқи кадамҳои зерин баррасӣ 

мегарданд:. 

 

Марҳилаи 1: шикоятҳо дар сатҳи ноҳия пешниҳод карда мешаванд, ки дар он ҷо 

шахсони масъул ва намояндагони ҳукумати маҳаллӣ, инчунин намояндагони 

шахсони ҷабрдида, дар якҷоягӣ ҳалли масъалаи пешомадаро, баррасӣ хоҳанд кард. 

Ҳар як шикоят аз ҷониби шахси ҷабрдида ва намояндаи Кумитаи маҳалӣ оид ба 

баррасии арзу шикоятҳо имзо гардида ва ба қайд гирифта мешавад. Мӯҳлати ҳалли 

шикоятҳо 14 рӯзро дар бар мегирад.  

 

Марҳилаи 2: агар шикоят дар давоми 14 рӯз ҳал карда нашавад, шахси ҷабрдида (ё 

намояндаи ӯ) метавонад шикоятро ба Кумитаи миллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо 

ба ВТҲИА / ГТЛ, ирсол намояд. Кумитаи миллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо бояд 

дар давоми 14 рӯзи тақвимӣ ҳали масъаларо ёбад. 

 

Марҳилаи 3: Шахси ҷабрдида ҳуқуқ дорад, ки дар вақти дилхоҳ ба суд муроҷиат 

намояд. 
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82. Таъсиси Кумитаи миллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо (КМБАШ). КМБАШ 

ҳамаи арзу шикоятҳое, ки бевосита аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҷомеа, ба кумита ворид 

мегарданд, қайд менамояд. Ба КМБАШ ҳайъати кормандони ВТҲИА ҶТ, ҳамоҳангсози 

лоиҳа ва кормандони ГТЛ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва экологӣ, намояндаи ҳукумати 

маҳаллӣ ва ширкати ғайридавлатии дахлдори маҳаллӣ, дохил мешаванд, ки барои 

баррасӣ намудани арзу шикоятҳои ҷомеаҳои ҷабрдида ва таъмини ҳалли масоили онҳо, 

фаъолият мекунанд. Қарорҳои КМБАШ аз ҷониби аксарияти аъзоёни он қабул карда 

шуда ба ҷамоатҳои маҳаллӣ ва бевосита ба шикояткунандагон пешниҳод карда 

мешаванд. Агар шикояткунандагон бо қарорҳои КМБАШ қаноатманд набошанд, онҳо 

ҳамеша метавонанд ба бахши масъули БОР ё ба суд муроҷиат кунанд. 

 

83. ВТҲИА ҶТ/ГТЛ сабти арзу шикоятҳоро нигоҳ медорад. Ин ба баррасии ҳамаи 

шикоятҳо барои мақсади мониторинги мунтазами дархостҳо ва натиҷаҳои 

хизматрасониро, ки ба КМБАШ арз мегарданд, дарбар мегирад. Ин механизм давра ба 

давра аз ҷониби БОР баррасӣ карда мешавад.  

 

84. Таъсиси кумитаи маҳаллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо.  Дар ҳар як ноҳия 

кумитаи маҳаллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо дар сатҳи Ҳукумати таъсис дода 

мешавад. Кумитаи мазкур ҳамаи арзу шикоятҳое, ки бевосита аз ҷониби шахсони воқеӣ 

ё ҷомеа ворид мегарданд, дар сатҳи маҳалӣ қайд ва пайгирӣ менамояд. Кумитаи сатҳи 

маҳаллии баррасии арзу шикоятҳо бо қарори раиси Ҳукумати маҳалӣ таъсис дода шуда, 

ба аъзоёни он шахсони зерин барои ҳалли масъалаҳои марбута, дохил мешаванд: 

 

• Муовини раиси Ҳукумат; 

• Раиси ҷамоати Шахрак; 

• Намояндаи маъмурияти ноҳиявии Кумитаи заминсозӣ ва геодезӣ; 

• Намояндаи шӯъбаи меъмории ноҳиявӣ; 

• Намояндаи мақомоти ноҳия оид ба ҳифзи муҳити зист ва мақомоти 

хоҷагии ҷангал; 

• Раиси корхонаи манзилию коммуналӣ; 

• Муҳандиси коршинос; 

• Роҳбарони ҷомеа ва роҳбарони созмонҳои ғайридавлатӣ; 

• Дигар созмонҳои махсусгардонидашуда, дар ҳолати зарурӣ. 

 

85. Яке аз ин нафарони дар боло зикршуда ба ҳайси котиби кумитаи сатҳи маҳаллии 

баррасии арзу шикоятҳо интихоб мешавад, ки шикоятҳоро дар пойгоҳ сабт карда, 

ҷамъомадҳои машваратии аъзоёнро ташкил менамояд, иҷрои корҳои марбута ва сабтҳои 

нигоҳдории ҳуҷҷатҳоро ба роҳ монда, ҳар моҳ шикоятҳоро ба Кумитаи миллӣ оид ба 

баррасии арзу шикоятҳо, ирсол менамояд. 
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Диаграммаи 5. Раванди супоридан ва баррасии арзу шикоятҳо 

 
Манбаъ: БОР Гуруҳи Дастгирии Техникӣ лоиҳаи Хизматрасонии Маҷмўи Барои Модар 

Ва Кӯдак, август 2018.  

 

86. Баррасии арзу шикоятҳо (БАШ) метавонад барои ҳар як шикоят, як ё якчанд 

вохӯриҳо талаб кунад ва инчунин тадқиқотро аз ҷониби мутахассисони мушаххаси 

техникӣ ё баҳодиҳанда оиди мавзеҳи арзгардида. Шикоятҳое, ки марбут ба якдигаранд, 

метавонанд ҳамчун як масъала, баррасӣ карда шаванд.  

 

87. Дар робита ба дархостҳое, ки бевосита ба ВТҲИА ҶТ ирсол карда мешаванд, аз 

тарафи Кумитаи миллӣ оид ба баррасии арзу шикоятҳо/ГТЛ дар якҷоягӣ бо Кумитаи 

маҳалӣ дар сатҳи ҳукумат ва бо ҳузури шикояткунанда, баррасӣ хоҳанд шуд. Қарорҳои 

КМБАШ аз ҷониби аксарияти аъзоёни он қабул карда шуда ба ҷамоатҳои маҳаллӣ ва 

бевосита ба шикояткунандагон пешниҳод карда мешаванд. Агар шикояткунандагон бо 

қарорҳои КМБАШ қаноатманд набошанд, онҳо ҳамеша метавонанд ба суд муроҷиат 

кунанд. 

 

88. Агар шикояткунандагон арзи хешро ба БОР ирсол кардан хоҳанд, нафари масъул ба 

онҳо маълумотҳои зерени тамосро пешниҳод хоҳад кард:  

 

Шахси масъули милли оид ба ҳифзи иҷтимоӣ дар БОР 

Намояндаи доимии Бонки Осиёии Рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

к. Совет 45, Душанбе, Тоҷикистон 

Тел.: 992 372 210558 

 

ё 

 

Ҳамоҳангсози махсуси лоиҳаҳои БОР 

Бонки Осиёии Рушд 

E-mail: ба сомонаи зерин ворид шавед www.adb.org/site/accountability-

mechanism/contacts 

Факс: (63-2) 636-2490 

Муроҷиати ба суди давлатӣ 

 

КМБАШ назди ВТҲИА/ГТЛ (14 рӯз) 

Кумитаи маҳалии БАШ дар сатҳи 
Ҳукумат (14 рӯз) 

Шикояткунанда 

Тадбирҳо қабулшуда 

Масъалаи ҳалшуда 

http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/contacts
http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/contacts
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Шуъбаи БОР оид ба баррасии арзу шикоятҳо 

Бонки Осиёии Рушд 

6 Гузаргоҳи БОР, ш. Мандалуйонг, Метро Манила, Филиппин 

Тел. +63 2 632 4336, Факс + 63 2 636 2088,  

E-mail: crp@adb.org 

 

 

50. ГЕНДЕР ВА ҶАНБАҲОИ ИҶТИМОӢ 

 

89. Лоиҳа ба категорияи «баробарии гендерӣ» (Генд) дохил шудааст, зеро он бевосита 

ба бартараф кардани мушкилоти дастрасии маҳдуди занон ба хизматрасониҳои тиббӣ, 

равона шудааст. Махсусан, лоиҳа ба афзоиши назарраси шумораи занону кӯдаконе, ки 

ба хизматрасонии тиббӣ муроҷиат мекунанд, ва инчунин таъминоти саривақтӣ ва 

босифати пеш аз таваллуд, ҳангоми таваллуд, баъди таваллуд ва хизматрасонӣ дар 

беҳдошти кӯдакон, равона шудааст. Лоиҳа дар беморхонаҳои ноҳиявӣ шуъбаҳои 

акушерӣ ва генекологиро ташкил/барқарор менамояд ва онҳоро бо таҷҳизоти зарурии 

тиббӣ таъмин мекунад, инчунин дастрасии осон барои занон ва кӯдакон, ба монанди 

ҳуҷраҳои алоҳидаи ташхис, ташнобҳои алоҳида ва утоқҳо барои равонасозии муоинаи 

тиббӣ. 

 

90. Лоиҳа имкон медиҳад, ки протоколҳои ба омилҳои гендерӣ марбут таҳия гарданд, ва 

инчунин кормандони соҳаи СМК, ба монанди табибони оилавӣ, ҳамшираҳои тиббӣ ва 

момодояҳо зери омӯзиши мунтазам қарор гиранд. Ниҳоят, лоиҳа муносибатҳои 

иҷтимоию маданиро, ки аҳолиро аз хизматрасонии саривақтии СМК равона месозад, 

тавассути чорабиниҳои таблиғотӣ оид ба ивази рафтор, махсусан ба занони синну соли 

қобили таваллуд, шавҳарҳо ва хушдоманҳо, инчунин донишҷӯёни миёна ва олӣ, баррасӣ 

хоҳад кард. Нақшаи Амалиёти Гендерӣ (НАГ) дараҷаи баробарии гендериро дар бар 

мегирад, ки беҳтар намудани дастрасии занонро ба хизматрасониҳои баландсифати 

тиббӣ, тақвият мебахшад. 

 

Ҷадвали 15:  Нақшаи Амалиёти Гендерӣ  

Фаъолият Нишондиҳандаҳо Шахси 

масъул 

Мӯҳлати 

иҷроиш 

Натиҷаи ниҳоӣ:  Фарогирии занон ва кӯдакон ба хизматрасонии бо сифати СМК 

дар ноҳияҳои лоиҳа беҳтар карда шуд  

0.1 Мониторинги 

таваллуд дар 

муассисаҳои 

тиббӣ/беморх

онаҳо ва 

санҷишҳои 

пеш аз 

таваллуд дар 

минтақаҳои 

лоиҳаa 

 

 

0.1.1 Афзоиши шумораи 

таваллудҳо дар муассисаҳои 

тандурустӣ / беморхонаҳо на 

камтар аз 10% дар ноҳияҳои Рашт 

ва Шоҳин, 3% дар минтақаи 

Файзобод (маълумоти соли 2016.: 

Рашт – 69%, Шохин – 62%, 

Файзобод – 93%)b 

 

0.1.2 Ҳадди аққал 80% занони 

ҳомила дар ноҳияҳои Рашт ва 

Файзобод ва 95 %  дар 

Мутахассиси 

МваА ГТЛ; 

Мутахассиси 

гендер 

 

кв 1–кв 4 2024 

с. 

mailto:crp@adb.org
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0.2 Мониторинги 

иммунизатсия

и навзодон 

дар давоми 

соли аввали 

ҳает 

Шамсиддин Шоҳин дар аввалин 

семоҳаи ҳомиладорӣ барои 

машваратҳои тиббии пеш аз 

таваллуд, муроҷиат намуданд. 

(маълумоти соли 2016.: Рашт – 

71%, Шохин – 90%, Файзобод – 

77%)b 

 

0.1.3. Ҳадди аққал 15% дар Рашт 

ва Шамсиддин Шоҳин ва 5% 

афзоиш дар Файзобод, дар 

шумораи занони ҳомила, ки на 

камтар аз 4 маротиба ба 

машварати тавсияшаванда дар 

давраи ҳомиладорӣ рафтаанд 

(маълумоти соли 2016.: Рашт 68%, 

Шоҳин 71%, Файзобод 91%)b  

 

0.1.4.Ҳадди аққал 50% таваллуд 

дар беморхонаҳои лоиҳа бо 

пешниҳоди кормандони КАТС 

(маълумотҳои 2017 с.  0)  

 

Мониторинги иммунизатсияи 

навзодон дар давоми соли аввали 

ҳает 

Натиҷаи 1: Беҳтар намудани хизматрасонии маҷмӯӣ оид ба СМК дар ноҳияҳои 

лоиҳа 

1.1. Таъмини 

рушд 

ва паҳнкунии  

протоколҳои 

муроҷиатӣ бо 

назардошти 

ҷанбаҳои гендерӣ 

1.1.1 Протоколҳои мушаххаси 

гендерӣ дар ҳамаи 

минтақаҳои лоиҳа таҳия ва 

татбиқ карда шуданд 

(маълумотҳои 2018 с.: 0) 

1.1.2 Ба ҳадди аққал 50% 

кормандони СМК соҳаи 

тандурустӣ тренинг оид ба 

протоколҳои муроҷиатӣ бо 

назардошти ҷанбаҳои 

гендерӣ, гузаронида шуд. 

(маълумотҳои 2018 с.: 0) 

 

ГТЛ, ВТҲИА; 

Мақомоти 

маҳаллии 

соҳаи 

тандурустӣ, 

идораи 

муассисаҳои 

тандурустӣ, 

мутахассиси 

гендери ГТЛ 

маълумоти 

марбут ба 

гендерҳоро ба 

таҳиякунанда

гони 

протоколҳои 

муроҷиатӣ, 

пешниҳод 

менамояд;  

кв 2 2020  

 

 

 

кв 2 2020  

кв 4 2022  
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1.1.Гузаронидани 

тренинг ба 

кормандони 

соҳаи 

тандурустӣ 

(табибон, 

ҳамшираҳо, 

ва 

момодоягон) 

оид ба 

хизматрасони

ҳои маҷмӯӣ 

СМК. 

1.2.1 Ҳадди аққал 50% 

кормандони соҳаи СМК дар 

минтақаҳои лоиҳа дониш ва 

малакаҳои хешро оид ба 

хизматрасониҳои ммаҷмӯӣ 

СМК, сайқал доданд. 

(маълумотҳои 2018 с.: 0) 

 

1.2.2 Ҳадди аққал 60% 

иштирокчиёни тренинг 

занонро ташкил доданд 

(маълумотҳои 2018 с.: 0) 

ГТЛ; ВТҲИА, 

Мақомоти 

маҳаллии 

соҳаи 

тандурустӣ, 

идораи 

муассисаҳои 

тандурустӣ,  

кв 1 2020  

кв 2 2023 

Натиҷаи 2: Инфрасохтор ва таҷҳизот барои хизматрасониҳои СМК дар ноҳияҳои 

лоиҳавӣ самаранок ва беҳтар карда шуданд 

2.1 Фароҳам 

сохтани 

дастрасии 

саривақтии 

хизматрасониҳо 

барои модарон, 

занон, кӯдакон ва 

шахсони дорои 

маъюбӣ дар 

марказҳои 

саломатии 

ноҳиявӣ ва 

беморхонаҳоb   

2.2.Гузаронидани 

тадқиқоти 

қаноатманди дар 

муассисаҳои 

тандурустӣ 

2.1.1 Ҳамаи марказҳои 

саломатии ноҳиявӣ ва 

беморхонаи ноҳиявӣ, бо 

инфрасохтори мутобиқкардашуда 

барои модар, зан, кӯдак ва 

шахсони маъюб, таҷҳизонида 

шуданд. (маълумотҳои 2018 с: 0) 

 

2.2.1  Ҳадди аққал 50% фоизи 

мизоҷон (аз руи ҷинс) бо 

иншоотҳо ва хизматрасониҳои 

СМК қаноатмандӣ, изҳор 

намуданд. (маълумотҳои 2018 с.: 

0) 

ГТЛ; ВТҲИА 

 

 

 

 

Мутахассиси 

гендери ГТЛ 

бояд барои 

пешбурди 

таҳқиқот 

маълумотҳои 

гендериро 

пешниҳод 

намояд; 

Ширкати 

тадқиқотӣ 

кв 4 2019   

кв 2 2024 

 

 

 

 

Ибтидоӣ: 

кв 4 2019; 

Ниҳойӣ:  

кв 4 2023 

Натиҷаи 3: Тақвият додани дониш дар самти саломатии модару кӯдак ва рафтори 

ба саломатӣ нигаронидашуда дар ноҳияҳои лоиҳа 

3.1 Гузаронид

ани 

чорабиниҳои 

муоширати 

ивази рафтори 

доир ба СМК 

бо назардошти 

омилҳои 

гендерӣ 

 

 

 

 

 

3.1.1  Ҳамаи маводҳои МИР, 

иттилооти омилҳои гендериро дар 

хеш ҷой додаанд. (маълумотҳои 

2018 с.: 0) 

 

3.1.2  Тақрибан 50% нафароне, ки 

ба фаъолиятҳои МИР 

фарогирифтанд, занонро ташкил 

медиҳад (маълумотҳои 2018 с.: 0)  

 

3.1.3 Таблиғоти МИР як ҷузъе 

дорад, ки ба нақши шавҳарон 

ҳангоми ҳомиладории занҳо, 

инчунин нақши онҳо ҳамчун падар 

Мутахассиси 

гендери ГТЛ; 

Мутахассиси 

ГТЛ оид ба 

робита бо 

ҷомеа; 

ВТҲИА 

 

 

 

 

 

 

 

кв 1 2020 –  

кв 3 2024  
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3.2 Гузаронидани 

тадқиқоти 

ибтидоӣ ва 

ниҳоӣ барои 

такмил 

додани дониш 

ва 

муносибати 

ҷавонон ва 

калонсолон ба 

СМК 

дар нигоҳубини кӯдакон, равона 

шудааст. (маълумотҳои 2018 с.: 0) 

 

3.1.4 Ҳадди ақал 85% занони 

ҳомила брошураҳо оид ба СМК 

гирифтаанд (маълумотҳои 2017 с.: 

0) 

 

3.2.1  Ҳадди аққал 60 фоизи аҳолӣ 

дониш ва муносибати хешро ба 

СМК такмил доданд (тадқиқоти 

ибтидоии 2018.: 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мутахассиси 

МваА ГТЛ; 

Ширкати 

тадқиқотӣ; 

Мутахассиси 

гендери ГТЛ 

 

 

 

 

 

Ибтидоӣ: 

кв 4 2019; 

Ниҳоӣ:  

кв 4 2023 

Идоракунии лоиҳа 

4.1.Гузаронидани 

тренинг оид ба 

такмили ихтисос 

дар масъалаи 

гендер ба 

ВТҲИА/ГТЛ ва 

ҷонибҳои 

ҳавасманд 

4.2. Татбиқи 

нишондиҳандаҳо

и гендерӣ дар 

системаи 

мониторинги 

лоиҳа ва таъмини 

ҷамъоварии 

маълумот аз рӯи 

гендер 

4.3. Ба кор ҷалб 

намуудани занон 

ҳамчун аъзои 

кадрии ГТЛ 

4.1.1 Ҳамаи кормандони ГТЛ 

дониши худро дар бораи 

воридсозии чамбаҳои гендер дар 

СМК такмил доданд. 

(маълумотҳои 2018 с.: 0) 

 

4.1.2 Ҳадди аққал 80% 

кормандони ВТҲИА, ки дар лоиҳа 

шомил буданд, дониши худро дар 

бораи воридсозии чамбаҳои 

гендер дар СМК такмил доданд. 

(маълумотҳои 2018 с: 0) 

 

4.2.1 Ҳамаи гузоришҳо оид ба 

пешрафт дар татбиқи лоиҳа 

Нақшаи Амалийти Гендериро бо 

маълумотҳое, ки бо ҷинс ҷудо 

шудаанд, дар худ ҷой додааст. 

(маълумотҳои 2018 с: 0) 

 

4.3.1 40% аъзоёни ГТЛ занон 

мебошанд (маълумотҳои 2018 с.: 0) 

ГТЛ; 

Мутахассиси 

гендери ГТЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Мутахассиси 

МваА ГТЛ 

 

 

 

 

Директори 

лоиҳа  

кв 3 2019 – 

кв 2 2020 

 

 

 

 

 

Таҳияи 

системаи МваА: 

кв 3–кв 4 2019; 

Ҷамъоварии 

маълумот оид 

ба MваА аз руи 

гендер:  

 

 

кв 1 2020– 

кв 4 2024 

кв 3 2019 

МИР = Муоширати ивази Рафтор, НАГ = Нақшаи Амалиёти Гендерӣ; КТ = кормандони 

тиббӣ; ҲНТ= ҳисоботи ниҳоии татбиқ; БД – баррасии даврӣ; СМК = Саломатии модару 

кӯдак; ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; МваА = мониторинг ва арзёбӣ, ГТЛ = Гуруҳи татбиқи лоиҳа, КАТС = 

кӯмаки аввлияи тиббию санитарӣ; ШДМ = шахсони дорои маъюбӣ; МСН = маркази 

саломатии ноҳия. 
a Самтҳои лоиҳа дар минтақаҳои ноҳияҳои тобеи маркази (НТМ) Файзобод ва Рашт ва 

ноҳияи Ш.Шохин дар вилояти Хатлон мебошанд. Агар нишон дода нашуда бошад, 

таҳқиқоти аслӣ ба се ноҳияҳои зикршуда  Файзобод, Рашт ва Шохин ишора мекунанд.  
bМаълумоти охирине, ки оаврда шудааст ба соли 2016 таалуқ дорад. Нишондиҳандаҳои 

муфассал дар давоми аввалин омӯзиши MваА дар давоми соли аввали лоиҳа ҷамъ хоҳанд 

шуд. 
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C  Маълумотҳои овардашуда ба ҳисоби миёнаи нишондиҳандаҳои ноҳияҳо ишора 

мекунад.  Маълумоти воқеӣ дар минтақаҳои лоиҳа метавонад паст бошад. 

Нишондиҳандаҳои муфассал дар давоми аввалин омӯзиши MваА дар давоми соли 

аввали лоиҳа ҷамъ хоҳанд шуд. 
d  Намунаи таҷҳизоти фароҳамсоз барои занҳо, кӯдакон ва ШДМ аз ҳуҷраҳои барои 

ширдиҳӣ ва ташхис, ташнобҳои алоҳида барои занон ва мардон, ҳуҷраҳои алоҳидаи 

барои имтиҳони занҳои ҳомила, иборат мебошанд. 

 

 

 



51. Мониторинги Иҷроиш, Арзёбӣ, Ҳисоботдиҳӣ ва Муошират  

А. Матритсаи таҳия ва мониторинг 

Ҷадвали 16:  Матритсаи таҳия ва мониторинг 

 

Таъсири лоиҳа ба ҷамбаҳои зерин алоқаманд аст 

Ҳолати саломатӣ ва некӯаҳволии модарону кӯдакон дар ноҳияҳои лоиҳа беҳтар карда 

шуд (Ҳадафҳои рушди устувор 3)a  

Занҷираи 

натиҷаҳо 

Нишондиҳандаҳо, мақсадҳо ва 

маълумотҳои асосӣ 

Манбаъҳои 

маълумот ва 

механизмҳои 

ҳисоботдиҳӣ 

Хатарҳо 

Натиҷаҳо. 

Фарогирии 

занон ва 

кўдакон дар 

хизматрасонии 

сифатноки 

СМК дар 

ноҳияҳои лоиҳа 

беҳтар карда 

шуд 

То 2026 с.: 

1.Ҳадди аққал 10% афзоиш дар 

таваллудхона / беморхона дар 

Рашт ва Ш.Шоҳин ва 3% дар 

Файзобод (маълумоти соли 2016: 

Рашт 69%, Ш. Шоҳин 62% ва 

Файзобод 93%). 

 

1. ВТҲИА, 

системаи 

иттилоотии 

тандурустии 

ноҳия 

(ҳарсола) 

 

 

Мушкилоти 

иқтисодӣ буҷаи 

хонаводаҳоро 

роҷеъ ба 

тандурустӣ 

коҳиш медиҳад 

2.  Ҳадди аққал 50% фоизи 

таваллуд дар беморхонаҳои 

лоиҳа бо пешниҳоди КАТС сурат 

мегирад (маълумотҳои 2017 с.)b   

2-3.  

Тадқиқоти 

ибтидоӣ ва 

ниҳоӣ, ВТҲИА  

3. Ҳиссаи бистарӣ намудан бо 

асосноксозии таъминоти тиббӣ 

дар байни кӯдакони синни 0-5 

сола ба 10% расид  (маълумотҳои 

с 2017)b   

 

Натиҷаи 1 

Таъмини 

ҳамаҷонибаи 

хизматрасонии 

СМК дар 

ноҳияҳои лоиҳа 

беҳтар карда 

шуд 

 

 

то 2025 с.:  

1a. Ҳадди аққал 50% кормандони 

КАТС протоколҳои равонасозии 

марбут ба гендерро меомузанд 

(маълумотҳои 2017 с.: 0)b   

 

1a-3a 

Ҳисоботи 

лоиҳа, ВТҲИА 

(ҳарсола) 

 

 

 

 

1b. Маблағҳои тандурустӣ барои 

лоиҳаҳои ноҳиявӣ нигоҳ дошта 

мешаванд ва системаи 

маблағгузорӣ дар асоси табобат 

ҳадди ақал дар ду беморхонаи 

лоиҳа ба нақша гирифта шудааст 

(маълумотҳои 2017 с.:0)b   
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Таъсири лоиҳа ба ҷамбаҳои зерин алоқаманд аст 

Ҳолати саломатӣ ва некӯаҳволии модарону кӯдакон дар ноҳияҳои лоиҳа беҳтар карда 

шуд (Ҳадафҳои рушди устувор 3)a  

Занҷираи 

натиҷаҳо 

Нишондиҳандаҳо, мақсадҳо ва 

маълумотҳои асосӣ 

Манбаъҳои 

маълумот ва 

механизмҳои 

ҳисоботдиҳӣ 

Хатарҳо 

Натиҷаи 2: 

Беҳтарсози ва 

такмил додани 

инфрасохтор ва 

таҷҳизот барои 

хизматрасонии 

СМК дар 

ноҳияҳои лоиҳа 

беҳтар карда 

шуд 

 

 

 

то 2025 с.:  

2a. Ҳадди ақал 1 маркази 

тандурустии ноҳия ва 

беморхонаи ноҳиявӣ дар ҳар як 

минтақаи лоиҳа барқарор карда 

шудааст (маълумотҳои 2017 

с.:0)b   

 Тағйирёбии 

қурби мубодилаи 

асъор дар 

муқоиса бо 

сметаи лоиҳа 

метавонад 

хароҷоти корҳои 

сохтмониро ба 

таври назаррас 

баланд бардорад  

2b. Ташкили системаи 

идоракунии таҷҳизот 

(маълумотҳои 2017 с.:0) 

 

 

Натиҷаи 3: 

Дониш дар 

бораи 

саломатии 

модар ва кӯдак 

ва рафтор оиди 

ҳифзи саломатӣ 

дар ноҳияҳои 

лоиҳа беҳтар 

карда шуд 

 

то 2025 с.:  

3a. Дар минтақаҳое, ки лоиҳа 

фаро гирифта шудааст, 

стратегияҳои минтақавии 

Муоширати Ивази Рафтор барои 

ҳам занон ва ҳам мардон таҳия ва 

амалӣ карда шуданд. 

(маълумотҳои 2017 с.: 0)b 

 Ивази рафтор 

кори ниҳоят 

душвор аст ва бо 

вуҷуди 

фаъолияти зиёди 

лоиҳаи мазкур 

дар ин самт 

натиҷаи 

назаррасро 

метавон ба даст 

наовард. 

3b. Ҳадди аққал 85% занони 

ҳомила доир ба СМК брошура 

гирифтаанд (маълумотҳои 2017 

с.: 0)b 

Тадқиқоти 

ибтидоӣ, 

миёнамӯҳлат 

ва ниҳоии 

ДМТ, ВТҲИА 

 

Фаъолиятҳои асосӣ бо марҳилаҳои муҳим: 

Натиҷаи 1: Беҳтар намудани хизматрасониҳои босифати маҷмӯӣ барои СМК дар 

ноҳияҳои лоиҳа 

1.1 Оғози коркарди ширкат роҷеъ ба хизматрасониҳои босифати маҷмӯӣ дар самти 

СМК ва муоширати ивази рафтор дар чоряки 4-и 2018 с. 

1.2 Рушди нақшаҳои маҳаллии ноҳия барои кормандони соҳаи тандурустӣ дар чоряки 

4-и 2019 с. 

1.3 Ҳукумат стратегияи банақшагирӣ ва тақсими кормандони тибро дар чоряки 4-и 

2021 тасдиқ мекунад. 

1.4 Омӯзиши кормандони соҳаи тиб дар минтақаҳои лоиҳа оид ба истифодаи роҳҳои 

равонасози дар чоряки чоруми 2022 с. 

1.5 Таҳия намудани дастурамал барои Такмили мунтазами сифат дар чоряки 4-и 2020 с.  
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1.6 Омӯзиши ҳайъати идоракунӣ ва кормандони муассисаҳои тиббӣ дар истифодаи 

усулҳои Такмили мунтазами сифат дар чоряки 4-и 2021с. 

1.7 Таҳия ва тасдиқи дизайн, усулҳо, равандҳо ва воситаҳои системаи назорати кураторӣ 

дар чоряки 3-и 2020 с.  

1.8 Таҳия намудани дастурамал барои системаи кураторӣ дар чоряки 4-и 2020 с. 

1.9 Ҷорӣ намудани системаи назорати кураторӣ дар ноҳияҳои лоиҳа дар чоряки 1-и 

2021 с. 

1.10 Таҳияи сиёсати мубориза бо сироят, нақшаҳои ташкилот ва дастурамалҳои 

таҷрибаи клиникӣ дар чоряки 2-и 2022 с. 

1.11 Таҳияи сиёсати миллии оид ба идоракунии партовҳои клиникӣ дар чоряки 2-и 2022 

с. 

1.12 Таҳия ва тасдиқи дастурамали корӣ барои идоракунии партовҳо ва тартиби 

стандартии амалиёт дар чоряки 4-и 2022 с. 

1.13 Таҳия ва тасдиқи чаҳорчӯби меъёрию ҳуқуқӣ роҷеъ ба маблағгузории пилотӣ дар 

асоси табобат  дар чоряки 3-и 2020 с. 

1.14 Таҳияи системаи иттилоотӣ оиди равонасозӣ (роҳхатдиҳи) ва маблағгузории дар 

асоси табобат дар чоряки 4-и 2020 с. 

 

Натиҷаи 2: Асосноккунӣ ва такмил додани инфрасохтору таҷҳизот барои 

хизматрасонии СМК 

2.1 Дархост барои пешниҳодҳо аз ҷониби ширкати лоиҳакашӣ ва назорат дар чоряки 4-

и 2018 с. 

2.2 Тендер барои ба кор қабулкунӣ дар чоряки 2-и 2020 с. 

2.3 Арзебии пешниҳодҳо ва бастани қарордодҳо дар чоряки 3 ва 4-и 2020 с. 

2.4 Оғози сохтмон ва барқарорсозии баъзе муассисаҳои тандурустӣ дар чоряки 1-и 2021 

с. 

2.5 Тендер барои хариди мебел ва таҷҳизот дар  чоряки 4-и 2022 с. 

2.6 Арзёбӣ ва бастани қарордодҳо оди хариди мебел ва таҷҳизот дар чоряки 2-и 2022 с. 

2.7 Таъмин ва насби мебел ва таҷҳизот дар чоряки 2-и 2023 с. 

2.8 Анҷоми корҳо оид ба сохтмон ва барқарорсозӣ дар чоряки 3-и 2023 с. 

2.9 Гузаронидани арзёбии ниҳоӣ ва пардохти ҳиссаи охирини корҳо  дар чоряки 3-и 

2024 с. Ва барои таҷҳизот дар чоряки 2-и 2025 с. 

  

Натиҷаи 3: Такмили дониш оид ба саломатии модару кудак ва ивази рафтор роҷеъ 

ба ҳифзи саломатӣ  

3.1 Оғози қабули ширкатҳо барои хизматрасониҳои маҷмӯӣ доир ба ба СМК ва 

МИРдар чоряки 4-и 2018 с. 

3.2 Арзёбии пурраи асосҳои дониш, муносибат ва таҷрибаи аҳолӣ дар ноҳияҳои 

пилотии лоиҳа чоряки 3-и 2020 с. 

3.3 Таҳияи стратегияи ноҳиявии МИР ва нақшаи татбиқ дар чоряки 1-и 2019 с. 

3.4 Таҳияи маводҳои МИР дар чоряки 3-и 2020 с. 

3.5 Таҳияи стратегияи коммуникатсионӣ ва нақшаи самараноки алоқа бо тарафҳои 

ҳавасманд дар чоряки 2-и 2019 с. 

3.6 Оғози стратегияи татбиқи МИР дар чоряки 3-и 2020 с. 

3.7 Татбиқи стратегияи алоқа дар чоряки 1-и 2020 с. 

3.8 Татбиқи барномаҳои грантҳои хурд барои аҳолӣ дар чоряки 3-и 2020 с. 
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Фаъолияти идоракунии лоиҳа 

Оғози ҷалби кормандони ҳайати ГТЛ (17 нафар) дар чоряки 4-и соли 2018 с. 

Оғози ҷалби мушовирон оид ба идоракунии молиявӣ ва хизматрасониҳои ҳамгироӣ 

(мушовирони инфиродӣ) дар чоряки 4-и соли 2018 с. 

Оғози тендер барои хариди мебел, таҷҳизот ва мошинҳо (2) адад барои ГТЛ дар чоряки 

4-и соли 2018 с. 

Дархост барои супоридани пешниҳодҳо аз ширкат оид ба мусоидат дар татбиқи лоиҳа 

дар чоряки 1-и 2019 с. 

Саҳми 

Бонки Осиёии Рушд: $32 млн. (гранти БОР)  

Ҳукумати Тоҷикистон: $3,2 млн.   

Пешниҳод оид ба маблағгузории шарикӣ: БДО, татбиқи таҷрибаи маблағгузорӣ дар 

асоси табобат ва консепсияи миллии нигоҳдории таҷҳизоти тиббӣ (10 млн. евро) 

МИР = муоширати ивази рафтор; СИИТН = системаи идоракунии иттилоотии 

тандурустии ноҳия; ДМТ = дониш, муносибат, таҷриба; БДО = Бонки Давлатии Олмон; 

СМК = саломатии модару кӯдак;  ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; КАТС = кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ;  
a Стратегияи миллии рушд. 
b Маълумоти ибтидоӣ дар рафти тадқиқоти асосӣ таҳия карда мешавад.. 
c «аз ҷиҳати тиббӣ санҷидашуда» бистарикунонии аз нигоҳи тиббӣ асоснокшуда маънои 

онро дорад, ки беморон танҳо дар муассисаи тиббӣ бояд табобат ёбанд.  Натиҷа дар асоси 

меъёрҳо аз руи санҷиши кортҳои тиббӣ ба даст оварда шуда, дар рафти таҳқиқоти 

ибтидоӣ ва ниҳоӣ, дақиқ мегарданд. Махраҷ – ин шумораи умумии бистарикунонии 

педиатрӣ буда дар ҳар муассисаи тиббӣ дар давраи ҳисоботӣ бо таҳқиқоти аслӣ ва ниҳоӣ 

мувофиқат мекунад. 

  Манбаъ: Бонки Осиёии Рушд 

 

 

B. МОНИТОРИНГ 

 

91. Мониторинг татбиқи лоиҳа (МДЛ). Дастурамалҳои кории МваА ва нақшаи татбиқи 

МваА, аз ҷониби мушовирони Дастгирии Техникӣ таҳия шуда пеш аз оғози татбиқи лоиҳа 

баррасӣ мегарданд. Дар соли аввали татбиқи лоиҳа, системаи мониторинги иҷроиши лоиҳа  

(СМИЛ)  мувофиқ ба расмиёти БОР, таҳия ва тарҳрезӣ хоҳад шуд. 

 

92. Дар давоми соли аввали лоиҳа, тадқиқоти ибтидоӣ барои муайян кардани маълумотҳои 

асосӣ барои ҳадафҳо ва нишондиҳандаҳо гузаронида мешавад. Ин мамбаъи маълумотро дар 

ДТЛ навсозӣ менамояд. Ҳамаи маълумотҳо дар ҳолати зарурӣ аз рӯи ҷинс, синну сол, сатҳи 

деҳот/шаҳр ва ҳолати иҷтимоӣ, тақсим карда мешаванд. 

 

93. Лоиҳа кафолат медиҳад, ки ҳамаи маълумотҳои зарурӣ аз ҷониби муассисаҳо ба ГТЛ бо 

истифода аз форматҳои расмӣ, расмиёт ва воситаҳои ҷамъоварии иттилоот барои осон 

кардани ҳамгироӣ ба иттилоот дар бораи пешрафтҳои лоиҳа истифода мешаванд. Барои 

дастгирӣ кардани раванд, дастурамал барои ҷамъоварӣ ва тартиб додани маълумот таҳия 
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карда мешавад. Илова бар ин, барои баланд бардоштани иқтидори онҳое, ки мониторинги 

лоиҳаро ба душ доранд, семинарҳо ва тренингҳо ташкил карда мешаванд. 

 

94. Мутахассиси МваАи ҳайъати ГТЛ дар тарҳрезии СМИЛ, таҳияи дастурамал, воситаҳои 

дахлдор ва ҳисоботдиҳӣ, инчунин гузаронидани тренингҳои кадрӣ дар ҳама сатҳҳо, нақши 

асосиро мебозад. Ин кор дар ҳамкории зич бо мушовирони лоиҳа ва муассисаҳои 

иштироккунанда, ҷиҳати таъмини истифодаи сохторҳои мавҷуда ва системаҳо, анҷом дода 

мешавад. 

 

95. Дар натиҷаи фаъолияти мониторинги лоиҳа, маълумотҳои ҷудошуда барои 

нишондиҳандаҳои натиҷавӣ, ки дар ҷараёни татбиқи лоиҳа ба даст омаданд, таҳия карда 

шуда ва ҳар семоҳа тавассути ҳисобот дар бораи пешрафти ГТЛ ва баъд аз ҳар як миссияи 

БОР, гузориш дода мешаванд. Ҳисоботҳои семоҳаи мазкур барои навсозии системаи 

ҳисоботии БОР  оид ба иҷроиши лоиҳаҳо,хизмат хоҳад кард.13. 

 

96. Мониторинги мутобиқат: Мониторинги мутобиқат ба мониторинги фаъолияти 

иҷрокунандагон ва провайдерҳои хидматрасонӣ роҷеъ ба принсипҳо, хусусиятҳо, миқдор 

ва сифати молҳо ва хизматрасониҳои пешниҳодшуда, нақшаҳои корӣ, буҷа ва сиёсати 

молиявию ҳисобдорӣ, равона шудааст. Ин асосан масъулияти ГТЛ мебошад. Бо назардошти 

аҳамият ва хусусиятҳои махсуси иттилооти таъсири экологӣ, ҷамъоварии ин маълумот ба 

души мутахассис оид ба муҳити зист ва бехатарии ГТЛ вогузор мегардад, ки мутобиқи 

қоидаҳои БОР хоҳад амал кард. Мониторинги риояи тамоми шартҳои грантӣ барои лоиҳа 

мунтазам аз ҷониби ГТЛ анҷом дода шуда ва ҳар сол ҳангоми миссияи БОР, баррасӣ 

мегарданд.   

97. Мониторинги меъёрҳои муҳофизатӣ: Дар вақти корҳои сохтмони пудратчиён ҳар моҳ 

оиди назорати идоракунии муҳити зист вохуриҳои дохилӣ мегузаронанд ва бо мушовирони 

ширкат оид ба тарҳрезӣ ва назорати муҳити зист ҳамкорӣ менамоянд. Пудратчиҳо ҳисоботи 

моҳона ба ГТЛ дар бораи татбиқи НИМЗ, пешниҳод мекунанд. Ҳамоҳангсозии татбиқи 

НИМЗ ва санҷиши давраҳои сохтмонӣ ва амалиётӣ аз ҷониби ГТЛ ба таври доимӣ анҷом 

дода мешавад (нимсола дар давраи сохтмон ва ҳар сол дар давоми амалиёт). Намунаи 

ҳисоботи мониторинги экологӣ (ҲМИ), ҳамчун Замимаи 3 оварда шудааст, омода карда 

шуда, ба БОР дар як моҳ баъд аз охири ҳар давр фаро гирифта мешаванд. Ҳисобот оид ба 

рафти иҷроиши НИМЗ, проблемаҳо ва чораҳои ислоҳшударо, фаро мегирад. Ҳисоботи 

даврии лоиҳа қисмате аз ҷанбаҳои экологӣ ва иҷтимоии лоиҳаро дар бар мегирад.  

 

98. Мониторинги самтҳои гендерӣ ва иҷтимоӣ. СИИ/МваАи лоиҳа нишондиҳандаҳои 

иҷтимоию гендериро дар мегиранд, ки мунтазам бо маълумотҳои гендерӣ таҳия мешаванд. 

ГТЛ, алалхусус, мутахассиси мониторинг ва арзёбӣ дар ҳамоҳангӣ бо мутахассисони 

гендер, ҳар семоҳа оиди назорат ва пешрафти Нақшаи Амалиёти Гендерӣ (НАГ), ҳисобот 

хоҳад дод. У оиди пешрафти дастовардҳои ҳам миқдорӣ ва ҳам сифатии Сохтори Дизайн ва 

Мониторинг (СДМ) ва НАГ дар ҷараёни ҳар як миссияи навбатӣ, ҳисобот хоҳад дод. Ҳар 

гузориши ГТЛ оид ба татбиқ, инчунин ҳисоботи ба анҷом расонидани лоиҳа, як бахшро 

 
13Низоми ҳисоботии Бонки Осиёии Рушд дар сомонаи зерин дастрас аст: 
http://www.adb.org/Documents/Slideshows/PPMS/default.asp?p=evaltool 

http://www.adb.org/Documents/Slideshows/PPMS/default.asp?p=evaltool


Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак (ОРП ТАДЖ 51010) 

5 

 

 

дарбар мегирад, ки дар бораи ин дастовардҳо, мушкилоти марбут ба онҳо, чораҳо барои 

ҳалли проблемаҳо ва тавсияҳои минбаъда, инъикос мегарданд. Ҳисоботи даврӣ ва ниҳоӣ бо 

мутахассиси гендер дар намояндагии доимии БОР дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо 

мутахассиси гендер дар сардафтари БОР, мубодила хоҳад шуд. 

 

C. Арзёбӣ 

 

99. Лоиҳа баррасии даврӣ ва арзёбиро барои расидани дастовардҳои лоиҳа дар муқоиса бо 

ҳадафҳо, устувории стратегияҳо, ва зарурати бозсозии захираҳоро, амалӣ хоҳад кард. Ин 

якҷоя бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва БОР тавассути миссияи назоратӣ, тафтиши 

миёнамӯҳлат, шарҳи солона ва ҳисоботи анҷомдиҳии лоиҳа, амалӣ мегардад. 

 

100. Миссияҳои назоратӣ: Ин фаъолият дар тамоми давраи лоиҳа, одатан 2 маротиба дар 

як сол ё вобаста ба эҳтиёҷоти лоиҳа пешбинӣ шудааст. Вазифа аз он иборат аст, ки назорат 

ва арзёбии пешрафт дар амалисозии лоиҳа, муайян ва ҳалли масъалаҳои татбиқ ва 

проблемаҳо, ҳамоҳангии амалисозӣ ҳам аз ҷониби БОР ва ҳам аз ҷониби Ҳукумати 

Тоҷикистон, тавассути ВТҲИА ҶТ бо мақсад ва мӯҳлатҳои мушаххас, амалӣ гарданд. 

Миссияи мазкур инчунин вазъият ва / ё натиҷаҳое, ки дар давоми миссияи қаблӣ мувофиқа 

шуда буданд, натиҷагирӣ ва пайравӣ хоҳад кард. Пешниҳоди арзёбии солона метавонад 

пешниҳод карда шавад. Шарҳи солонаи сифати иҷроиш метаввонад пешниҳод карда шавад. 

Ҳукумати Ҷ.Т. ва БОР, иҷроиши лоиҳаро дар охири ҳар сол дида мебароянд. Дар ҷараёни 

кори миссия риояи созишномаи мушаххаси грантӣ, таъминоти ҳамаи захираҳои зарурӣ ва 

дастгирии ҳукумат дар татбиқи лоиҳа, барраси мегарданд.  Миссияи мазкур инчунин 

самаранокии татбиқи механизмҳо ва самаранокии муносибати омӯзиширо арзёбӣ хоҳад 

кард, ки метавонад ба қарори идома додан ё тағйир додани онҳо оварда расонад. 

 

 

101. Санҷиши миёнамӯҳлат: Ҳукумат ва БОР дар охири 3-юм соли татбиқи лоиҳа санҷиши 

миёнамӯҳлати (СМ) лоиҳаро амалӣ хоҳанд кард. Санҷиш ҳисоботи ниҳоӣ ва тавсияҳоро оид 

ба пешрафт ва дастовардҳои лоиҳа аз рӯи ҳадафҳои он, пас аз баррасии натиҷаҳои 

санҷишқои қаблӣ, арзёбӣ хоҳад кард. СМ арзёбии дурнамои дарозмӯҳлати лоиҳаро дар 

Тоҷикистон, ки дар нақшаи амалиёти давлатӣ пешниҳод гардидааст, дар бар мегирад. Дар 

мувофиқа бо Намояндаи доимии БОР дар Тоҷикистон, Ҳукумат ҳисоботи СМро аз ҷумла 

гузориши мониторинги миёнамӯҳлатро ба БОР на дертар аз 15 рӯз то расидани Миссияи 

СА, пешниҳод хоҳад кард. 

 

102. Ҳисоботи пушидашавии лоиҳа: Дар давоми 6 моҳ пас аз анҷом расидани фаъолияти 

лоиҳа, ВТҲИА ҶТ ба БОР ҳисоботи ҳукуматро оиди пушидашавии лоиҳа (ҲПЛ) пешниҳод 

хоҳад кард. ҲПЛ аҳамияти таҳия ва таҳрезии лоиҳаро бо назардошти самаранокӣ ва расидан 

ба натиҷаҳо, таъсирбахшӣ бо ҳадафҳо ва сифати умумии лоиҳа дар асоси меъёрҳои арзёбӣ, 

аз ҷумла аҳамият, самаранокӣ, устуворӣ ва таъсир он, арзёби хоҳад намуд. ҲПЛ инчунин 

дарсҳои омӯхташуда ва тавсияҳоро барои лоиҳаҳои оянда муайян мекунад..  

 

103. Таҳқиқоти арзёбӣ: Баъзе таҳқиқоти арзёбӣ ба ташкилотҳои мустақили тадқиқотӣ 

вогузор мешаванд, ки дар марҳилаҳои гуногуни лоиҳа баргузор мегарданд, аз ҷумла, 
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тадқиқоти базавӣ ҳангоми ифтитоҳи лоиҳа ва дар марҳилаи ба итмом расидани лоиҳа. 

Таҳқиқотҳои дигар метавонанд ҳангоми татбиқи лоиҳа, дар ҳолати зарурат, амалӣ карда 

шаванд.. 

 

D. Ҳисоботдиҳи 

 

104. ГТЛ ба БОР ҳисоботҳои зеринро пешниҳод хоҳад кард (i) ҳисоботи семоҳаи татбиқ дар 

шакле, ки ҷавобгӯи талаботҳои системаи ҳисоботии БОР мебошад; (ii) ҳисоботи солона, (iv) 

ҲПЛ дар давоми 6 моҳи баъд аз анҷомёбии татбиқи лоиҳа. Санҷиши молиявии солона аз 

тарафи ширкати аудиторӣ, ки ҳам ба БОР ва ҳам ҲҶТ мувофиқ аст, гузаронида мешавад..  

 

105. Ҳисоботи семоҳаи татбиқи лоиҳа: ГТЛ ҳар семоҳа ҳисоботи татбиқи лоиҳаро ба 

Ҳукумат ва БОР омода хоҳад кард. Дар ҳисоботи мазкур ГТЛ иттилооти навро оид ба 

дастовардҳои лоиҳа, проблема ва мушкилоте, ки дар рафти амалисозии он пеш омаданд ва 

тадбирҳое, ки оиди бартарафкунии мушкилотҳо қабул шуданд, ва инчунин нақшаи семоҳаи 

навро, дарҷ хоҳад кард. 

 

106. Ҳисоботи мукаммали солона: Дар асоси ҳисоботҳои агентии иҷроия ва натиҷаҳои 

миссияҳои назоратӣ, ҳисоботи солона барои муайян намудани рейтинги лоиҳа, муайян 

кардани мушкилот роҷеъ ба татбиқ ва дар ҳолати зарурӣ пешниҳод кардани тағйирот ба 

лоиҳа ё дигар амалҳои ислоҳкунанда, нақши асосиро мебозад. Ба элементҳои асосии 

гузориш дохил мешаванд: (i) рейтинги пешрафт дар татбиқи лоиҳа; (ii) натиҷаҳои 

фосилавии рушд дар асоси нишондиҳандаҳои мақсаднок ва нишондиҳандаҳои СДМ; (iii) 

пешрафт дар истифодаи захираҳои лоиҳа ва ноил шудан ба натиҷаҳои лоиҳа дар асоси 

ҳадафҳо ва нишондиҳандаҳо дар СДМ; (iv) рӯйдодҳои охирине, ки бо пиндоштҳо, хавфҳо, 

механизмҳои татбиқкунӣ ё дигар омилҳое, ки ба муваффақияти лоиҳа таъсир мерасонанд; 

(v) ҳама гуна мушкилот ҳангоми татбиқи лоиҳа; (vi) пешниҳоди тағйир додани лоиҳа ё 

амали дигар, ки барои ҳалли ин мушкилот равона шудааст; ва (vii) риояи ӯҳдадориҳои 

асосӣ14. Дар ҳисобот ҳамчунин, нақшаи харид ва нақшаи иҷроиш дар 12 моҳи оянда, дохил 

мешавад. 

 

 

107. Ҳисоботи пушидашавии лоиҳа (ҲПЛ): ҲПЛ аз ҷониби ВТҲИА ҶТ ва БОР барои 

арзёбии самаранокии лоиҳа дар робита бо маълумоти ибтидоӣ ва эҷоди натиҷаҳои мувофиқ 

ба СДМ, таҳия карда мешавад. Ҳисоботи мазкур инчунин, арзёбии қаблии муваффақияти 

лоиҳаро дар расидан ба натиҷаҳои рушд ва таъсирот, ки дар СДМ муайян шудаанд, 

пешниҳод хоҳад кард. Бо дарназардошти ин арзёбиҳо, ҲПЛ барои беҳтар намудани 

устувории манфиатҳои лоиҳа ва барои лоиҳаҳои оянда амалҳои пайгирӣ ва тавсияҳо, 

пешниҳод хоҳад кард. Дастураммали омодасозии ҲПЛ нишон медиҳад, ки он бояд арзёбии 

умумии камбизоатӣ, иҷтимоӣ ва дигар таъсирҳоро, (ҳам мусбат ва ҳам манфӣ), дар ба гирад. 

Татбиқ ва самаранокии тадбирҳои ҳифзи иҷтимоӣ бояд мушаххас ҳуҷҷатгузорӣ шаванд. 15 

 

 
14 Дастуруламалҳои идоракунии лоиҳаи БОР № 6.05 (Ҳисобот дар бораи сифати татбиқи лоиҳа). 
15Дастури идоракунии лоиҳаи БОР №. 6.07 (Ҳисоботи ба охир расидани лоиҳа). 
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Е. Стратегияи ҳамкорӣ бо тарафҳои манфиатдор 

 

108. Паёми лоиҳа дар робита бо ҷомеа, дастрасии манфиатҳои хидматрасониҳои 

ҳамаҷонибаи СМКро дар бахши саломатии модар ва кӯдакон таъкид менамояд. Усулҳои 

гуногуни муошират дар васоити ахбори омма истифода мешаванд, ба мисли чопи 

рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, маълумотномаҳо, радио, телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ. 

Суратҳо ва лавҳаҳо дар маконҳои стратегӣ овезон карда мешаванд то маълумоти лоиҳа 

байни мардум паҳн гардад.  

 

109. Талаботи иттилоотии ҷонибҳои мушаххаси манфиатдор, аз қабили ҳукумат, 

академияҳо, гурӯҳҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони рушд тавассути конфронсҳо, 

семинарҳо, тренингҳо, инчунин вохӯриҳои мунтазам бо шарикон ва вохӯриҳоибаррасии 

арзу шикоятҳо дар ҳолатҳои зарурӣ, таъмин карда мешаванд. Аҳолии деҳот ва мардуми дар 

минтақаҳои дурдаст истиқомат дошта бо мутахассисони хизматрасонии КАТС, 

ҳамшираҳои шафқат ва момодоягон, таъмин карда мешаванд, ки аз ҳоли мардум мунтазам 

бохабар меистанд. Кормандони КАТС бо мардум маҷлисҳои ҷамоатӣ мегузаронанд ва дар 

минтақаҳои интихобшуда барномаҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонанд. Ҳамаи ин дар 

нақшаи маркетинги иҷтимоӣ, ки дар оғози лоиҳа таҳия мегардад, пешниҳод карда мешавад. 

 

110. Натиҷаҳои тадқиқот дар бораи MваА мунтазам истифода бурда шуда, тариқи 

гузоришҳо оиди пешрафт, прес-релизҳо, конфронсҳои матбуотӣ, нашри омор дар  

сомона/нтернет ва инчунин дар дигар муҳити интерактивии технологияҳои иттилоотӣ, паҳн 

карда мешаванд. Ҳисоботҳои мунтазам оид ба мониторинг ва арзёбӣ ба донорҳо ва 

ҷонибҳои манфиатдор пешниҳод карда мешаванд. Натиҷаҳо ва арзёбии таъсир ҳамчунин ба 

таври саривақтӣ барои такмил ва таҳкими барномаҳо, ки метавонанд ба қарорҳо дар бораи 

тағйирот дар татбиқи барнома оварда расонанд, истифода бурда мешаванд.  

 

111. Илова бар ин, вохӯриҳои мунтазам барои ҷонибҳои асосии манфиатдор барои огоҳ 

намудани онҳо дар бораи лоиҳа ва дастовардҳои он, имкониятҳо ва дигар масъалаҳо сурат 

мегирад. Фаъолиятҳо дар ин самт чунинанд: (i) маросимҳои оғоз шудани лоиҳа; (ii) 

кушодани беморхонаҳои таъмир ва барқароршуда; (iii) нишастҳои мубоҳисавӣ ё семинарҳо 

бо мақомоти маҳаллӣ ва ҷонибҳои дигари манфиатдор барои пешбурди ташаббусҳои лоиҳа; 

ва (iv) варақаҳо ё мақолаҳои хабарӣ, ки ҳадафҳои лоиҳа, дастовардҳои имрӯза ва фаъолияти 

пешниҳодшудаи давраи минбаъдаи лоиҳаро нишон медиҳанд, ба шарикони асосии 

манфиатдор дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ, донишҷӯёни лаёқатманд, корфармоёни маҳаллӣ 

ва ғайра, тақсим карда мешаванд. Ҳамаи ин чорабиниҳо ва дигарҳо дар якҷоягӣ ва 

ҳамоҳангсозӣ тавассути нақшаи маркетинги иҷтимоӣ, ки дар доираи лоиҳа таҳия ва татбиқ 

мегарданд, дохил карда мешаванд. Ҷамъбастии стратегияи ҷалби ҷонибҳои манфиатдор дар 

матритсаи дар поён дарҷгардида, оварда шудааст.. 

 

 



 

Матритсаи стратегияи коммуникатсионӣ 

 

Мавзӯи коммуникатсия :  

Мақсадҳои лоиҳа:  Такмил додани фарогирии занон ва кӯдакон ба хизматрасониҳои сифатноки СМК.  БОР дар беҳтар намудани  

ҳамаҷонибаи хизматрасонӣ оид ба расонидани кумак роҷеъ ба СМК дар сатҳи аввалия ва дуюми кӯмаки тиббию санитарӣ (сатҳи ноҳия) дар 

ноҳияҳои лоиҳа, мусоидат хоҳад кард. Лоиҳаи пешниҳодшуда се натиҷаҳои умедбахшро фаро мегирад: (i)  Беҳтар намудани таъминоти 

ҳамаҷонибаи хизматрасонии сифатноки СМК дар минтақаҳои лоиҳа; (ii)   Такмил додани инфрасохтор ва таҷҳизоти СМК дар беморхонаҳои 

ноҳияҳои лоиҳа и (iii)   Баланд бардоштани савияи дониши дар мавзӯи СМК ва рафтори солимии тиббӣ дар ноҳияҳои лоиҳа. 

Элементҳои стратегӣ Элементҳои нақшаи 

корӣ 

Арзёбӣ 

Вазифаҳо Хатарҳо Шунаванда

гон / 

тарафҳои 

манфиатдор 

Муносиба

тҳои ҷорӣ 

ва 

дилхоҳ/Ра

фтор 

Паёмҳо / 

Маълумот 

Фаъолия

т / 

Риштаҳо 

Мӯҳлат Масъул Захираҳо

и зарурӣ 

Натиҷаҳои 

пешбиниш

уда 

Боварӣ 

ҳосил бояд 

кард, ки 

ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдор 

аз лоиҳа 

огоҳанд ва 

дар 

амалисозии 

самараноки 

он кӯмак 

мекунанд. 

Дар сурати 

мавҷуд 

набудани 

маълумоти 

муфассал ва 

дақиқ дар 

бораи лоиҳа, 

ҷонибҳои 

манфиатдор 

метавонанд  

тарҳрезии 

лоиҳа ва / ё 

самаранокии 

татбиқи 

онро зери 

танқид 

қарор 

диҳанд. 

Намояндаго

ни расмии 

ҳукумат,  

мақомоти 

маҳаллӣ; 

доираҳои 

илмӣ; 

мутахассисо

ни тиббӣ; 

аҳолӣ, 

шарикони 

рушд   

Лоиҳа 

таваҷуҳи 

шахсии 

иштирокчи

ёни 

калидии 

лоиҳаро ба 

даст 

меорад. 

Иттилооти 

асосии лоиҳа:  

- Асосноксози

и тарҳрезии 

лоиҳа,  

- Стратегияи 

татбиқ ва 

нақша 

- Стратегияи 

интихоб 

барои 

минтақаҳои 

лоиҳа   

Манфиатҳои 

чашмдошт 

барои аҳолӣ, 

бахши 

Маросим

и оғози 

лоиҳа  

Маросим

и оғози 

лоиҳа: 

- Сатҳи 

миллӣ 

- Сатҳи 

ноҳиявӣ 

 

Сомонаи 

ВТҲИА 

 

Эълон дар 

шабакаҳо

и давлатӣ 

Радио / 

Дар чоряки 

аввали 

баъди ба 

фаъолият 

оғоз кардани 

лоиҳа 

ВТҲИА Ҷ

Т ва ГТЛ 

Доллари 

ИМА $ 

25,000 

Фаҳмиши 

умумии 

лоиҳа дар 

байни 

ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдо

р ва 

дастгирии 

татбиқ 
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тандурустӣ ва 

иқтисодиёт 

Телевизи

он 

Прес-

релиз  дар 

васоити 

ахбори 

омма 

Боварӣ 

ҳосил бояд 

кард, ки 

ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдор  

Банақшагир

ии стратегия 

ва 

ҷойгиркунии 

кормандони 

тиббиро 

(КТ) дар 

соҳаи 

тандурустӣ 

дастгирӣ 

мекунанд. 

Низоми 

таълимии 

тиббӣ ва 

ҳамширагии

тиббӣ 

кормандони 

соҳаи 

тандурустир

о бештар аз 

иқтидори  

система 

омода 

менамояд.  

Дар баъзе 

ихтисосҳо 

норасогии 

духтурони 

нав 

мавҷуданд.  

Стратегияи 

беҳтар барои 

ҷойгиркунии 

кормандон 

дар кишвар 

вуҷуд 

надорад. , 

Намояндаго

ни расмии 

Ҳукумат –

ВТҲИА ҶТ, 

ВМ,  Вазора

ти Маориф 

ва Илм,  

мақомоти 

маҳаллӣ 

 

Муассисаҳо

и таълимӣ, 

мактабҳои 

ҳамширагӣ 

Сиёсати 

ҳукумат ба 

қабул ва 

татбиқи 

стратегияи 

банақшаги

рӣ ва 

ҷойгиркун

ӣ дар 

соҳаи тиб 

мусоидат 

мекунад 

- Банақшагири

и КТ бо 

талаботи 

системаи 

тандурустӣ 

- Нақши 

Ҳукумат дар 

банақшагирӣ, 

навсозӣ ва 

ҷойгиркунии 

КТ-  

Муносибатҳо

и стратегӣ 

роҷеъ ба 

татбиқ ва 

нигоҳдории 

КТ 

- Стратегияи 

омӯзиши 

мунтазами 

КТ ва рушди 

касбӣ 

Машварат 

бо 

тарафҳои 

манфиатд

ор; 

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т ва ГТЛ  

 

Доллари 

ИМА $  

50,000 

ВТҲИА ҶТ 

ба 

дастгирии 

ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдо

р мусоидат 

мекунад ва 

татбиқи 

стратегияи 

банақшагир

ии 

захираҳои 

инсониро 

дар соҳаи 

тиб таъмин 

мекунад 
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махсусан 

дар 

ноҳияҳои 

дурдаст.  Ба 

ҳисоби 

миена дар 

минтақаҳои  

лоиҳа  сатҳи 

ҷойгиркунии

кормандони 

тиб аз 30% -

40% фарқ 

мекунад 

Таъмини 

татбиқи 

самарабахш

и системаи 

равонасозии 

СМК 

Захираҳои 

инсонӣ дар 

тиб (ЗИТ) 

метавонад 

ба татбиқи 

системаи 

пешниҳодш

уда мухолиф 

бошад 

Эҳтимол аст, 

ки мардум 

мисли 

пештара 

бидуни 

варақаҳои 

равонасозии 

КАТС ба 

беморхонаҳо

и ноҳиявӣ 

- Шӯъбаҳои 

дахлдори 

ВТҲИА Ҷ

Т; 

 

-доираҳои 

илмӣ; 

-мақомоти 

салоҳиятдор

и ноҳиявӣ; 

корманди 

тиббӣ дар 

минтақаҳои 

лоиҳа 

аҳолии 

ҷамоатҳо 

Системаи 

равонасози

и СМК аз 

тарафи 

ҳамаи 

ҷонибҳои 

манфиатдо

р тасдиқ 

карда 

шудааст. 

Аҳолӣ 

манфиатҳо

и  

системаи 

равонасози

и СМКро 

хуб дарк 

мекунанд. 

Системаи 

равонасози

- Асосноксози

и системаи 

равонасозии 

СМК  

- Самаранокии 

арзиши  

системаи 

равонасозии 

СМК 

- Нақш ва 

масъулияти 

КАТС ва 

беморхонаҳо  

Семинари 

машварат

ии 

ҷонибҳои 

манфиатд

ор дар 

сатҳи 

миллӣ ва 

минтақав

ӣ; 

 

Сомонаи 

ВТҲИА Ҷ

Т; 

 

Эълонҳо 

дар радио 

ва 

телевизио

н; 

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т; ГТЛ;  

мақомоти 

тандуруст

ии ноҳия 

 

Доллари 

ИМА $  

50,000 

ЗИТ  

протоколҳо

и 

равонасози 

и СМКро 

риоя 

менамояд 
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муроҷиат 

намоянд 

и СМК  дар 

барномаҳои 

тиббӣ ва 

ҳамширагӣ 

дохил карда 

шудаанд.  

Захираҳои 

инсони дар 

соҳаи тиб 

дар 

ноҳияҳои 

мақсаднок 

омӯзонида 

шуда ва бо 

роҳҳои 

муроҷиатӣ 

мутобиқат  

мекунанд 

 

 

Ҷаласаҳо

и 

ҷамъиятӣ 

 

 

Таъмини 

дастгирии 

ҷонибҳои 

манфиатдор 

ва 

амалисозии 

Такмили 

мунтазами 

сифат 

(ТМС) 

Раёсати 

муассисаҳои 

тиббӣ ва 

кормандон 

метавонанд 

ба татбиқи 

принсипҳои 

ТМС 

муқобилият 

кунанд, зеро 

ин ташаббус 

метавонад 

боиси 

вазнҳои 

маъмурӣ ва 

- Мақомоти 

тандурустӣ 

-

Идоракунии 

муассисаҳои 

тиббӣ 

-

Кормандони  

муассисаҳои 

тиббӣ 

Системаи 

ТМС ба 

таври 

самарабах

ш дар  

муассисаҳ

ои тиббии 

минтақаҳо

и  

мақсаднок

и лоиҳа 

ҷорӣ карда 

шудааст 

- Асосноксози

и татбиқи 

ТМС; 

- Имкониятҳои 

иқтисодӣ ва 

молиявӣ; 

- Таъсири 

қаноатмандӣ 

ва 

ҳавасмандии 

кормандон 

Семинари 

машварат

ии 

ҷонибҳои 

манфиатд

ор дар 

сатҳи 

миллӣ ва 

минтақав

ӣ; 

 

Назоратч

иёни 

дастгирик

унанда ба 

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т; ГТЛ;  

Мақомоти 

тандуруст

ии 

ноҳиявӣ 

Тақрибан 

100,000 

доллари 

ИМА 

Шумораи 

муассисаҳо

и тиббие, 

ки ТМСро 

амалӣ 

менамоянд 
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молиявӣ 

гардад. 

муассисаҳ

ои тиббӣ 

дар 

татбиқи 

ТМС 

мусоидат 

мекунанд. 

Маблағгузор

ӣ дар асоси 

табобат дар 

ноҳияҳои 

мақсадноки 

лоиҳа 

таҷрибавӣ 

ба роҳ монда 

мешавад 

Гарчанде, ки   

маблағгузор

ӣ дар асоси 

табобат  дар 

чаҳорчӯбаи 

Стратегияи 

Ҳукумат оид 

ба 

маблағгузор

ӣ дар соҳаи 

тандурустӣ 

барои 

солҳои 2015-

2018 

пешбинӣ 

шуда буд, ин 

амал то ҳол 

татбиқ 

нашудааст. 

Ин хатарест, 

ки ҳукумат 

метавонад 

ба таҳияи 

методология

и нави 

маблағгузор

Намояндаго

ни расмии 

Ҳукумат –

ВТҲИА ҶТ, 

ВМ,  

мақомоти 

маҳаллӣ, 

идоракунии 

муассисаҳои 

тиббӣ ва 

кормандон 

Ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдо

р аз 

бартариҳо

и  

маблағгузо

рӣ дар 

асоси 

табобат, 

бархурдор 

мебошанд. 

 

- консепсияи 

маблағгузорӣ 

дар асоси 

ҳолатҳои 

табобат 

- муносибати 

амалӣ; 

- методологияи 

ҳисобкунии 

музди меҳнати 

кормандони 

тиббӣ 

- бартарии 

маблағгузорӣ 

дар асоси 

ҳолатҳои 

табобат 

- Системаи  

идоракунии 

иттилоот дар  

маблағгузорӣ 

дар асоси 

табобат  барои 

таҳлили 

ҳисоботдиҳӣ 

Семинари 

машварат

ии 

ҷонибҳои 

манфиатд

ор дар 

сатҳи 

миллӣ ва 

ноҳиявӣ; 

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т; ГТЛ;  

10,000 

доллари 

ИМА 

Шумораи 

ноҳияҳое, 

ки  

маблағгузо

рӣ дар 

асоси 

табобатро 

таҷрибавӣ 

ба роҳ 

монданд 
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ӣ мухолиф 

бошад.  

Мақомоти 

маҳаллии 

соҳаи 

тандурустӣ, 

идоракунии 

беморхона 

ва 

кормандон 

метавонанд 

ба 

механизми 

пешниҳодш

удаи 

маблағгузор

ӣ зид 

бошанд. 

ва таҳлили 

маълумот 

Боварӣ 

ҳосил бояд 

кард, ки 

ҷонибҳои 

маҳалии 

манфиатдор  

дар  такмили 

биноҳои 

беморхонаҳо 

ва миқдори  

катҳои 

бистарӣ  ҳеҷ 

гуна  

эътироз 

надоранд 

Раванди  

амалигардон

ӣ метавонад 

ба мақомоти 

маҳаллӣ, 

кормандони 

соҳаи 

тандурустӣ 

ва аҳолӣ 

ҳассос 

бошад.  

Эҳтимоли 

вуҷуд 

доштани 

хавф дар он 

- Мақомоти 

ноҳиявии 

тандуруст

ӣ; 

- Кормандо

ни соҳаи 

тандуруст

ӣ дар 

минтақаҳо

и лоиҳа  

Аҳолии 

ҷамоат 

Ҷонибҳои 

асосии 

манфиатдо

р бартарии  

тағйиротҳо

и 

пешниҳод

шударо 

мефаҳманд 

 

- Асосноксозӣ 

барои 

биноҳои 

беморхонаи 

хурд ва 

катҳои кам 

- Самаранокии 

иқтисодии  

тағйироти 

пешниҳодшу

да 

- Манфиатҳои 

умумӣ барои 

ҳукумати 

маҳаллӣ, 

Семинари 

машварат

ии 

ҷонибҳои 

манфиатд

ор дар 

сатҳи 

миллӣ ва 

ноҳиявӣ; 

 

Сомонаи 

ВТҲИА Ҷ

Т; 

 

 

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т; ГТЛ;  

Мақомоти 

соҳаи 

тандуруст

ии ноҳия 

 

50,000 

доллари 

ИМА 

Созишнома

и 

сеҷонибаи 

ВТҲИА, 

ВМ ва 

мақомоти 

маҳаллӣ;  

 

Ҷонибҳои 

манфиатдо

ри асосӣ 

тағйироти 

пешниҳодш

ударо 

дастгирӣ 
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аст, ки 

мақомоти 

маҳаллии 

соҳаи 

тандурустӣ 

ва 

маъмурияти 

беморхона 

ба кам 

шудани 

миқтдори 

катҳои 

бистарии 

беморхона 

метавонанд 

монеъ 

шаванд, зеро 

ин амал 

боиси кам 

шудани 

буҷаи 

беморхона 

мегардад. 

кормандон ва 

ҷамъият 

Эълонҳо 

дар 

шабакаҳо

и радио / 

телевизио

н; 

 

Ҷаласаҳо

и 

ҷамъиятӣ 

менамоянд.   

–  ҳолатҳои  

муқобил 

будан ба 

сифр 

баробар аст 

 

Ҷомеаҳои 

маҳаллӣ 

оиди корҳои 

сохтмонӣ/ 

барқароркун

ӣ  зидди 

намебошанд. 

Муассисаҳо

и тиббӣ дар 

маҳалҳои 

сераҳолӣ 

ҷойгир 

шудаанд  ва 

бо хонаҳои 

шахсӣ ва 

корхонаҳои 

давлатӣ 

Ҷамоатҳои 

маҳаллӣ 

Ҷамъият аз 

хусусият 

ва 

давомноки

и корҳо 

огоҳ аст. 

Ҷамоатҳои 

маҳаллӣ  аз 

хусусият ва 

давомнокии 

корҳо қаблан 

огоҳ карда 

мешаванд, то 

ки онҳо омода 

бошанд. 

Эълонҳо 

дар 

шабакаҳо

и радио / 

телевизио

н; 

 

Ҷаласаҳо

и 

ҷамъиятӣ  

Дар  тамоми 

давраи 

татбиқи 

лоиҳа идома 

меёбад 

ВТҲИА Ҷ

Т; ГТЛ;  

Мақомоти 

соҳаи 

тандуруст

ии ноҳия; 

Корҳои 

сохтмонӣ 

Хароҷотҳо 

аз ҷониби 

пудратчие

ни корҳои 

сохтмонӣ 

пушонида 

мешаванд. 

Шумораи 

шикоятҳо 

аз ҷониби 

аҳолӣ 
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иҳота 

шудаанд.  

Мардуми 

маҳал 

метавонад 

ба 

баландшави

и садо, чанг 

ва ҳаракати 

мунтазами 

сохтмончиён

, инчунин 

дастрасии 

муваққатӣ 

ба 

хизматрасон

иҳои 

ҷамъиятӣ, аз 

ҷумла 

хатҳои 

коммуникат

сионӣ, 

системаҳои 

об, қувваи 

барқ ва 

ғайраҳо,  ки 

дар рафти 

бозгашти 

муассисаҳои 

тиббӣ ба 

инфрасохтор

и маҳаллӣ 

сурат 

Билбордҳ

о дар 

ҷойҳои 

ҷамъиятӣ 
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БОР = Бонки Осиёии Рушд, ТМС = Такмили мунтазами сифат, ҲҶТ = Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, КТ = Кормандони тиб,  

СМК = саломатии модару кӯдак, ВМ = Вазорати молия, ВТҲИА = Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ГТЛ = 

гурӯҳи татбиқи лоиҳа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

мегирад,  

эътироз 

намояд. 

Масъалаҳои 

коррупсионӣ 

чи дар сатҳи 

шахсӣ ва ё 

умумӣ  

вуҷуд 

надошт. 

Набудани 

шаффофият 

дар корҳои 

барқарорсоз

ӣ ва таъмини 

таҷҳизот ва 

мебел 

метавонад 

мушкилоти 

фасодро ба 

миён орад ва 

татбиқи 

лоиҳаро ба 

таъхир 

андозад. 

Агентиҳои 

дахлдори 

ҳукуматӣ 

 

Бизнес ва 

ташкилотҳо

и 

ғайридавлат

ӣ 

 

Донорҳо  

 

Рузноманиго

рон 

 

Мардуми 

маҳал  

Қоида ва 

расмиёти  

Ҳукумат 

ва БОР 

оиди 

гузаронида

ни тендер 

бояд риоя 

карда 

шавад. 

 

Арзёбии 

пешниходҳ

о ба таври 

пушида ва 

кушода 

 

Қоида ва 

расмиёти  

Ҳукумат ва 

БОР оиди 

гузаронидани 

тендер  

Ҳамаи 

ҳуҷҷатҳои 

тендерӣ дастрас 

мебошанд 

 

Таваҷҷӯҳ ба 

шаффофият дар 

тамоми 

равандҳои 

тендер 

Эълонҳо 

дар 

сомонаи 

ВТҲИА Ҷ

Т 

 

Реклама 

дар 

васоити 

чопӣ бо 

муомилот

и миллӣ 

Нашрияи 

натиҷаҳо

и тендер 

 

Бо ҷадвали 

тендер 

мувофиқ 

будан  

Гурӯҳи 

кории 

идоракуни

и 

ВТҲИА Ҷ

Т  

 

Менеҷери 

ГТЛ  

 

Мутахасс

иси харид 

 

Буҷаи 

хариди 

мол ва 

хизматрас

онӣ 

Раванди 

тендерӣ 

шаффоф 

аст 

Масъалаҳо

и 

коррупсион

ӣ чи дар 

сатҳи 

шахсӣ ва ё 

умумӣ  

вуҷуд 

надошт. 
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52. СИЁСАТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ 

 

 

112. БОР ҳуқуқ дорад, ки бевосита ё тавассути агентиҳои худ, ҳама гуна вайронкуниҳои 

сиёсати зиддикоррупсиониро дар бораи лоиҳа тафтиш кунад..16 Ҳамаи шартномаҳое, ки аз 

ҷониби БОР маблағгузорӣ мешаванд,  бояд муқаррароти ҳуқуқиро дар бар гиранд, ки 

тавассути он БОР гузаронидани аудит, тафтиши сабтҳо, ҳисоботи молиявии агентии 

иҷрокунанда, пудратчиён, таъминкунандагон, мушовирон ва дигар провайдерҳои 

хизматрасонии лоиҳаро, таҳти санҷиш қарор медиҳад. Шахсони воқеӣ ва / ё шахсони 

ҳуқуқие, ки ба рӯйхати вайронкунандагони сиёсати зиддикоррупсионии БОР дохил 

мешаванд, ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои аз ҷониби БОР маблағгузоришавандаро 

надоранд ва бо ин гуна афрод ягон шартнома набояд баста шавад17. 

 

113. Бо мақсади дастгирии ин кӯшишҳо, муқаррароти дахлдор ба созишномаҳои молиявӣ 

ва грантӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои тендерии ин лоиҳа дохил карда шуданд. 

53. МЕХАНИЗМИ ҲИСОБОТДИҲӢ 

 

114. Одамоне, ки дар рафти татбиқи лоиҳа зарар диданд ва ё дар ояндаи наздик хоҳанд зарар 

дид, метавонанд шикоятҳои хешро бо шӯъбаи ҳисоботдиҳии БОР, ирсол намоянд. 

Механизми ҳисоботдиҳӣ форум ва ҷараёни мустақилро пешкаш мекунад, ки тавассути он 

шахсони зарардида аз лоиҳаҳои БОР метавонанд нигарониҳои худро баён карда ва дар 

ҳалли онҳо кӯмак дарёбанд, инчунин оиди вайронкунии қоидаҳои сиёсат ва расмиёти 

амалиёти БОР аз ҷониби Агентии Иҷроия, гузоришҳо пешниҳод намоянд. Пеш аз шикоят 

кардан ба шӯъбаи ҳисоботдиҳии БОР, шахсони зарардида бояд кӯшиш кунанд, ки 

масъалаҳои худро ба таври осоишта бо идораи дахлдори амалиётии БОР, ҳал кунанд. Танҳо 

дар сурати қаноатманд набуданашон аз қарори баровардаи идораи мазкур, онҳо метавонанд 

ба шӯъбаи ҳисоботдиҳии БОР, муроҷиат намоянд18. 

 

54. Бақайдгирии тағйиротҳо дар Дастурамали Идоракунии Лоиҳа 

 

115. ДИЛ ҳуҷҷати амалӣ аст ки метавонад, пас аз тасдиқи Шӯрои директорони БОР ва 

лоиҳаи ОРП, тағйирот ворид карда шавад. ДИЛ иттилооти муфассалро оиди рӯйхати 

тафтишот барои тамоми фаъолиятҳое, ки ба татбиқи лоиҳа вобаста аст, дорост, инчунин 

тартиботи заруриро оиди грантгиранда ва Агентии иҷроия дар бар мегирад, ки барои 

татбиқи самараноки лоиҳа, равона шудааст. 

 

116. Пас аз он, ки Шӯрои директорони Бонки Осиёии Рушд лоиҳаи ОРП -ро тасдиқ мекунад, 

тағйирот дар механизми татбиқ бояд мувофиқи расмиёти маъмурии дахлдори ҳукумат ва 

БОР мувофиқа ва тасдиқ карда шавад, ва баъд аз чунин мувофиқа, тағйиротҳо ба ДИЛ ворид 

карда мешаванд.  

 

 
16Сиёсати зиддикоррупсионӣ:http://www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption-Integrity/Policies-Strategies.pdf 
17Сомонаи дафтар оиди  сиёсати зиддикоррупсионӣ ва шафффияти БОР http://www.adb.org/integrity/unit.asp 
18Маълумоти иловагӣ : http://www.adb.org/Accountability-Mechanism/default.asp 

http://www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption-Integrity/Policies-Strategies.pdf
http://www.adb.org/integrity/unit.asp
http://www.adb.org/Accountability-Mechanism/default.asp
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117. Бо тартиби пешбининамудаи расмиёти тасдиқшуда, нақшаи иҷроиш метавонад ҳар сол 

аз ҷониби Агентии иҷроия ва БОР навсозӣ карда шавад. Лоиҳаи навгонишудаи нақшаи 

татбиқ ба БОР дар моҳи даҳуми амалӣ барои тасдиқи розигӣ пешниҳод карда мешавад, ва 

одатан дар моҳи дувоздаҳум ё қабл аз ин мӯҳлат БОР мувофиқаи хешро,  ба Агентии иҷроия 

ирсол менамояд.  
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Замимаи 1: ВК––Гуруҳи татбиқи Лоиҳа 

 

Гуруҳи татбиқи Лоиҳа (ГТЛ) барои амалӣ гардонидани лоиҳа, ташкил карда мешавад.  

Директори ГТЛ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ВТҲИА), таъин карда мешавад. Менеҷери ГТЛ ва кадрҳои асосӣ тибқи озмун 

интихоб карда мешаванд ва аз ҷониби БОР маблағгузорӣ мешаванд. 

Вазифа ва уҳдадориҳои ГТЛ инҳоро дарбар мегиранд, аммо бо ин вазифаҳо маҳдуд 

нестанд: 

Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

ГТЛ.1 Менеҷери ГТЛ 1 69 - Менеҷери ГТЛ ҷараёни ҳамаи вазифаҳои 

марбут ба татбиқи лоиҳаро бо Агентии 

иҷроия (АИ) (ВТҲИА), Вазорати молия ва 

дигар вазорату идораҳои манфиатдорро 

идора хоҳад кард; 

- Менеҷери ГТЛ иҷроиши ӯҳдадориҳо ва 

ҳисоботдиҳии Агентии иҷроияро ҳангоми 

татбиқи грант, аз ҷумла навсозии 

нақшаҳои амалиётӣ ва солонаи буҷавӣ, 

баррасии ҳамаи гузоришҳо пеш аз 

пешниҳод ва идоракунии қарордодҳоро, 

назорат хоҳад кард;  

- Ӯ инчунин барои идоракунии умумии 

молиявӣ ва ҳисоботдиҳии саривақтии АИ 

масъул хоҳад буд; Кумитаи идоракунии 

лоиҳа ва БОР. 

ГТЛ. 2 Идоракунии 

молиявӣ  

1 69 Мутахассиси идоракунии молиявӣ (ИМ) дар 

ҳакории зич бо директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, 

дигар кормандони ГТЛ ва мушовирон барои 

амали кардани мақсадҳои зерин, фаолият хоҳад 

кард: 

- Идоракунии хароҷотҳои амалиётии ГТЛ; 

- Маълумот оиди изҳороти бонк; додани 

маълумотнома тибқи талаботи 

барасмиятдарории гумрукӣ ва андоз; 

- Назорати системаи иттилоотии 

идоракунии молиявӣ бо дастгирии 

корманди рушд оид ба азхудкунии 

маблағҳо; 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

- Эҷоди тафсирҳои буҷа ва ҳисоботи 

молиявии моҳона; 

- Таҳияи ҳуҷҷатҳо вобаста ба пардохти 

қарордодҳо аз рӯи аризаҳо оид ба 

бозхонди воситаҳои пуллӣ бо мутахассис 

оид ба пардохт; 

- Идоракунии суратҳисоби пешпардохт ва 

ҳолати молиявии лоиҳа; 

- Идоракунии ҳамаи вазифаҳои марбут ба 

аудит бо мутахассис оид ба пардохт; 

- Баррасии хароҷотҳои амалиётӣ ва 

супоришҳои пардохти ГТЛ; 

- Нигоҳ доштани системаи ҳисобдорӣ барои 

ҳамаи хароҷотҳои амалиёти ГТЛ ва 

сабтҳои ҳамаи муомилоти пулии хурд;  

- Идоракунӣ ва баррасии амалиётҳои бонкӣ 

барои пардохтҳо тибқи шартномаҳои ГТЛ. 

ГТЛ. 3 Пардохт 1 69 Мутахассис оид ба пардохт дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, мутахассиси 

идоракунии молиявӣ ва мушовирон кор хоҳад 

кард то ҳадафҳои зеринро амалӣ намояд: 

- Идоракунии хароҷоти амалиётии ГТЛ; 

- Коркарди маълумоти молиявӣ бо 

истифода аз системаи иттилоотии 

идоракунии молияи; 

- Мусоидат дар таҳияи такмили буҷа ва 

ҳисоботи молиявии моҳона; 

- Идоракунии пардохтҳо аз рӯи  

шартномаҳо ва аризаи бозхонди маблағҳо; 

- Коркарди суратҳисоби пешпардохт ва 

ҳолати молиявии лоиҳа; 

- Идоракунии хароҷоти амалиётӣ ва 

супоришҳои пардохти ГТЛ; 

- Дастгирӣ барои нигоҳдории системаи 

ҳисобдорӣ роҷеъ ба ҳамаи хароҷотҳои 

амалиётии ГТЛ; 

- Идоракунии ҳамаи пардохтҳои хурд;  
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

- Иҷрои амалиётҳои бонкӣ барои пардохтҳо 

аз рӯи шартномаҳо ГТЛ. 

ГТЛ. 4 Закупки  1 69 Мутахассис оид ба харид дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд: 

- Навсозии мунтазами нақшаи харид;  

- Таҳияи ҳамаи ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва 

шартномаҳо барои хизматрасонӣ 

(мушовирон ба коргарон), корҳо (сохтмон) 

ва хариди мол (таҷҳизот); 

- Омодасозии дархост барои пешниҳодҳо 

барои шартномаҳои хурд (тренингҳо оид 

ба такмили ихтисос); 

- Идоракунӣ ва назорати тамоми равандҳои 

харид; 

- Ташкили вохӯриҳо қабл аз тендер 

(ҳангоми зарурат) ва омода намудани 

протоколҳои ин вохӯриҳо; 

- Омодасозии ҷавобҳо ба пешниҳодҳои 

тиҷоратии иштирокчиёни озмун; 

- Мусоидат ба ВТҲИА дар ташкили кумита 

оид ба арзебии пешниҳодҳои тендерӣ;  

- Мониторинг ва идоракунии тамоми 

қарордодҳо; 

- Омода кардани тартиби корҳои иловагӣ 

барои ҳамаи шартномаҳо, (ҳангоми 

зарурат); 

- Тасдиқи мавҷудияти ҳама гуна ҳуҷҷатҳое, 

ки ба шартномаҳо вобастаанд (кафолати 

бонкӣ, амнияти иҷтимоӣ, суғурта, нақшаҳо 

ва ғ.); 

- Таъмини саривақтии баррасии ҳуҷҷатҳо, 

имзо ва нашр; 

- Ба саволҳои ҷонибҳои манфиатдор, аз 

ҷумла ҳукумат, ТҒД, пудратчиён, 

таъминкунандагон, мушовирон ва БОР, 

саривақт ҷавоб пешниход намудан.  
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

ГТЛ. 5 Таҷҳизот 1 54 Мутахассис оид ба таҷҳизот дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд: 

- Ташкил ва омода намудани дархост барои 

пешниҳодоти тиҷоратӣ барои 

шартномаҳои хурд (масалан, мавод барои 

тренингҳо) ва хариди мол; 

- Таҳлили хусусиятҳои техникии аз ҷониби 

Ширкати Консалтингӣ  оид ба Лоиҳакашӣ 

ва Назорат пешниҳод шуда бо ГТЛ ва 

кормандони мақсадноки ВТҲИА; 

- Ташкили нашрияҳои БОР, дар сомонаҳои 

миллӣ ва байналмилалӣ, 

вебсайтҳо ва рӯзномаҳо;  

- Омода кардани ҷавобҳо ба дархостҳои 

таъминкунандагон; 

- Ташкили пешниҳодҳои тендерии кушода; 

- Таъмини номзадҳо ба кумитаи арзёбии 

ВТҲИА; 

- Ташкили арзёбии дархостҳо ва омода 

кардани ҳисобот барои бастани 

шартномаҳо; 

- Тайёр кардани қарордодҳо; 

- Мониторинги шартномаҳо бо 

таъминкунандагон; 

- Омода кардани фармоиши харид барои 

шартномаҳо бо таъминкунандагон дар 

ҳамкорӣ бо ширкатҳои машваратӣ; 

- Таъмини саривақтии ҳамаи ҳуҷҷатҳои 

марбут ба бастани қарордодҳо ва эътибори 

онҳо (кафолати бонкӣ, амнияти иҷтимоӣ, 

суғурта ва ғ.); 

- Таъмини саривақтӣ, имзо ва нашри ҳамаи 

ҳуҷҷатҳо; 

- Такмили навсозии нақша ва ҷадвали харид. 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

ГТЛ. 6 Муҳандис-

Сохтмончӣ  

1 49 Муҳандис-Сохтмончӣ дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд:  

- Идоракунӣ, назорат ва татбиқи фаъолияти 

машваратчиёни лоиҳакашӣ, сохтмон ва 

таҷҳизот дар давоми омодасозии лоиҳа ва 

ҳангоми назорати корҳо; 

- Баррасии талаботи техникӣ дар ҳамкорӣ 

бо ВТҲИА ва ширкатҳои машваратӣ; 

- Таъмини назорат; 

- Иштирок дар ҷаласаҳои тендерӣ, ва 

омодасозии протоколҳои ин вохӯриҳо; 

- Омода кардани ҷавобҳо ба пешниҳодҳои 

тиҷоратии  ширкатҳои иштирокунанда; 

- Мусоидат ба ВТҲИА дар ташкили кумита 

оид ба арзебии пешниҳодҳои тендерӣ; 

- Ташкили кушодани пешниҳодҳои тендерӣ 

(ҳам бастаи техникӣ ва ҳам молиявӣ); 

- Ташкили арзёбии дархостҳо ва омода 

кардани ҳисобот барои бастани 

шартномаҳо;  

- Омода намудани мактуби қабули 

пешниҳодҳо ва таъмини саривақтии ҳамаи 

ҳуҷҷатҳои марбут ба бастани қарордодҳо 

ва эътибори онҳо (кафолати бонкӣ, 

амнияти иҷтимоӣ, суғурта ва ғ.); 

- Омода кардан ва идораи ҳамаи 

шартномаҳои вобаста ба корҳои сохтмонӣ; 

- Иштирок дар сафарҳои мунтазами 

назоратӣ роҷеъ ба корҳои сохтмонӣ дар 

минтақаҳои мақсаднок; 

- Омодасозии тағирёбии қарордодҳо барои 

шартномаҳои меҳнатӣ; 

- Таъмини саривақтӣ, имзо ва нашри ҳамаи 

ҳуҷҷатҳо; 

- Якҷоя бо муҳандис ба роҳ мондани қабули 

корҳои шарти ва ниҳоӣ; 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

- Тасдиқи ҳисоботи ниҳоӣ ва ҳамаи 

ҳуҷҷатҳои марбута (тасвирҳо, дастурҳои 

истифодабаранда ва ғайра); 

- Тасдиқи ҳамаи талаботҳои пудратчӣ, 

таъминкунандагон ва 

истифодабарандагон; 

- Баррасӣ ва такмили реҷаи харид ва лоиҳа.  

ГТЛ. 7 Экология 1 48 

 

Мутахассис оид ба экология дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд:  

- Азнавкунии тафтиши аввалини экологӣ 

(ТАЭ)  ва НИМЗ, аз ҷониби КТА 

омодашуда, баъди таҳрезии мукаммали 

лоиҳа; 

- Назорати қабули тавсияҳо доир НИМЗ ба 

ҳуҷҷатҳои тендерӣ; 

- Пеш аз оғози корҳои сохтмонӣ тайёр 

намудани НИМЗ аз ҷониби пудратчӣ ва 

тасдиқи он аз ҷониби ГТЛ; 

- Таъмини тасдиқи Вазорати ҳифзи табиат 

доир ба Арзёбии таъсири экологӣ (АТЭ) 

пеш бастани қарордоди корҳои сохтмонӣ;. 

- Ташкил, ҳамоҳангсозӣ ва ҳисобот дар 

бораи механизми баррасии шикоятҳо 

(МБШ); 

- Мониторинги пудратчиён барои таъмини 

иҷроиши НИМЗ ва омодасозии ҳисоботи 

моҳона; 

- Омода намудани ҳисоботи семоҳа оид ба 

татбиқи НИМЗ барои ГТЛ; 

- Гузаронидани саривақтии омодагӣ ва 

пешниҳоди ҳисоботи мониторинг ба БОР 

ду навбат дар як сол; 

-  Ҳамоҳангсозии машваратҳо бо ҷонибҳои 

манфиатдори маҳаллӣ тибқи талабот, 

бохабар кардани онҳо дар бораи корҳои 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

сохтмонии нақшавӣ, маълумот дар бораи 

натиҷаҳои тозатарини  лоиҳа, МБШ ва ғ.;. 

- Мусоидат намудан ба мушовирони 

назорати муҳити зист дар гузаронидани 

тренинг, тафтиши мутобиқати НИМЗ, 

ҳисоботи солона ва ғ.. 

ГТЛ. 8 Мониторинг ва 

Арзёбӣ (МваА) 

1 21 Мутахассис оид ба Мониторинг ва Арзёбӣ дар 

ҳамкории зич бо директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, 

дигар кормандон ва мушовирони ГТЛ кор хоҳад 

кард то ҳадафҳои зеринро амалӣ намояд: 

- Ташкили системаи ҳисоботии МваА: 

- Омода ва пешниҳод намудан ба ВТҲИА ва 

БОР ҳамаи ҳисоботҳои зарурии ГТЛ, 

ҳисоботҳо оиди мониторинги НАГ ва 

арзёбии лоиҳаи СМК; 

- Танзими раванди идоракунии лоиҳаҳо ва 

системаҳои ҳисоботдиҳӣ; 

- Мониторинг ва арзёбии дастовардҳо дар 

рафти татбиқи лоиҳа (ташхиси ибтидоӣ, 

миёнамӯҳлат ва ниҳоӣ); 

- Баррасии нақшаи ҷамъоварии иттилоот 

барои таъмини дастрасии ҳамаи 

маълумотҳо ва мақсадҳои матритсаи 

дизайн ва мониторинг.  

ГТЛ. 9 Алоқа 1 69 Мутахассис оид ба робита бо ҷомеа дар ҳамкории 

зич бо директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар 

кормандон ва мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то 

ҳадафҳои зеринро амалӣ намояд: 

- Татбиқ, мониторинг ва навсозии (ҳангоми 

зарурат) 

стратегияи комуникатсионӣ бо ҳамаи 

ҷонибҳои манфиатдор ва пешниҳод 

кардани фикру мулоҳизаҳо ба 

ВТҲИА/ГТЛ/БОР; 

- Дар якҷоягӣ бо мутахассиси ТИ, сомонаи 

лоиҳаро омода намуда, онро мунтазам 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

навсозӣ мекунад ва ҳамаи маълумоти 

заруриро нашр мекунад; 

- Ташкили семинарҳо, мизҳои мудаввар, 

ҷаласаҳои корӣ дар рафти татбиқи лоиҳа, 

инчунин семинарҳои ифтитоҳи, миёна ва 

ба анҷом расидани лоиҳа; 

- Ташкили муносибатҳо бо васоити ахбори 

умум; 

- Омодасозии нашрияҳои чопӣ, нашрия дар 

ВАО, гузоришҳо ва ғайра дар мувофиқа бо 

ВТҲИА; 

- Ташкили интиқоли маълумот ба ҳамаи 

тарафҳои манфиатдор; 

- Омода намудани форматҳои ҳисобот ва 

нашриёт; 

- Ҳамкорӣ бо ВТҲИА ва дигар кормандони 

ГТЛ дар ташкили семинарҳо ва чаласаҳо. 

ГТЛ. 10 Технологияҳо

и иттилоотӣ 

(ТИ) 

1 69 Мутахассис оид ба ТИ дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд: 

- Насб ва нигоҳдории системаи ТИ барои 

ГТЛ; 

- Омодасозии хусусиятҳои техникӣ барои 

хариди таҷҳизоти технологӣ; 

- Нигоҳдории система барои таъмини 

фаъолияти доимии; 

- Мусоидат дар таҳияи стандартҳои 

техникии ТИ ва таҷҳизотҳое, ки дар сатҳи 

ноҳия харидорӣ мешаванд; 

- Мусоидат ба рушди системаҳои 

ҷамъоварии маълумот; насб ва ташкили 

китобхонаи электронӣ барои ГТЛ ва 

дастгирии он; 

- Мусоидат ба ҳамаи кормандони ГТЛ роҷеъ 

ба масоили ТИ, насби барномаҳо ва 

ташкили манбаи маълумотҳо; 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

- Мусоидат дар ташкил ва нигоҳдории 

сомонаи лоиҳаи «Хизматрасониҳои 

маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак».  

ГТЛ. 11 Меъёрҳои 

ҳифзи иҷтимоӣ 

ва гендер 

1 63 Мутахассис оид ба гендер ва ҳифзи иҷтимоӣ дар 

ҳамкории зич бо директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, 

дигар кормандон ва мушовирони ГТЛ кор хоҳад 

кард то ҳадафҳои зеринро амалӣ намояд:  

- Омода ва навсозии нақшаи (i) азхудкунии  

замин ва нақшаи кӯчонидани аҳолӣ (ii) 

нақшаи амалиёти гендерӣ дар асоси 

талаботҳои Ҳукумат ва Изҳороти Расмиёти 

Бехатарии БОР; 

- Таъмин намудани самт ва дастгирии он 

барои татбиқи самаранок; 

- Пешниҳодҳои созандаи машваратӣ ва 

иштироки хонаводаҳои зарардида, 

ҷонибҳои манфиатдори ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, 

намояндагони гурӯҳҳои қавмӣ ва 

мақомоти дахлдори ҳукуматӣ дар нақшаи 

амали гендерӣ; 

- Таъсиси механизми самараноки баррасии 

шикоятҳо бо сохторҳои дахлдори 

ҳукуматӣ; 

- Таҳияи стратегияи коммуникатсионӣ оид 

ба гендер, ВНМО, қочоқи инсон (иттилоот 

ва пешгирӣ); 

- Таъмини ворид намудани тадбирҳои 

иҷтимои ва меъёрҳои осонкунӣ дар 

ҳуҷҷатҳои лоиҳа ва нақшаҳои 

татбиқшаванда; 

- Назорати татбиқи стратегияи 

коммуникатсионӣ бо ҷамоатҳо вобаста ба 

иҷрои корҳо.. 

ГТЛ. 12 Мушовири 

ҳуқуқӣ 

1 3 Ҳуқуқшиноси лоиҳа дар ҳамкории зич бо 

директори ГТЛ, ВТҲИА, ВМ, дигар кормандон ва 
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Номгӯй Вазифа/ № / нафар-моҳ Вазифа ва ӯҳдадориҳо 

мушовирони ГТЛ кор хоҳад кард то ҳадафҳои 

зеринро амалӣ намояд: 

- Таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ 

ва байналмилалӣ барои риояи онҳо бо 

қонуну қоидаҳои дахлдор (аз ҷумла, бо 

Конститутсияи кишвар); 

- Ҳисоботи натиҷаҳо ва тавсияҳо оид ба 

таҳия / мувофиқкунӣ ба ин ҳуҷҷатҳо ва / ё 

мутобиқи қонунҳои мавҷуда ва 

муқаррароти миллӣ;  

- Пешниҳод ва муҳокимаи хулосаҳо ва 

тавсияҳо дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, 

семинарҳо ва конфронсҳо бо ташкилотҳои 

молиявии байналмилалӣ ва дигар 

шарикони рушд. 
 

Идораи офис 6 414 

 

ГТЛ. 13 Менеҷери 

офис 

1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

ГТЛ. 14 Котиба 1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

ГТЛ. 15 Тарҷумон 1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

ГТЛ. 16 Ронанда 1 1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

ГТЛ. 17 Ронанда 2 1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

ГТЛ. 18 Фаррош 1 69 Аз ҷониби директори ГТЛ муайян карда мешавад  

БОР = Бонки Осиёии Рушд, АИ = Агентии иҷроия, ЭДЭ = Экспертизаи давлатии экологӣ, 

НИМЗ = Нақшаи идоракунии муҳити зист, ИМ = Идоракунии молиявӣ, МБШ = Механизми 

баррасии шикоятҳо, ВНМО = вируси норасоии масунияти одам, ТАЭ = Тафтиши аввалини 

экологӣ,  ТИ = технологияҳои иттилоотӣ, ВМ = Вазорати молия, ВТҲИА = Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҶТ, ТҒД = Ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ГТЛ = Гуруҳи 

татбиқи лоиҳа, ДБФ= дархост барои фаҳмондадиҳӣ, ДПТ = Дархост барои пешниҳодҳои 

тиҷоратӣ, РМБ = Расмиёти меъёрҳои бехатарӣ. 
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Замимаи 2: Вазифаҳои техникии мушовирон 

 

Шаклҳои кутоҳкардашуда  

 

БМН Беморхонаи марказии ноҳиявӣ 

ЭҶХМ Эълон дар бораи ҷалби хизматрасониҳои машваратӣ 

МСН Маркази саломатии ноҳиявӣ  

АИ Агентии иҷроия 

НИМЗ Нақшаи идоракунии муҳити зист 

ФБММ Федератсияи байналмиллалии муҳандисони машваратӣ   

НУИМЗ Нақшаи универсалии идоракунии муҳити зист 

АТ Агентии татбиқ 

ТАЭ Тафтиши аввалини экологӣ 

ТБМ Ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ 

МваА Мониторинг и оценка 

ХМСМК Хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои саломатии модар ва кӯдак 

ББР Бонки Бисёрҷонибаи Рушд  

ВМ  Вазорати молия  

ВТҲИА  Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷ.Тоҷикистон 

ГТЛ Гуруҳи татбиқи лоиҳа 

ИСА Интихоб аз руи сифат ва арзиш 

ДБФ Дархост барои фаҳмондадиҳӣ 

ДБП  Дархост барои пешниҳодҳо 

ВК Вазифаҳои корӣ 

КТА Кӯмаки техникӣ оид ба амалиётҳо 

ФРСММ Фонди рушди Созмони Миллали Муттаҳид 

ФАСММ Фонди аҳолии Созмони Миллали Муттаҳид 

ФКСММ Фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид 

ТУТ Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 
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A. Мушовирони инфиродӣ (CS03 ва CS04) 

Рамз  Вазифа Байнал/ Миллӣ № ОM Мақсад ва натиҷаҳои асосӣ 

CS03 Мутахассиси 

идоракунии 

молиявӣ 

Миллӣ 1 6.00 Мусоидат ба ГТЛ ва АИ дар 

татбиқи тамоми чорабиниҳои 

марбут ба идоракунии молиявӣ 

мутобиқи қоидаву расмиёти БОР: 

- Мусоидат ба ГТЛ дар муайян 

кардани талабот барои барномаи 

баҳисобгирӣ ва таълими 

истифодабарандагон; 

- Мусоидат ба ГТЛ/АИ дар 

тафтиш ва тасдиқ намудани 

ҳуҷҷатҳои талаботӣ ва 

хароҷотие, ки аз тарафи 

пудратчиён, провайдерҳо ва 

дигар ширкатҳои хизматрасонӣ 

пешниҳод мегарданд, ва 

идоракунии онҳо дар асоси 

принсипҳои пардохтҳои БОР; 

- Таҳияи дастурамал оид ба 

идоракунии молиявӣ;  

- Мусоидат ба ГТЛ/АИ дар 

тайёр кардани аризаҳои дархост 

дар асоси қоидаҳои БОР. Баъзе 

тренингҳои идоракунии молиявӣ 

барои кормандони ГТЛ ва АИ 

метавонанд лозим шаванд; 

- Мусоидат ба ГТЛ/АИ дар 

тайёр намудани аудити дохилӣ 

ва берунии молиявӣ 

(азназаргузаронии ВК, ки аз 

ҷониби KTA омода шудааст); 

- Иҷрои ҳама гуна дигар 

вазифаҳои дахлдор марбут ба 

идоракунии молиявӣ, аудит ва 

баҳисобгирӣ дар доираи лоиҳа. 
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Рамз  Вазифа Байнал/ Миллӣ № ОM Мақсад ва натиҷаҳои асосӣ 

- Ташкили тренингҳои онлайн 

(дастрас дар сомонаи БОР) дар 

бораи тартиби пардохт. 

CS04 Мутахассис оид 

ба  

хизматрасониҳои 

маҷмӯӣ 

(натиҷаҳои 1 ва 

3) 

Байналмилалии 1 6.00 Мусоидат ба ГТЛ ва АИ дар 

иҷрои ҳамаи чорабиниҳое, ки ба 

натиҷаҳои  1 ва 3 тааллуқ доранд: 

- Мониторинг ва дастгирии 

татбиқи қарордод бо 

хизматрасониҳои  ФКСММ 

(ФКСММ)  

- Тасдиқ намудани нақшаҳои 

муфассали амалисозӣ мутобиқи 

нақшаи умумии амалисозии 

лоиҳа; 

- Тасдиқи ҳисоботҳои 

техникие, ки аз ҷониби  

ФКСММ пешниҳод мегардад; 

- Боздиди минтақаҳои 

мақсадноки лоиҳа барои 

назорат аз болои иҷроиш ва 

риояи нақшаю ҷадвалҳои корӣ; 

- Муқоисаи вазифаҳо/ ҳадафҳо 

ва дастовардҳо бо истифодаи 

нишондиҳандаҳое, ки дар 

СДМи лоиҳа муайян карда 

шудааст. 

- Мониторинги иҷроиши 

чорабиниҳои асосӣ дар доираи 

натиҷаи 1. 

- Банақшагирии 

кормандони соҳаи тиб ва баланд 

бардоштани иқтидор; 

- Татбиқи амалии системаи 

самарабахши равонасозӣ 

(роҳхатдиҳи) (СР); 

- Татбиқи амалии системаи 

мунтазами такмили ихтисос 



Замимаи 2 

15 

 

 

Рамз  Вазифа Байнал/ Миллӣ № ОM Мақсад ва натиҷаҳои асосӣ 

- Ҷорӣ кардани маблағгузорӣ 

дар асоси табобат 

- Мониторинги иҷроиши 

чорабиниҳои асосӣ дар доираи 

натиҷаи 3 

- Таҳкими иқтидори Маркази 

миллии тарзи ҳаёти солим ва 

тақвияти шарикӣ бо ҷонибҳои 

манфиатдори дахлдор; 

- Таҳияи стратегияҳои 

ноҳиявии МИР; 

- Мусоидат ба фаъолгардонии 

ҷомеа; 

- Идоракунии грантҳои хурд 

барои рушди фаъолияти МИР 

дар сатҳи ҷомеа 

- Таҳияи маводҳои аз ҷиҳати 

техникӣ асонок, дорои 

ҳассосияти фарҳангӣ, дар 

назар ҷолиб ва самараноки 

МИР. 
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B. Ширкати оид ба дастгирии татбиқи лоиҳа, мониторинг ва арзёбӣ (CS02) 

Мусоидат ба АИ/АТ дар хариди молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо барои рушди 

инфрасохтори тиббӣ дар ноҳияҳои лоиҳа. 

I. Мақсадҳо 

Мақсад ва вазифаи ин хизматрасонии машваратӣ, мусоидат ба ВТҲИА ва ГТЛ дар 

банақшагирӣ ва амалисозии фаъолиятҳои лоиҳа ва таҳияи механизмҳо ва воситаҳои 

мониторинг ва арзёбӣ (МваА), ба шумор меравад. Корфармо ё фармоишгари ин мушовир 

ВТҲИА - агенти иҷроияи лоиҳа (АИ) -и лоиҳа мебошад. Агентии татбиқкунандаи (АТ) 

лоиҳа ГТЛ мебошад, ки аз номи ВТҲИА фаъолият мекунад. ГТЛ татбиқи лоиҳаро идора 

хоҳад кард. 

II. Ҳаҷми корҳо 

Дар ҳамкории зич бо ВТҲИА/ГТЛ, ширкати машваратӣ вазифаҳои зеринро иҷро хоҳад 

кард: 

1. Мусоидат ба АИ/АТ дар хариди молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо барои рушди 

инфрасохтори тиббӣ дар ноҳияҳои лоиҳа 

Дар интихоби ҷалби мушовир оид ба лоиҳакашӣ ва назорат (ниг. CS05) ва хариди кор, 

инчунин баррасии ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ барои 

ноҳияҳои зерин, мутахассиси харид мусоидат хоҳад кард: 

• Маркази саломатии ноҳиявӣ (МСН) ва Беморхонаи марказии ноҳиявӣ (БМН) н.Рашт  

• МСН ва БМН н.Файзобод 

• БМНи нав, ки дар худуди хеш МСН-ро дар бар мегирад, дар н. Ш.Шохин 

Мушовир ба АИ/АТ дар посух додан ба дархостҳои иштирокчиёни тендер оид ба мушаххас 

намудани маълумот, инчунин дар баррасии пешниҳодҳои техникӣ ва ҳисоботҳои арзёбии 

техникӣ кӯмак мерасонад. Ғайр аз он, мушовир ба ГТЛ/АИ дар баҳодиҳии пешниҳоди 

молиявӣ оид ба тартиби бастани шартномаҳо тибқи дастурҳои арзёбии БОР (июни с. 2018) 

мусоидат хоҳад кард. 

2. Мусоидат ба АИ/АТ дар амалисозии рушди инфрасохтори тиббӣ дар ноҳияҳои 

лоиҳа 

Гурӯҳи муҳандисии мушовир (меъмор, муҳандисонии сохтмон, механика, барқ ва қубурҳо) 

ва мутахассиси идоракунии муҳити зист дар таҳияи лоиҳаи техникӣ, назорати сохтмон, 

харид ва насби таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ дар ҳама муассисаҳои дар боло зикршуда, 

мусоидат мекунанд. Мушовир ҳуҷҷатҳои аз ҷониби мушовири лоиҳакашӣ ва назорат 

пешниҳодшударо тасдиқ мекунад (нигаред ба CS05) ва барои фаъолиятҳои зерин масъул 

мебошад: 

Марҳилаи лоиҳакашӣ 
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- Баррасии қарорҳои консептуалӣ ва ТАЭ/НИМЗ, ки аз ҷониби гуруҳи КТА омода 

шудаанд; 

- Шарҳи натиҷаҳои таҳқиқот (хок, об, таъминоти барқ), нақшаҳои пешакӣ, рӯйхати 

таҷҳизот ва талаботи техникӣ, ҳисобҳои пешакии аз ҷониби мушовир лоиҳакашӣ ва 

назорат пешниҳодшуда; 

- Баррасии нақшаҳои муфассал ва тасдиқи мувофиқати меъёрҳо ва стандартҳои 

байналмиллалӣ оид ба лоиҳакашӣ ва сохтмони муассисаҳои тиббӣ, инчунин 

мувофиқати қитъаҳои фаъол ва часпакҳо барои таъмин ва насби таҷҳизот, муайян 

намудани ҳама гуна масъалаҳое, ки пеш аз таҳияи ҳуҷҷатҳои тендер талаб карда 

мешаванд ва шарҳи сметаи муфассали хароҷот; 

- Баррасии ҳама таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ, мебел, талаботи техникӣ ва 

хизматрасониҳои марбута, банақшагирии таъминкунӣ ва насб.  

Марҳилаи назорат ва қабули кор 

Гурӯҳи муҳандисии мушовир ва мутахассиси идораи муҳити зист дар қабули шартӣ 

ва ниҳоӣ иштирок хоҳанд кард. Вазифаҳои онҳо дар зер зикр мешаванд: 

- Тасдиқи нақшаҳои воқеии пудратчӣ, ҳуҷҷатҳои дахлдори экологӣ; 

- Тасдиқи таъмини ҳама қисмҳои эҳтиётӣ, омӯзиш, кафолатҳо ва дархости ҳуҷҷатҳои 

корбарӣ; 

- Баҳодиҳӣ ба натиҷаи санҷиши маводҳои аз ҷониби пудратчӣ анҷомшаванда (об, газ 

ва барқ), баҳодиҳии мутобиқати таҷҳизот ва истифодаи таҷҳизот аз ҷониби 

молрасон, ҳамоҳангсозӣ ва назорати истифодаи онҳо; 

- Санҷиш ва пешниҳоди тавсияҳо ба корфармо оид ба даъвоҳои пудратчӣ ва 

таъминотчӣ оид ба саривақт иҷро шудани кор, дархости музди иловагӣ, кор ё 

хароҷот ва масъалаҳои марбут; 

- Ба корфармо кӯмак ва маслиҳат додан оид ба ҳама масъалаҳои марбут ба шартнома 

ва баҳсҳо. Омода намудани гузоришҳо ва кӯмак дар мавриди зарурат ба Кумитаи 

баррасии шикоятҳо ва дар ҳама расмиёти минбаъдаи ҳакамӣ. 

3. Ҷорӣ кардани системаи мониторинг ва арзёбӣ 

Ҳадафи ин бастаи хизматрасониҳои машваратӣ мусоидат ба ВТҲИА ва ГТЛ дар 

таҳия ва татбиқи воситаҳои мониторинг ва арзёбӣ (МваА) ва методологияҳои 

марбут ба арзёбии натиҷаҳои ниҳоӣ ва фосилавӣ, инчунин омилҳои таъсир 

мебошад. Дар ин замина, мушовир вазифаҳои зеринро иҷро мекунад.: 

- Таҳияи дастурамалҳои амалиётӣ оид ба МваА 

- Таҳияи воситаҳои ҷамъоварии маълумот барои МваА 

- Гузаронидани тренингҳо оид ба МваА барои кормандони ВТҲИА/ГТЛ, ва 

кормандони соҳаи тиб дар ноҳияҳо 

- Гузаронидани боздидҳои назоратӣ ба ҳама объектҳои ноҳия 

- Гузаронидани тренинг барои такмили ихтисос  
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4. Гузаронидани пусишҳо ва корҳои тадқиқотӣ 

Мушовир тадқиқотӣ аввалия, миёнамуҳлат ва ниҳоӣ, инчунин арзёбии 

миёнамуҳлат ва ниҳоии лоиҳаро мегузаронад. Ин кор амалҳои зеринро дар бар 

мегирад, вале бо ин маҳдуд намешавад.: 

- Таҳияи методология ва воситаҳо барои таҳқиқоти аввалия ва ниҳоӣ 

- Гузаронидани тадқиқоти заминавии арзёбӣ ва таҳлили маълумот 

- Гузаронидани баррасиҳои солонаи хизматрасонии тиббӣ дар ҳама 

минтақаҳои мақсаднок 

- Омода ва гузаронидани арзёбии миёнамӯҳлати лоиҳа 

- Гузаронидани таҳқиқоти ниҳоӣ ва таҳлили маълумот 

- Омодасозӣ ва гузаронидани арзёбӣ пас аз анҷоми лоиҳа 

- Омода намудани ҳисобот дар бораи анҷом ёфтани лоиҳа 

Ш. Натиҷаҳо 

a) Талаботи умумии ҳисоботдиҳӣ 

Ҳама гузоришҳо, протоколҳо, ҳуҷҷатҳо бояд ба шакли зерин пешниҳод карда шаванд: ду 

нусхаи чопӣ барои Кордиҳанда (АИ/AТ) ва як нусхаи чопӣ барои БОР. Ҳама гузоришҳо 

инчунин, бояд дар шакли электронӣ пешниҳод карда шаванд, масалан. ҳамчун замима ба 

почтаи электронӣ дар формати pdf, ба ҳама ҷонибҳои ҳавасманд. Ҳама гузоришҳо бо 

забонҳои англисӣ ва русӣ омода карда мешаванд.. 

b) Талаботи махсуси ҳисоботдиҳӣ ба ҷузъи инфрасохтор 

1. Ҳисоботи нахустин бояд дар тӯли 15 рӯзи тақвимӣ пас аз гирифтани лоиҳаи пешакӣ 

аз Мушовир оид ба лоиҳакашӣ ва назорат (МЛН), аз ҷумла шарҳи санҷишҳои 

анҷомшуда, нақшаҳои пешакӣ, рӯйхати таҷҳизот ва сметаи хароҷот, пешниҳод карда 

шавад; 

2. Арзёбии нақшаҳои техникии лоиҳа ва тавсияҳо бояд дар муддати 15 рӯзи тақвимӣ 

пас аз гирифтани тарҳи техникӣ аз МЛН, пешниҳод карда шаванд;  

3. Ҳисобот дар бораи қабули ҳуҷҷатҳои тендерӣ (панҷ рӯз пас аз қабули ҳуҷҷатҳо); 

4. Ҳисобот дар бораи мусоидат ҳангоми расмиёти қабули шартӣ ва ниҳоӣ дар давоми 

15 рӯз пас аз ҳар як қабули кор; 

5. Ҳисоботи ниҳоӣ мувофиқи талаботҳои БОР. 

 

c) Талаботи махсуси ҳисоботдиҳӣ ба ҷузъи МваА 

1. Ҳисоботи нахустин иборат аст аз воситаҳои пешниҳодшудаи мониторинг ва арзёбӣ; 

қолаби ҳисоботҳои ҳармоҳа ва семоҳаи ГТЛ. Ҳарду бояд дар тӯли 4 ҳафта пас аз 

оғози шартнома пешниҳод карда шаванд; 

2. Ҳисоботи нахустини мониторинг дар тӯли 6 ҳафта пас аз тасдиқи гузориши аввал; 

3. Ҳисоботи миёнамуҳлати мониторинг дар тӯли 4 ҳафта ҳангоми фаъолияти нимаи 

лоиҳа  

4. Ҳисоботи ниҳоии мониторинг дар тӯли 4 ҳафта пеш аз ба охир расидани лоиҳа 
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5. Ҳисоботи миёнамуҳлат оид ба МваА дар тӯли 3 ҳафта ҳангоми фаъолияти нимаи 

лоиҳа 

6. Ҳисоботи ниҳоӣ дар тӯли 4 ҳафта пас аз ба охир расидани лоиҳа 

iv. Вазифаҳои коршиносони дархостшуда 

a) Барои ҷузъи инфрасохтор 

Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо О

М 

CS02-

1 

Меъмор 

(роҳбари 

гурӯҳ 

барои 

баррасии 

лоиҳа) 

Меъмори ба қайд 

гирифташуда (дараҷаи 

магистр M.SC ё шабеҳи 

он) ва ҳадди аққал 10 сол 

таҷрибаи корӣ дар 

лоиҳакашии 

муассисаҳои тиббӣ. 

Таҷрибаи махсус: 

- Дар лоиҳакашии 

ҳадди аққал 2 

беморхона бо 

иқтидори 100 

кати хоб 

фаъолият 

кардааст;  

- Дониши 

системаҳои 

менеҷменти 

энергетикии дар 

минтақаҳои 

дорои иқлими  

континенталӣ 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард. 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 1), 2) ва 3) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

Ӯ гурӯҳро дар баррасии назорати 

кори лоиҳа ва боздиди минтақаҳои 

сохтмонӣ, роҳбарӣ хоҳад кард i) ба 

охир расидани корҳои сохтмонӣ; ii) 

қабули корҳои миёна iii) ва ниҳоӣ. 

2 

CS02-

2 

Муҳандис-

сохтмончӣ 

Муҳандиси 

бақайдгирифташуда 

(дараҷаи магистр M.SC 

дар сохтмони шаҳрвандӣ 

/ манзил ё шабеҳи он), 

Таҷрибаи корӣ на камтар 

аз 10 сол дар соҳаи 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард. 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 2) ва 3) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

2 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо О

М 

идоракунӣ ва назорати 

сохтмон) 

Таҷриба бо ҷанбаҳои 

лоиҳакашӣ дар ҳадди 

аққал 5 бино бо 

баландии на камтар аз 3 

ошёна ва / ё масоҳати 

5000 м2 дар минтақаҳои 

дорои иқлими 

континенталӣ. 

Таҷрибаи махсус: 

- Дар лоиҳакашии 

ҳадди аққал 2 

беморхона бо 

иқтидори 100 

кати хоб 

фаъолият 

кардааст;   

- Дониши 

системаҳои 

менеҷменти 

энергетикии дар 

минтақаҳои 

дорои иқлими  

континенталӣ. 

Ӯ нақшаи пешниҳодшудаи 

Мушовирро аз ҷумла консепсияи 

идоракунии энергияи сохтмонро 

дида баромада корҳои сохтмонии 

аз ҷониби пудратчиён 

анҷомдодашударо тафтиш мекунад 

(ҳангоми ташрифи аввал барои ба 

итмом расонидани корҳои 

сохтмонӣ) 

 

CS02-

3 

Муҳандис-

механикӣ 

Муҳандиси механикии 

ба қайд гирифташуда 

(дараҷаи магистр M.SC 

дар тарҳрезии таҷҳизоти 

механикӣ), ҳадди ақал 10 

сол таҷрибаи кор дар 

идоракунӣ ва назорати 

корҳои сохтмонӣ 

Таҷриба дар самтҳои 

механикии тарҳрезии 

ҳадди ақал 3 бино бо 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард. 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 2) ва 3) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

Ӯ лоиҳаи механикии аз ҷониби 

Мушовир пешниҳодшударо, аз 

ҷумла консепсияи идоракунии 

энергияро омӯхта, кори механикии 

2 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо О

М 

баландии на камтар аз 3 

ошёна ва / ё масоҳати 

5000 м2 дар минтақаҳои 

дорои иқлими 

континенталӣ. 

Таҷрибаи махсус: 

- дар тарҳрезии 

инфрасохтори 

механикӣ 

(гармидиҳӣ, 

вентилятсия ва 

хунуккунӣ -ГВХ) 

дар на камтар аз 

2 беморхона бо 

иқтидори зиёда 

аз 100 кати хоб 

кор кардааст; 

- таҷриба дар 

тарҳрезии 

утоқҳои тоза, 

системаи 

вентилятсия, 

филтратсияи ҳаво 

ва гармидиҳӣ дар 

минтақаҳои 

дорои иқлими 

континенталӣ 

- таҷриба дар 

тарҳрезии 

энергияи тоза ва 

идоракунии 

энергия бартарӣ 

ҳисобида 

мешавад. 

аз ҷониби пудратчиён 

анҷомшударо тасдиқ мекунад 

(ҳангоми қабули пешакӣ ва ниҳоӣ). 

 

 

 

CS02-

4 

Муҳандис- 

барқчӣ 

Муҳандис-барқчии ба 

қайд гирифташуда 

(дараҷаи бакалавр B.SC 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

2 
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ё шабеҳи он), на камтар 

аз 10 сол таҷрибаи корӣ. 

Таҷриба дар самтҳои 

механикии тарҳрезии 

ҳадди аққал 5 бино бо 

баландии на камтар аз 3 

ошёна ва / ё масоҳати 

5000 м2 дар минтақаҳои 

дорои иқлими 

континенталӣ. 

Таҷрибаи махсус: 

- дар тарҳрезии 

системаҳои 

барқии ҳадди 

аққал 2 

муассисаи тиббӣ 

бо ҳар кадом на 

камтар аз 100 

кати хоб кор 

кардааст. 

- дар санҷиши 

системаҳои барқӣ 

ва таҷҳизотҳо дар 

беморхонаҳо 

таҷриба дорад. 

- доштани таҷриба 

дар тарҳрезии 

энергияи тоза ва 

идоракунии 

энергия бартарӣ 

ҳисобида 

мешавад 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард. 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 2) ва 3) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

Вай нақшаи электрикии аз ҷониби 

Мушовир пешниҳодшударо, аз 

ҷумла консепсияи идоракунии 

қувваи барқро дида мебарояд ва 

корҳои электрикии аз ҷониби 

пудратчиён анҷомёфтаро тасдиқ 

мекунад (ҳангоми қабули пешакӣ 

ва ниҳоӣ). 

CS02-

5 

Муҳандис-

қубурчӣ/са

нтехник 

Сантехники ба қайд 

гирифташуда (дараҷаи 

бакалавр B.SC ё шабеҳи 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард. 

2 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо О
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он), ҳадди аққал 10 сол 

таҷрибаи кории касбӣ. 

Лоиҳакашӣ ва татбиқи 

шабакаҳои 

обтаъминкунӣ ва 

канализатсия, инчунин 

банақшагирӣ ва 

назорати корҳои 

мувофиқ. 

Таҷрибаи махсус: 

- Лоиҳаи 

системаҳои 

обтаъминкунӣ ва 

канализатсия 

барои ҳадди 

аққал 2 

беморхона бо 

иқтидори на 

камтар аз 100 

кат; 

- Лоиҳаҳо оид ба 

идоракунии об ва 

амнияти экологӣ 

дар минтақаҳои 

дорои иқлими 

континенталӣ; 

- назорати корҳои 

сохтмонӣ ва ба 

истифода додани 

шабакаҳои 

обтаъминкунӣ ва 

канализатсия дар 

муассисаҳои 

тиббӣ 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 2) ва 3) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

Вай нақшаи системаҳои 

обтаъминкунӣ ва канализатсияро 

(дар дохили бино ва берун аз он, 

бо назардошти масъалаҳои 

экологӣ) ки, аз ҷониби Мушовир 

пешниҳод шудааст, дида мебарояд, 

аз ҷумла консепсияи системаи 

идоракунии энергия ва санҷиши 

корҳои таъмини об ва 

канализатсияро, ки пудратчиён 

анҷом медиҳанд (ҳангоми қабули 

пешакӣ ва ниҳоӣ) 

CS02-

6 

Мутахасси

си 

омилҳои 

Бакалавр ё тахассуси 

мувофиқ дар соҳаи 

муҳити зист, рушди 

Мутахассиси мазкур дар ҳамкории 

зич бо ГТЛ/АИ ва мушовир оид ба 

2 



Замимаи 2 

24 

 

 

Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо О

М 

бехатарӣ 

(экология, 

муҳоҷират

, иҷтимоӣ) 

иҷтимоӣ ё соҳаи 

дахлдор, дорои таҷрибаи 

касбии на кам аз 10 сол. 

Таҷрибаи махсус: 

Дар лоиҳаҳои аз ҷониби 

ТБМ маблағгузоришуда 

дар соҳаи банақшагирии 

идоракунии муҳити зист 

ва банақшагирии 

идоракунии кафолатҳои 

иҷтимоӣ кор кардааст. 

 

 

 

лоиҳакашӣ ва назорат фаъолият 

хоҳад кард.  

Вазифаҳо: 

- Дар ҳолати зарурӣ, арзёбии 

ҷамъбастии таъсири 

эҳтимолии экологии 

лоиҳаро гузаронад. 

- Дар ҳолати зарурӣ, ТАЭ ва 

НИМЗ-ро тавассути арзёбии 

таъсири оқибатҳои иловагӣ 

ё ғайричашмдошт таҷдид 

намояд, аз ҷумла тағйироти 

тарроҳӣ, тафсилоти чораҳои 

кам кардани таъсири 

экологӣ барои рафъи ҳар як 

зарари муайяншуда ва дар 

ҳолати мувофиқат накардан 

ба Нақшаи Амалҳои 

Ислоҳот (НАИ) тавсияҳои 

дахлдори коҳиш додани 

зарар ба муҳити зистро 

пешниҳод намояд; 

- Мусоидат ба ГТЛ дар 

татбиқи ТАЭ,  

-  ва НИМЗИ (нақшаи 

идоракунии муҳити зисти 

иншоот) барои мувофиқа. 

- Арзёбӣ кардани хароҷот, 

масъулият, ҷадвал, макон ва 

сохтори мониторинг, ки ба 

татбиқи чораҳои кам 

кардани таъсир ва НИМЗ 

алоқаманданд. 

- Дар ҳолати зарури ба ГТЛ 

барои ворид сохтани НИМЗ 

дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва 

http://northsouth.am/uploads/3_environm_i/SSEMP-Marmarashen-Burastan%20ENG.pdf
http://northsouth.am/uploads/3_environm_i/SSEMP-Marmarashen-Burastan%20ENG.pdf
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арзёбии пешниҳодҳо, 

мусоидат намояд. 

- Таъмин намудани роҳнамоӣ 

ва кафолати сифат дар 

вақти мониторинги экологӣ, 

ки дар НИМЗ муқаррар 

шудааст. 

- Омода намудани боби 

бехатарии экологӣ дар 

ҳисоботи семоҳа оид ба 

пешрафти лоиҳа. 

- Мусоидат ба ГТЛ дар 

тартиб додани ҳисоботи 

нимсолаи муҳити зист. 

- Мониторинги риояи 

нақшаҳои пешгирӣ ва 

идоракунии муҳити зист, 

нақшаи пудратчиёни дар 

самти ҳифзи саломати ва 

бехатарӣ. 

- Машварат бо гурӯҳҳое, ки 

лоиҳа ба онҳо таъсир 

мерасонад. 

- Гузаронидани мониторинги 

экологӣ тибқи тартиби 

муқарраргардидаи ТАЭ, 

НИМЗ, ва НИМЗИ. 

- Омодасозии шаҳодатномаҳо 

ё дигар ҳуҷҷатҳои дахлдор. 

- Мусоидат ба ГТЛ дар 

сохтан ва амалӣ кардани 

МБШ ва гузаронидани 

таълими зарурӣ ба АИ, АТ / 

ГТЛ ва пудратчиён барои 

рушди зеҳнӣ (дар ҳолати 

зарурӣ). 
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CS02-

7 

Мутахасси

си харид 

Дараҷаи B.Sc. дар соҳаи 

муҳандисӣ, харид, ҳуқуқ 

ва ё фанҳои марбута бо 

таҷрибаи 10-солаи харид 

дар робита бо кор, мол ва 

хизматрасонӣ. 

Таҷрибаи махсус: 

- Хариди корҳо, 

молҳо ва 

хизматрасониҳо 

барои ҳадди 

аққал 3 лоиҳаи 

инфрасохторӣ ба 

маблағи зиёда аз 

5 миллион 

доллари амрикоӣ, 

ки аз ҷониби 

ташкилотҳои 

байналмилалии 

молиявӣ (ТБМ) 

маблағгузорӣ 

карда шудаанд 

- хариди корҳо, 

молҳо ва 

хизматрасониҳои 

марбут ба 

сохтмон ва 

муҷаҳҳазгардони

и муассисаҳои 

тиббӣ. 

Мутахассис мазкур ҳамкории зич 

бо ГТЛ/АИ, кор хоҳад кард. 

Мутахассис асосан барои иҷрои 

вазифаҳои дар бандҳои 1) ва 2) 

зикргардида ҷалб карда мешавад. 

Ба ГТЛ/АИ ҳангоми баррасии 

аризаҳои мушовирон, пудратчиён 

ва таъминкунандагон, инчунин 

идоракунии равандҳои дахлдори 

харид ҷиҳати кафолат додани 

риояи қоидаҳо ва расмиёти БОР, 

мусоидат хоҳад кард. Баъзе 

омӯзиши кормандони ГТЛ ва АИ 

дар ин самт эҳтимол баргузор 

карда шаванд. 

Мутахассиси мазкур инчунин 

метавонад ба ГТЛ ва AИ дар омода 

кардани аудити хариду фурӯши 

берунӣ кӯмак кунад. 

2 
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b) Барои ҷузъи МваА 

Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва 

натиҷаҳо 

ОМ 

CS02-8 Мутахассис 

оид ба 

мониторинг 

ва арзёбии 

системаҳои 

тандурустӣ 

(Роҳбари 

гурӯҳ) 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи 

тандурустии ҷамъиятӣ ё 

ба он шабеҳ 

- Маълумоти тиббӣ дар 

соҳаи ҳифзи солимии 

модару кӯдак 

- Таҷрибаи исботшуда дар 

мутобиқсозии 

стандартҳои ҷаҳонӣ ва 

дастурҳо дар заминаи 

маҳаллӣ 

- Таҷрибаи на камтар аз 10 

сол дар тарҳрезӣ, татбиқ 

ва мониторинг ва арзёбии 

лоиҳаҳо ва барномаҳо 

(байналмилалӣ) дар соҳаи 

ҳифзи солимии модару 

кӯдак; 

- Таҷрибаи махсус дар 

рушди зеҳнӣ ва интиқоли 

дониш дар самти СМК ва 

эҷоди системаҳо ва 

равандҳои мувофиқ ба 

МваА дар сатҳи 

байналмилалӣ; 

- Арзёбии самарабахшӣ ва 

сифати хизматрасониҳо 

дар самти СМК (ва дигар 

хизматрасониҳои тиббӣ); 

- таҳлил ва ҳисобот оид ба 

натиҷаҳои мониторинг ва 

арзёбӣ ва таҳияи 

тавсияҳо; 

- мутобиқсозии мунтазами 

системаи МваА. 

 

- Таҳияи 

дастурамалҳои 

амалиётӣ 

барои 

мониторинг ва 

арзёбӣ 

- Таҳияи 

воситаҳо 

барои 

ҷамъоварии 

маълумоти 

мониторинг ва 

арзёбӣ барои 

таҳқиқоти 

аввалия ва 

ниҳоӣ 

- Гузаронидани 

боздидҳои 

назоратӣ ба 

ҳама 

иншоотҳои 

лоиҳа 

- Гузаронидани 

тренингҳо 

барои 

шарикони 

амаликунанда 

дар самти  

МваА 

- Гузаронидани 

тренингҳои 

такмили 

ихтисос 

- Омода ва 

гузаронидани 

арзёбии 

15 
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натиҷаҳо 

ОМ 

миёнамӯҳлат 

ва ниҳоии 

лоиҳа 

- Омода 

кардани 

ҳисобот оид 

ба анҷом 

расидани 

лоиҳа 

CS02-9 Мутахассиси 

мониторинг 

ва арзёбии 

системаи 

тандурустӣ 

(миллӣ) 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи 

тандурустии ҷамъиятӣ,  

 идоракунии тандурустӣ ё ба 

он шабеҳ 

- таҷрибаи кории тиббӣ/ 

ҳамширагӣ / момодоягӣ (дар 

соҳаи ҳифзи солимии модару 

кӯдак) 

Таҷрибаи махсус 

- Ҳадди ақал 5 сол таҷриба 

дар татбиқ, мониторинг 

ва арзёбии лоиҳаҳо ва 

барномаҳои соҳаи 

тандурустӣ; 

- Арзёбӣ ба самарабахшӣ 

ва сифати 

хизматрасониҳо дар 

самти СМК (ва дигар 

хизматрасониҳои тиббӣ); 

- таҳлил ва ҳисобот оид ба 

натиҷаҳои мониторинг ва 

арзёбӣ ва таҳияи 

тавсияҳо. 

- Мусоидат ба 

роҳбари гурӯҳ дар 

вазифаҳои зерин;  

- Таҳияи 

дастурамалҳои 

амалиётӣ барои 

мониторинг ва 

арзёбӣ 

- Таҳияи воситаҳо 

барои ҷамъоварии 

маълумоти 

мониторинг ва 

арзёбӣ барои 

таҳқиқоти аввалия ва 

ниҳоӣ 

- Гузаронидани 

боздидҳои назоратӣ 

ба ҳама иншоотҳои 

лоиҳа 

- Гузаронидани 

тренингҳо барои 

шарикони 

амаликунанда дар 

самти МваА 

9 
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натиҷаҳо 

ОМ 

- Гузаронидани 

тренингҳои 

такмили ихтисос 

- Гузаронидани 

тренингҳои 

такмили ихтисос 

- Омода ва 

гузаронидани 

арзёбии 

миёнамӯҳлат ва 

ниҳоии лоиҳа 

- Омода кардани 

ҳисобот оид ба 

анҷом расидани 

лоиҳа 

CS02-10 Коршиносон 

оид ба 

ҷамъоварӣ 

ва таҳлили 

маълумот 

(на зиёд аз 

5). 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи 

иҷтимоӣ ва / ё омор ё 

соҳаи ба ин монанд; 

- Таҷрибаи на камтар аз 3 

сол дар соҳаи тадқиқоти 

соҳаи тандурустии 

ҷамъиятӣ, илмҳои 

иҷтимоӣ, хӯрокворӣ ва 

шабеҳи инҳо 

- Малакаҳои муошират ва 

маҳорати кор дар гурӯҳ; 

- Дониш ва малакаи кор 

дар компютер, кор бо 

Word, EXCEL ва ҳадди 

аққал як барномаи оморӣ 

Таҷрибаи махсус 

- Дониши усулҳо ва 

воситаҳои ҷамъоварии 

маълумот; 

- Таҷриба дар идоракунии 

маълумот, аз ҷумла 

- Кӯмак ба 

мутахассисони 

дигар дар самти 

- Ҷамъоварии 

иттилоот мувофиқи 

талабот 

- Таҳлил ва 

коркарди 

маълумоте, ки 

барои истифода 

дар омор, 

мониторинг ва 

арзёбӣ ҷамъоварӣ 

шудаанд 

 

9 
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натиҷаҳо 

ОМ 

санҷиши сифат ва 

таҳлили маълумот 
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V. Тахассуси ширкат 

a) Аз рӯи ҷузъи инфрасохтор 

Ширкате, ки барои хиpматрасонии машваратии дар боло зикршуда ҳуҷҷат месупорад, бояд 

дар идора ва татбиқи лоиҳаҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонии муассисаҳои тиббӣ, инчунин дар 

банақшагирӣ ва хариди таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ таҷрибаи бой дошта бошад. Ғайр аз 

ин, ширкатҳо бояд дар татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳое, ки аз ҷониби БОР маблағгузорӣ 

мешаванд, дар кишварҳои дорои шароити иҷтимоию иқтисодии ба ҳам монанд, таҷриба 

дошта бошанд. 

  b) Аз рӯи ҷузъи МваА 

Ширкат бояд таҷрибаи бомуваффақияти татбиқи нақшаҳои мониторинг ва арзёбии (МваА) 

лоиҳаҳои тандурустӣ ва хусусан барои лоиҳаҳои ҳифзи солимии модару кӯдак ва 

идоракунии равандҳои марбутаро дошта бошад. Мушовир инчунин бояд дар анҷом додани 

арзёбии миёнамӯҳлат ва ниҳоии лоиҳаҳо таҷриба дошта бошад. 

                       c) Барои ҳарду ҷузъҳо 

Мушовир (ширкат ё консорсиуми ширкатҳо) бояд далелҳо пешниҳод кунад: 

• Мавҷудияти кормандони салоҳиятдор ва ботаҷриба; 

• Имкониятҳои сафарбар кардани захираҳо ва дастаи мувофиқ барои бомуваффақият иҷро 

кардани вазифа дар муддати кӯтоҳ; 

• Таҷриба дар расондани кӯмаки техникӣ дар лоиҳаҳои байналмилалӣ; 

• Таҷрибаи корӣ дар мамлакатҳои ИДМ / ЕШМ (Европаи Шарқӣ ва Марказӣ). 

 

Ҳамоҳангӣ бо ширкатҳои махсуси шарики миллӣ бо назардошти мушкилии вазифа ва 

ҷанбаҳои махсусе, ки бояд фаро гирифта шаванд, тавсия дода мешавад (илова бар 

идоракунии лоиҳакашӣ ва сохтмон, аз ҷумла, идоракунии молиявӣ, мониторинг ва арзёбии 

лоиҳаҳои тандурустӣ). 
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Ширкати лоиҳакашӣ ва назорати корҳои сохтмонӣ ва таҷҳизот (CS05) 

Мақсадҳои супориш 

1. Ҳадафи ин хизматрасониҳои машваратӣ дастгирӣ ВТҲИА дар банақшагирӣ, харидорӣ ва 

назорати корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозӣ, инчунин банақшагирӣ, харид ва назорати насби 

таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ дар муассисаҳои тиббии интихобшуда дар минтақаҳои 

мақсадноки лоиҳа барои беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои босифати 

ҳамгирошудаи модар ва кӯдак мебошад. (СМК). 

Ҳаҷми корҳо 

2. Мушовир оид ба лоиҳакашӣ ва назорат корҳои зеринро хоҳад иҷро кард:  

(i) Таҳияи лоиҳаи пешакии муфассал оид ба барқарорсозӣ ва  иншооти тиббии (нав) 

ноҳиявӣ тибқи барномаи рушди инфрасохтор, ки аз ҷониби KTA омода шудааст 

(дизайни консептуалӣ); 

(ii) Таҳия намудани рӯйхати муфассали таҷҳизот ва маводҳо, ки барои фаъолияти пурраи 

муассисаҳои тиббии барқароршуда / нав сохташуда харида мешаванд;  

(iii) Назорати корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозӣ, таъминсозӣ ва насби таҷҳизот барои 

лоиҳаҳои зерин: 

 

Ноҳия Муассиса Масоҳат м2 

Рашт     

 Беморхона – СМК – Барқарорсозӣ 1,925 

 Маркази саломатии ноҳиявӣ (МСН) – нав 998 

 Шӯъбаи ташхис ва табобат – нав 3,024 

 Хобгоҳи пеш аз таваллуд – Барқарорсозӣ 750 
 

Масоҳати умумӣ 6,697 

Файзобод     

 Беморхона – акушерӣ ва гинекологӣ. – Барқарорсозӣ 1,980 

 Беморхона – педиатрӣ - Барқарорсозӣ 525 
 

Маркази саломатии ноҳиявӣ (МСН) – танҳо таҷҳизот 
  

Шӯъбаи ташхис ва табобат – нав 3,024 
 

Масоҳати умумӣ 5,529 

Шоҳин     
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Беморхонаи марказии ноҳиявӣ – сохтмони нав 3,745 
 

Маркази саломатии ноҳиявӣ (МСН) 
  

Масоҳати умумӣ 3,745 

 

 

 

 

 

3. Ширкат бо Агентии иҷроия, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ВТҲИА) ва Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ) зич ҳамкорӣ намуда, 

хизматрасониҳои зеринро пешниҳод мекунад.: 

 

(i) Гузаронидани баррасии нақшаи генералӣ, лоиҳаи консептуалӣ, арзёбии аввалияи 

экологӣ ва ҳуҷҷатҳои дахлдор, ки дар доираи кӯмаки техникии оид ба амалиётҳо (КТА) 

таҳия шудаанд; 

(ii) Таҳияи тестҳо, натиҷаҳои пешакии лоиҳаҳо, рӯйхати таҷҳизот ва мебел, инчунин 

ҳисобҳо; 

(iii) Таҳияи лоиҳаи техникӣ ва шартҳои техникӣ барои маводҳо ки, дар таҳияи ҳуҷҷатҳои 

тендерӣ заруранд; 

(iv) Таҳияи ҳисобот оид ба миқдор ва сметаҳо барои ҳар як ҷузъ; 

(v) Барои таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ, мебел: муайян кардани номенклатура, 

маълумотнома дар бораи ҳаҷми кор, тавсифи техникӣ, талабот оид ба таҳвил ва насб, 

хизматрасониҳои марбут, банақшагирии таҳвил ва насб барои таҳияи ҳуҷҷатҳои 

тендерӣ 

(vi) Мусоидат дар таҳияи ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои кор ва мол тибқи қоидаҳои ниҳоии БОР 

(vii) Ҳамчун "муҳандис" фаъолият намудан, мувофиқи шартҳои шартномаи ББР ФБММ  

(viii) Назорати корҳои сохтмонӣ, инчунин таъминот ва насби таҷҳизот ва таҷҳизоти тиббӣ 

ва ғайритиббӣ; 

(ix) Баррасии даъвои пудратчӣ ва нақшаи идоракунии муҳити зист барои ҳар як иншоот; 

(x) Мусоидат ба АИ дар идоракунии фармоишҳои иловагӣ ва хавфҳои низоъ 

(xi) Ҳисобот дар бораи рафти татбиқи лоиҳа (қабули ниҳоии кор ва таҷҳизот).  

 

4. Иншоотҳо бояд тавре сохта шаванд, ки стандартҳои расонидани кӯмаки босифат, ҳифзи 

муҳити зист, инчунин истифодабарӣ ва нигоҳдории инфрасохтор ва таҷҳизоти он муқаррар 

шуда бошад. Барои ноил шудан ба ин, биноҳо бояд якчанд хусусиятҳои сарфаҷӯии энергия 

ва бароҳатиро таъмин кунанд, ки бояд аз ҷониби мушовир таҳия карда шаванд. Таъмини 

қувваи барқ ва об, коркарди партовҳо, ва ҳама гуна дигар воситаҳои зарурӣ бояд бо 

назардошти принсипҳои устувории иншоот ва қоидаҳои тарҳрезии он дар асоси 

стандартҳои умумӣ (миллӣ ва байналмилалӣ) мавҷуд бошанд. 
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5. Шартномаҳои корӣ аз ҷониб ва дар якҷоягӣ бо Агентии иҷроия тавассути тендери 

кушодаи озмунӣ баста мешаванд. Шартномаҳо оид ба таъмини таҷҳизоти тиббӣ аз ҷониб ва 

дар ҳамкорӣ бо Агентии иҷроия тавассути тендери кушодаи озмунӣ баста мешаванд; 

Шартномаҳо оид ба таъмини таҷҳизоти ғайритиббӣ ва таҷҳизоти идора бояд тавассути 

тендери кушодаи озмунӣ баста мешаванд.   

6. Ғайр аз он, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бояд системаи хизматрасонии инфрасохтории 

худро (биноҳо ва иншоот), инчунин таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббиро барои нигоҳ доштани 

фаъолият ва арзёбиҳои сармоягузорӣ, ки барои рушди инфрасохтори тандурустӣ таҳия 

шудаанд ё хоҳанд шуд, беҳтар кунанд. Дар ин замина, стратегия таҳия карда шуда, равишҳо 

ва моделҳои гуногун барои ҷалби субъектҳои бахши хусусӣ бо мақсади сармоягузорӣ ва 

дастгирии таъсиси шарикӣ озмоиш карда мешаванд, ки ҳам хизматрасонии профилактикӣ 

ва ҳам табобатиро барои муассисаҳои тиббӣ (биноҳо ва иншоот) ва таҷҳизоти тиббӣ таъмин 

менамояд. 

 

Вазифаҳои мушаххас 

 

a. Лоиҳаи меъморӣ ва муҳандисӣ 

 

(i) Тафсир ва таҷдиди консепсияи лоиҳа, ки аз ҷониби КТА барои ҳар як иншоот таҳия 

шудааст; лоиҳаро ба шароити маҳаллии иншооти интихобшуда мутобиқ бояд сохт. 

(ii) Гузаронидани ҳама озмоишҳои зарурӣ (замин, манбаъҳои об, партовҳо ва ғайра) барои 

таҳияи лоиҳаҳои иншоотҳо;  

(iii) Таҳияи лоиҳаи пешакӣ барои ҳама иншоотҳое, ки талаботи техникӣ, рӯйхати таҷҳизот, 

мебел ва лоиҳаи мушаххасоти техникӣ ва ҳисобҳои пешакиро дар бар мегиранд.   

(iv) таҳияи лоиҳаи техникии меъморӣ ва муҳандисӣ барои корҳои сохтмонӣ (нақшаҳои 

муфассали меъморӣ ва муҳандисӣ, ки барои сохтмон омодаанд, бо назардошти таҷҳизот 

ва насби мебел, устуворӣ ва талабот ба таъминоти барқ ва сарфакорӣ, обтаъминкунӣ ва 

(корезӣ) канализатсия); 

(v) Таҳияи ҳисоби ҳаҷми корҳои сохтмонӣ бо сметаи хароҷот, ва пешниҳод намудани 

лоиҳаи муфассал ва ҳаҷми кор барои экспертизаи давлатӣ; 

(vi) Таҳияи ҷадвали корӣ ва азхудкунии онҳо.; 

(vii) Омӯзонидани кормандони ГТЛ оиди лоиҳакашии бино ва сметаи хароҷот аз рӯи нархи 

бозор; 

(viii) Мусоидат ба ГТЛ дари таҳия намудани ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои хариди корҳо бо 

роҳи озмуни кушодаи тендерӣ (ОКТ) истифода аз ҲСТ БОР аз июни 2018 ва ё бо 

тағйиротҳо.  

(ix) Мусоидат ба ГТЛ дар вохӯриҳои пеш аз тендер, посух додан ба дархостҳои 

иштирокчиён, арзёбии пешниҳодҳо (техникӣ ва молиявӣ) мутобиқи қоидаҳои БОР 2017 

ва ворид намудани тағйирот, омода кардани ҳисоботи лозима, гуфтушунидҳо ва тартиб 

додани шартномаҳо. 
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b. Банақшагирӣ ва хариди таҷҳизот 

 

(i) Баррасӣ ва таҳияи эҳтиёҷот ба таҷҳизот ва мебел барои ҳар як иншоот; 

(ii) Мусоидат ба ГТЛ ва ВТҲИА ҳангоми харидории таҷҳизот ва мебел, тавсифоти техникӣ 

ва талаботҳои марбут ба хизматрасониҳоро, ки кормандон ВТҲИА таҳия кардаанд. 

(iii) Таҳияи ҳисобот оид ба миқдор барои хариди мебел, таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ, 

таҷҳизоти ТИК ва хизматрасониҳои марбута (омӯзишҳо, дастурҳои истифодабарӣ, 

қисмҳои эҳтиётӣ барои 2 сол) ва ҳисобҳои муфассал барои ҳар як иншоот.   

(iv) Таҳияи ҳама ҳуҷҷатҳои дахлдор, ки дар рафти ҳуҷҷатҳои тендерӣ заруранд (ҲСТ БОР 

Молҳо 2018. бо ислоҳоти мунтазам); 

(v) Мусоидат ба ГТЛ ҳангоми гузаронидани ҷаласаҳои пеш аз тендер, посух додан ба 

дархостҳои ва саволҳои иштирокчиён, арзёбии пешниҳодҳо (техникӣ ва молиявӣ) тибқи 

қоидаҳои БОР 2017 бо ислоҳоти мунтазам, таҳияи ҳисоботҳои зарурӣ, гуфтушунидҳо ва 

тартиб додани шартномаҳо. Мусоидат ба ГТЛ барои арзёбии техникӣ ва молиявии 

пешниҳодҳо ва таҳияи ҳисоботҳо. 

(vi) Мусоидат ба ГТЛ  ва АИ дар гуфтушунидҳои бастани шартнома ва таҳияи онҳо. 

 

 

c. Назорати корҳои сохтмонӣ ва насби таҷҳизот ва мебел 

 

i. Ҳамчун «муҳандис» тибқи муқарароти ФБММ ББР амал кунад 

- Ба ГТЛ дар идоракунӣ ва назорати корҳои сохтмонӣ кӯмак расонад ва ба Корфармо 

оид ба тамоми масъалаҳои марбут ба шартнома машварат диҳад; 

- Тарҳрезии як системаи мукаммали санҷиш ва бақайдгирӣ, барои тасдиқ кардани 

мувофиқати ҳама корҳо ба мушаххасот  

- Таъмини назорати ҳаррӯза ва санҷиши корҳои саҳроӣ; бурдани рузномаи иншоот аз 

ҷониби ҳайати роҳбарикунанда, ки тамоми корҳои пудратчиро фаро мегирад ва 

вазъи иншоотро муайян мекунад; 

- Ҳади ақал дар як ҳафта як бор бо кормандони ГТЛ ва кормандони муассисаи 

тандурустӣ аз иншоот боздид намудан; 

- Назорати кори пудратчӣ ва риояи ҷадвали кор 

- Мусоидат ба корфармо дар баррасии талаботҳои Иҷрокунанда, фармоишҳои 

иловагии корӣ ва ғайра. 

- Тамоми даъвоҳои пудратчиёнро оид ба иҷрои саривақти, пардохтҳои иловагӣ, кор ё 

хароҷот ё масъалаҳои шабеҳ санҷида ба корфармо тавсияҳо пешниҳод намудан.  

- Таҳияи системаи миёнамуҳлат ва ниҳоии андозагирӣ ва пардохт; ташкили системаи 

мониторинги хароҷот барои имрӯз ва хароҷоти баъди ба анҷом расидани кор; 

- Фармоишгарро бо сабтҳои пурра таъмин намуда, ва ба пудратчӣ (ён) дар ташкили 

нақшаи иҷроиш мусоидат намудан; 

- Тасдиқи ва ба итмом расонидани қисматҳои кор ё ҳамаи корҳо ва таҷҳизоти 

насбшуда; таҳияи системаи омодасозии ҳуҷҷатҳои миёнамуҳлат ва ниҳоии 

пардохт; 

- Мусоидат ба ГТЛ дар қабули пешакӣ ва ниҳоии корҳо ва пардохти ҳама биноҳо; 

 

(i) Таҳлили нақшаи муҳити зисти пудратчӣ мувофиқи қоидаҳои ҲҶТ ва БОР 

(ii) Муайян кардани арзиши истифода ва нигоҳдории ҳама иншоот 
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(iii) Мусоидат дар хариди таҷҳизот ва мебел 

 

- Мусоидат ба ГТЛ дар қабули намунаҳои пешниҳодгардидаи таъминкунанда; 

- Назорати дастрасӣ ва насби таҷҳизот, мебел ва омӯзиши кормандон аз ҷониби 

таъминкунанда; 

- Тасдиқи дастурамалҳо ва маводи таълимии аз ҷониби таъминкунандагон пешниҳод 

гардида, ва дурустии тарҷума ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ; 

- Мусоидат ба ГТЛ дар пардохтҳои муваққатӣ ва ниҳоӣ бо дархости молрасон ва 

ҷараёни пардохт; 

- Мусоидат ба ГТЛ дар баррасии дархостҳои пудратчӣ; 

- Мусоидат ба ГТЛ  дар қабули шартӣ ва ниҳоии ҳама таҷҳизот ва мебел; 

- Мусоидат ба идоракунии муассисаҳои тиббӣ дар таҳия ва татбиқи консепсия ва 

дастурамалҳои хизматрасонӣ. 

 

 

(iv) Мусоидат дар рушди системаи хизматрасонии техникӣ 

 

- Арзёбии системаҳои мавҷудаи хизматрасонӣ ва ҷараёни маблағгузории онҳо дар 

муассисаҳои тиббии маҳалли дахлдор (буҷа, ҷадвали кории кормандон, самаранокии 

кор, дурнамои стратегӣ); 

- Таҳлили корҳои қаблии таъмирӣ дар бахш гузаронидашуда; 

- Муайян ва сабт кардани таҷрибаҳои беҳтарини миллӣ ва байналмилалӣ;; 

- Баҳисобгирии хизматрасонии стандартии муассисаҳои тиббӣ ва муайян намудани 

манбаҳои эҳтимолии маблағгузорӣ; 

- Тавсияҳо оид ба моделҳои алтернативии нигоҳдорӣ, ки барои Тоҷикистон 

мувофиқанд, аз ҷумла тавсифи муфассали маблағгузории мувофиқ, кормандон, 

моделҳои идоракунӣ / усулҳо. 

- Таҳлили иморати беморхонаҳо ва бозори хизматрасонии таҷҳизот дар Тоҷикистон; 

- Шарикони эҳтимолиро муайян намуда, стратегияи ҷалбкунии онҳоро тавассути 

шаклҳои мухталифи шартномаро (модели шарикии давлат ва бахши хусусӣ) 

пешниҳод кунед; 

- Таъмини рушди нерӯи кормандони идоракунии беморхона ва кумак расонидани 

онҳо дар самаранок татбиқ намудани таҷрибаҳои нигоҳубини дастгоҳҳо ва таҷҳизот 

- Дастгирии рушд ва татбиқи консепсияи нақшаи хизматрасонии беморхона дар 

якҷоягӣ бо Бонки Олмонии Рушд (KfW) ва Агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон 

(JICA) 

- Мусоидат ба идоракунии иншоотҳо дар таҳия ва татбиқи консепсия ва дастурҳои 

техникӣ. 
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Натиҷаҳо 

 

d) Талаботи умумии ҳисоботдиҳӣ 

 

i. Мушовир бояд мустақиман бо бахшҳои сохтории ВТҲИА ва муассисаҳои тиббӣ дар 

ҳамкории зич бо кормандони дахлдори ГТЛ кор кунад; 

ii. Мушовир мустақиман дар назди Менеҷери ГТЛ масъул аст; 

iii. Ҳисоботҳои таҳияшуда бояд маълумотро дар бораи пешрафтҳои бадастомада, 

натиҷаҳои муайяншуда ва тавсияҳо дар бар гиранд; 

iv. Ҳисоботҳо дар бораи натиҷаҳои кори Мушовир бояд бо шахсони масъули ВТҲИА 

(минбаъд якҷоя ҳамчун Фармоишгар) мувофиқа карда шаванд. Баррасии гузоришҳои 

фармоишгар бо назардошти ироаи шарҳҳо 10 рӯзи корӣ мебошад. 

v. Нақшаи лоиҳакашӣ ва татбиқи корҳои сохтмонӣ бояд бо Вазорати тандурустӣ, 

роҳбарони муассисаҳои тиббӣ ва Вазорати молия мувофиқа карда шавад. 

 

 

e) Ҳисоботҳои махсус 

 

Ҳама ҳисоботҳо ва протоколҳо бояд ба таври зерин пешниҳод карда шаванд: 2 нусха ба ИА 

/ ГТЛ ва 1 нусха ба БОР. Ҳама ҳисоботҳо бояд ба шакли электронӣ дар формати pdf ба ҳама 

шахсони ҳавасманд пешниҳод карда шаванд. Ҳисоботҳо бояд бо забонҳои англисӣ ва русӣ 

пешниҳод карда шаванд. 

 

i. Ҳисоботи нахустин бояд на дертар аз 4 ҳафта пас аз оғози шартнома пешниҳод карда 

шавад; Ҳисобот бояд консепсияҳои тарроҳӣ ва тавсияҳоро барои тарроҳӣ, ҳама рӯйхати 

зарурии санҷиш ва таҷҳизотро ба назар гирад; 

ii. Ҳисоботи пешакии лоиҳа бо назардошти системаи идоракунии энергия бо мақсади кам 

кардани хароҷоти амалиётӣ ва ҳамаи натиҷаҳои зарурии санҷиш барои таҳияи лоиҳа на 

дертар аз 2 моҳ пас аз оғози шартнома, бояд пешниҳод карда шавад. 

iii. Ҳисоботи техникии лоиҳа, аз он ҷумла талаботҳои техникӣ ба кор, ҳисобҳои муфассали 

миқдор ва хароҷоти тахминӣ, ҷадвал кор ва нақшаи пардохт. Рӯйхати таҷҳизот ва мебел 

барои ҳар як ҷузъ ва талаботҳои техникии марбут ба хизматрасонӣ, тасдиқи миқдори 

кор барои ҳар як таҷҳизот, ҷадвали таъмин ва насб на дертар аз 2 моҳ пас аз тасдиқи 

лоиҳаи пешакӣ; 

iv. Ҳуҷҷатҳои пешниҳоди тендер барои муассисаҳои тиббӣ, аз ҷумла ҳама нақшаҳои зарурӣ 

барои ҳуҷҷатҳои тендерӣ, ҳисоб бо миқдор бо нишондоди махсус ва арзиши сметавии 

ҳар як иншоот на дертар аз 3 ҳафта пас аз тасдиқи гузориши техникии лоиҳа. 
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v. Ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои молҳо: таҷҳизоти тиббӣ ва ғайритиббӣ, мебел, таҷҳизот барои 

ТИК барои муассисаҳои тиббӣ на дертар аз 6 ҳафта пас аз тасдиқи ҳисоботи муфассали 

тарҳрезӣ;  

vi. Ҳуҷҷатгузории ҷаласаҳои пеш аз тендер барои корҳо ва молҳо.  

vii. Усули баҳодиҳии техникӣ ва молиявии корҳо ва молҳо, ҳуҷҷатҳои омӯзишӣ барои 

Кумитаи баҳодиҳӣ; 

viii. Ҳисоботҳои назоратӣ. 

- китоби ҳаррӯзаи корҳои пудратчӣ; 

- протоколҳои ҳафтаинаи мулоқотҳо бо кормандони пудратчӣ, ГТЛ ва муассисаҳои 

тиббӣ; 

- Ҳисоботҳои ҳармоҳа, аз ҷумла тасдиқ ва баҳодиҳии корҳои иҷрошуда, санҷиши 

талаботи пудратчӣ (пешпардохт, талаботҳои муваққатии ҳармоҳа, ариза барои иҷрои 

корҳо ва пардохтҳои ниҳоӣ); 

- Санҷиши ӯҳдадории пудрачӣ оид ба ҳифзи муҳити зист, бехатарӣ ва дигар нақшаҳои 

зарурии идоракунӣ, тибқи муқарароти ҳукумати Тоҷикистон ва / ё БОР; 

- Сабт ва шарҳҳо дар бораи вазъи таъмини таҷҳизот (таҷҳизот, тренингҳо, дастурҳои 

хизматрасонӣ ва қисмҳои эҳтиётии расонидашуда / мутобиқат бо хусусиятҳои 

техникӣ); 

- Ҳисобот дар бораи қабули пешакии корҳо ва таъмини таҷҳизот ва тасдиқи ҳисоб-

фактураҳои фурӯшандагон; рӯйхати нуқсонҳое, ки бояд дар давраи кафолат ислоҳ 

шаванд. 

- Ҳисобот дар бораи корҳои иҷрошуда ва мушкилот, ки дар давраи муҳлати кафолат 

пайдо шудаанд; 

- Санҷиши нақшаҳои иҷроия ва ҳама қисмҳои васлкунии таҷҳизот; 

- Ҳисобот дар бораи қабули ниҳоии корҳо ва таҷҳизот ва хизматрасониҳои ба онҳо 

марбут;  

- Санҷиши ҳисобномаҳои ниҳоии пудратчиён ва таъминкунандагон; 

- Ҳисобот дар бораи анҷомёбии лоиҳа ва ҳисобот дар бораи мониторинг ва арзёбии 

бартариҳо тибқи дастурҳои БОР. 

 

ix. Барои ҷузъи идоракунии / идоракунии дороиҳои аслӣ  

 

- Ҳисоботи арзёбии системаҳои мавҷудаи хизматрасонӣ ва дастраскунандагони он; 

- Ҳисобот дар бораи моделҳои алтернативӣ (аз ҷумла шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ) ташкили хизматрасонии техникӣ; шарҳи муфассали талабот дар бораи 

маблағгузорӣ, кормандон ва идоракунӣ; 

- Ҳисобот оид ба хароҷоти стандартии хизматрасонии беморхона; 

- Ҳисобот дар бораи татбиқи лоиҳаҳои пилотӣ, аз ҷумла тавсияҳо ба ҳукумат; 

- Ҳисобот оид ба меъёрҳои рушди зеҳнӣ; 

- Ҳисоботи ниҳоӣ дар фарҷоми супориш; 

 

Тахассуси ҳатмии ширкат 

Ширкат бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошад. 

 

(i) Таҷрибаи бомуваффақияти тарҳрезии муассисаҳои тиббӣ ва татбиқи лоиҳаҳои 

муассисаҳои тиббӣ, аз ҷумла назорати таҷҳизот ва сохтмон /барқарорсозӣ/ 
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муосиргардонӣ. Татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳо дар ҳадди аққал 3 беморхона бо 

иқтидори 100 кат, аз ҷумла шуъбаҳои СМК; 

(ii) Мавҷудияти кормандони салоҳиятдор ва таҷрибаи мувофиқ дар соҳаи тарҳрезии 

беморхонаҳо ва сохтмон / барқарорсозии иншооти тиббӣ; 

(iii) Қобилияти сафарбар кардани захираҳо ва дастаи дахлдор барои бомуваффақият иҷро 

кардани супориш; 

(iv) Таҷрибаи расонидани дастгирии техникӣ дар сатҳи байналмилалӣ на камтар аз 4 сол 

бартарӣ ҳисобида мешавад; 

(v) Таҷрибаи кори дар кишварҳои ИДМ / ЕШМ бартарӣ ҳисобида мешавад. 

 

II. Ширкат оид ба хизматрасониҳои маҷмӯӣ дар самти СМК ва муоширати 

ивази рафтор (CS06 – ФКСММ - ЮНИСЕФ) 

 

Мақсад. ВТҲИА ва ГТЛ бо ФКСММ шартнома ба имзо мерасонанд ва бо дастгирии он 

иҷрои як қатор фаъолиятҳоро аз рӯи натиҷаҳои 1 ва 3, ки бо Барномаи Чаҳорчӯбаи СММ ва 

инчунин Барномаи Ҳамкории ФКСММ бо Ҳукумати Тоҷикистон мувофиқ, амалӣ месозанд. 

Чӣ тавре ки интизор меравад, тавассути шарикӣ бо ФКСММ, баъзе барномаҳои амалӣ 

тавассути истифодаи барномаи ФКСММ барои кӯдакони навзод, дар ноҳияҳои мақсадноки 

лоиҳа васеъ карда мешаванд. 

 

1. Талаботҳои асосӣ 

 

Дар доираи ин вазифа, ФКСММ бояд талабҳои зеринро иҷро кунад, аммо бо ин вазифаҳояш 

маҳдуд намешавад: 

 

(i) Таъмини иҷрои вазифаҳо бо сифати баланд ва саривақтӣ; 

(ii) Мунтазам барои мусоидат ва ҳамоҳангсозии татбиқи лоиҳа ва масъалаҳои сиёсат бо 

гурӯҳи техникии кории лоиҳа, ки аз ҷониби шӯъбаҳои ВТҲИА ва шӯъбаҳои дахлдор 

пешниҳод шудаанд, фаъолият намояд; 

(iii)Ҷалб кардани таҷрибаи пешрафтаи техникӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он бо 

мақсади кафолати истеҳсоли маҳсулоти баландсифат ва мусоидат ба рушди 

институтсионалии ташкилотҳо ва ашхоси алоҳидаи лоиҳа; 

(iv) Кафолати ҳамкориҳои зич бо дигар мушовирон ва шарикони рушд; 

(v) Гузаронидани мониторинги мунтазами татбиқи лоиҳа ва дар ҳолати зарурӣ ислоҳот 

ворид намудан; 

(vi) Пешниҳод намудани ҳисоботи мунтазами ИА ва ГТЛ дар бораи пешрафт, мушкилот 

ҳангоми амалисозӣ ва чораҳои пешниҳодшудаи коҳишдиҳӣ; 

(vii) Нақшаи иҷроиш ва буҷаро барои давраи шашмоҳа таҳия / навсозӣ карда барои 

тасдиқ ба ГТЛ пешниҳод намояд. 

 

2. Вазифаҳои мушаххас ва миқёси кор 

 

ФКСММ бояд ба ВТҲИА дар иҷрои амалҳои зерин мусоидат намояд: 

 



Замимаи 2 

40 

 

 

 

1. Натиҷаи 1: Таъмини хизматрасонии маҷмӯии сифатнок дар 

самти СМК 

 

1. Зернатиҷа 1.1 Банақшагирии қувваи корӣ ва баланд 

бардоштани иқтидор 
Мақсадҳои супориш 

i. Таҳия ва татбиқи захираҳои инсонӣ барои системаи идоракунии тандурустӣ (ЗИСИТ) 

ii. Таҳияи нақшаи рушди кормандони тиб (КТ) 

iii. Рушди институтсионалии таҳсилоти доимии тиббӣ 

iv. Таҳияи нақшаи омӯзиши тиббӣ барои соҳаҳои мушаххас бо мақсади мустаҳкам 

намудани қобилияти клиникӣ дар соҳаи захираҳои инсонӣ дар минтақаҳои мақсадноки 

лоиҳа. 

 

 

ФКСММ вазифаҳои зеринро дар ҳамкории зич бо ВТҲИА/ГТЛ ва дигар ҷонибҳои асосии 

манфиатдор, иҷро хоҳад кард: 

 

Супориши 1.1.1: Банақшагирии кормандони тиб ва тақсимоти он 

 

i. Таҳия / таҷдиди пойгоҳи иттилоотии бақайдгирии захираҳои инсонии тандурустӣ 

(хусусиятҳои демографии қувваи корӣ (маълумот, синну сол ва ҷинс), вазъи шуғл, 

тақсимот ва таркиб ва ғайра тавассути таҳияи модули барномасозии КТ, ки метавонанд 

бо Системаи Иттилоотии Идоракунии Тандурустӣ алоқаманд бошанд (СИИТ); 

ii. Таҳияи дастурамали амалиётӣ дар бораи пойгоҳи иттилоотии баҳисобгирии кормандони 

соҳаи тандурустӣ 

iii. Омӯзонидани кормандони масъул дар ВТҲИА ва минтақаҳои лоиҳа роҷеъ ба истифодаи 

пойгоҳи маълумоти баҳисобгирии кормандони тиббӣ ва шаклҳои ҳисоботдиҳӣ. 

iv. Ба қайд гирифтани кормандони соҳаи тандурустӣ дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

v. Таҳияи нақшаи кормандони соҳаи тандурустӣ дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

  

 

Натиҷаи 1.1.2: Рушди институтсионалии таҳсилоти доимии тиббӣ 

 

i. Арзёбии институтсионалии муассисаҳои давлатие, ки таҳсилоти доимии тиббиро 

таъмин менамоянд, ва муайян кардани муассисаи давлатӣ барои ҳамоҳангсозии 

банақшагирӣ ва мониторинги иҷроиши ТДТ; 

ii. Таҳияи нақшаи рушди нерӯи институтсионалӣ 

iii. Таҳияи нақшаи таълимӣ ва маводҳо оид ба рушди нерӯи институтсионалӣ 

iv. Гузаронидани як қатор семинарҳо, ҷаласаҳои кори ва ғайра оид ба рушди нерӯи 

институтсионалӣ. 

v. Таҳияи методология ва воситаҳои арзёбии натиҷаҳои ибтидоӣ ва ниҳоии рушди 

институтсионалӣ ва ҳисобот дар бораи натиҷаҳои бадастомада 
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Натиҷаи 1.1.3 

: Баланд бардоштани дониши клиникӣ дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа  

 

i. Муайян кардани модулҳо / бастаҳои омӯзишии клиникӣ барои рушди зеҳнии 

кормандони тиб дар самти СМК дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

ii. Таҳияи нақшаи омузиш барои КТ роҷеъ ба СМК дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

iii. Стандартикунонии усулҳо / равишҳо ва усулҳои таълим 

iv. Мусоидат ба ГТЛ дар таҳияи қолаби ҳисоботдиҳии стандартӣ 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳои он 

Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо Санаи иҷроиш 

1.1.1 Пойгоҳи маълумоти КТ дар 

минтақаҳои лоиҳа тарҳрезӣ ва 

озмоиш карда шудааст 

Ҳисоботҳо тавасути 

барномаи компютерӣ оиди 

вазъи КТ дар минтақаҳои 

лоиҳа таҳия шудаанд 

ноябр 2019 

Дастуамали амалиётӣ ва зина 

ба зина оид ба истифода 

кардани пойгоҳи қайди КТ 

таҳия карда шуд. 

Дастуамали амалиётӣ ва 

зина ба зина ба забони 

руссӣ ва англисӣ, дастрас 

карда шуд. 

ноябр 2019 

Кормандони масъул дар 

ВТҲИА ва дар минтақаҳои 

лоиҳа  оиди истифодаи манбаи 

маълумоти бақайдгирии 

кадрҳои соҳаи тандурустӣ ва 

шаклҳои ҳисоботдиҳӣ тренинг 

гузаштанд. 

Ҳисобот оиди тренингҳо ноябр 2019 

Нақшаи ЗИТ барои минтақаҳои 

мақсадноки лоиҳа таҳия ва 

пешниҳод карда шуда, бо 

шӯъбаи кадрҳои Вазорати 

тандурустӣ ва мақомоти 

ноҳиявии тандурустӣ 

муҳокима карда шудааст 

Нақшаи ноҳиявӣ оиди КТ июн 2021  

1.1.2 Арзёбии институтсионалии 

муассисаҳои давлатӣ, ки 

таҳсилоти доимии тиббиро 

таъмин мекунанд, ба анҷом 

расонида шуд, муассисаи 

Ҳисоботи арзёбии 

институтсионалии 

муассисаҳои давлатӣ, ки 

таҳсилоти доимии тиббиро 

таъмин мекунанд, ва 

ноябр 2019 
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Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо Санаи иҷроиш 

давлатии ҳамоҳангсозӣ, 

банақшагирӣ ва мониторинги 

татбиқи ТДТ муайян карда шуд 

нақшаи пешниҳодшудаи 

тарҳрезӣ ва системаи 

институтсионалии ТДТ 

Машваратҳо ва семинарҳои 

мувофиқат бо тарафҳои 

манфиатдор барои 

институтсионализатсия 

кардани ТДТ 

Маводҳои семинар барои 

розигии тарафайн  

(рӯйхати иштирокчиён, 

баромадҳо ва ғайра) 

март 2020 

Нақшаи рушди 

институтсионалии ТДТ таҳия 

ва аз ҷониби ВТҲИА тасдиқ 

карда шуд 

Нақшаи рушди 

институтсионалии ТДТ 

ноябр 2019 

Усул ва воситаҳои арзёбии 

ибтидоӣ ва ниҳоии рушди 

институтсионалӣ таҳия карда 

шуданд. 

Усул ва воситаҳои арзёбии 

рушди институтсионалӣ 

ноябр 2019 

Арзёбии ниҳоии 

институтсионалии ТДТ ба 

анҷом расид 

Ҳисобот оиди арзёбии 

ниҳоии институтсионалии 

ТДТ  

ноябр 2022 

1.1.3 Нақшаи тренингҳои КТ дар 

самти СМК барои ҳар як 

минтақаи лоиҳа таҳия шуда ва 

аз ҷониби шӯъбаи кадрҳои 

ВТҲИА тасдиқ шудааст 

 

Нақшаи солонаи омӯзиш 

барои ҳар як ноҳия, ки 

рӯйхати модулҳои 

таълимӣ, шумораи 

тренингҳо, иштирокчиён, 

ва санаҳоро дар бар 

мегирад 

май 2019 

Кормандони СМК дар 

минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

тибқи нақшаи тасдиқшудаи 

таълим омӯзонида мешаванд 

Ҳисоботи солона оид ба 

таълим дар ҳар як ноҳия 

Ҳамасола 

Муляжҳои таҷрибавӣ барои 

синфи таълимии ноҳияи Рашт 

харидорӣ шуданд 

Рӯйхати муляжҳои 

таҷрибавӣ барои синфи 

таълимии ноҳияи Рашт ва 

ҳисоботи дастраскунии 

мол 

ноябр 2021  
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Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо Санаи иҷроиш 

Муляжҳои таҷрибавии 

таваллудкунӣ ва баъди 

таваллуд (Mamanatalie ва 

Neonatalie) дар беморхонаҳои 

марказии ноҳиявии мақсаднок 

барои  ташкили ТДТ, харидорӣ 

ва насб карда шуданд. 

Ҳисобот оиди 

дастраскунии муляжҳо 

ноябр 2019 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

 

Супориш Мутахассис Тахассус 

1.1.1 Коршиноси 

тиббӣ 

- Дараҷаи магистр дар соҳаи захираҳои инсонӣ, 

ҳуқуқи меҳнат, идоракунии соҳибкорӣ, 

психология ё соҳаҳои бо он алоқаманд; 

- На камтар аз 10 сол таҷрибаи корӣ дар 

банақшагирии стратегии захираҳои инсонӣ дар 

самти тандурустӣ; 

- Таҷрибаи хуби корӣ (дар 5 соли охир) дар татбиқи 

лоиҳаҳо оид ба ислоҳоти системаи банақшагирии 

захираҳои инсонӣ дар кишварҳои дорои иқтисоди 

гузариш ва кор бо роҳбарони баландпояи 

вазоратҳои миллӣ ва мақомоти маҳаллӣ бартарӣ 

ҳисобида мешавад; 

- Таҷриба дар пешниҳоди машварати техникӣ, 

баланд бардоштани қобилияти корӣ ва интиқоли 

дониш 

- Малакаи аълои муошират, малакаҳои таҳлилӣ, 

қобилияти сарварии гурӯҳи коршиносон ва 

муҳаққиқон; 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад. 

 Мутахассис оид 

ба таҳияи 

таъминоти 

барномавӣ 

- Маълумоти олӣ (дараҷаи магистр) дар соҳаи 

дахлдор (информатика, идоракунии маълумот / 

иттилоот, эконометрика, таҳлили пешрафтаи 

оморӣ, технологияҳои иттилоотӣ, таҳияи 

таъминоти барномавӣ). 
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Супориш Мутахассис Тахассус 

- Таҷрибаи 10 сола дар соҳаи идоракунии маълумот 

/ таҳияи пойгоҳи маълумотҳо ва бойгонӣ, аз ҷумла 

истифодаи платформаҳои интернетӣ ва воситаҳои 

ягонаи таҳлили оморӣ.Таҷрибаи ҷадид (дар 3 соли 

охир) дар таҳия ва нигоҳдории пойгоҳи 

маълумотҳо дар кишварҳои бо иқтисоди гузариш 

- Таҷрибаи корӣ бо роҳбарони болоии вазоратҳои 

миллӣ ва мақомоти маҳаллӣ бартарӣ ба ҳисоб 

меравад 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва ҳамбастагӣ 

бо гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ба ҳисоб меравад 

1.1.2 Мутахассис оид 

ба рушди 

институтсионалӣ 

- Ихтисос дар соҳаи иқтисодиёт ва / ё тандурустӣ ва 

/ ё сиёсати соҳаи тандурустӣ, соҳиби унвони 

магистр ва ё доктори илм дар соҳаҳои марбута; 

- Ҳадди ақал 10 сол таҷрибаи корӣ дар соҳаи 

арзёбии институтсионалӣ, банақшагирии стратегӣ 

ва рушди нерӯи институтсионалӣ (ҳатмӣ); 

- Таҷрибаи ҷадид (дар 5 соли охир) дар амалисозии 

лоиҳаҳои рушди институтсионалӣ дар кишварҳои 

дорои иқтисодиёти гузариш ва таҷрибаи кор бо 

роҳбарони баландпояи вазоратҳои миллӣ ва 

мақомоти маҳаллӣ; 

- Таҷрибаи васеъ дар кишварҳои дорои системаҳои 

гуногуни идоракунӣ 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ба ҳисоб меравад 

1.1.3 Мутахассис оид 

ба тренинг ва 

рушди зеҳнӣ 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи тиб 

- таҷрибаи ғании маслиҳатдиҳии техникӣ, баланд 

бардоштани рушди зеҳнӣ ва интиқоли донишҳо 

дар ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва идоракунии 

лоиҳаҳои ислоҳоти системаи тандурустӣ дар сатҳи 

миллӣ; 

- Таҷрибаи панҷсола дар таҳияи модулҳои омӯзишӣ, 

маводҳои таълимӣ, усулҳо ва воситаҳои арзёбии 
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Супориш Мутахассис Тахассус 

таълим, таҳияи нақшаи таълимӣ ва нигоҳдории 

тақвими таълимӣ. 

- Қобилияти тасдиқшудаи корӣ дар муҳити 

бисёрсоҳаи даставӣ 

- Малакаи хуби муошират, таҳлил ва кор дар гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад. 

 

2. Зернатиҷаи 1.2: Истифодабарии системаҳои самараноки 

равонасозӣ (роҳхатдиҳи) 

Ҳадафи ин зернатиҷа таҳия / дақиқ кардани алгоритмҳои равонаасозӣ (роҳхатдиҳӣ) 

мебошад, ки  ба самти таъмини давомнокии нигоҳубин равона шуддааст. ФКСММ 

(ЮНИСЕФ) вазифаҳои зеринро дар ҳамбастагии зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои 

манфиатдор иҷро хоҳад кард: 

i. Арзёбии чаҳорчӯбаи ҳуқуқии танзимкунандаи равонасозӣ (роҳхатдиҳи) дар системаи 

СМК ва амалҳои минбаъда байни сатҳҳои гуногуни тандурустӣ 

ii. Таҳия / аз нав дида баромадани усулҳои равонаасозӣ (роҳхатдиҳи)  дар самти СМК 

iii. Таҳияи барномаи мобилӣ ва мушаххасоти техникии таҷҳизоти мобилӣ, ки барои беҳтар 

кардани иртибот байни муассисаҳои дахлдори тиббӣ заруранд 

iv. Баланд бардоштани фаҳмиши кормандони СМК роҷеъ ба истифодаи барномаи мобилӣ 

v. Омӯзонидани кормандони тиббии СМК оид ба истифодабарии усулҳои равонасозӣ 
(роҳхатдиҳи) 

vi. Таҳияи нишондиҳандаҳо оид ба мониторинги мувофиқат ба самти равонасозӣ 
(роҳхатдиҳи) 
 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 

 

Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо  Санаи 

иҷроиш 

1 Заминаи ҳуқуқие, ки 

муроҷиати модар ва кӯдакро 

дар сатҳҳои гуногуни саломатӣ 

танзим менамояд, баррасӣ ва 

тавсияҳо таҳия карда шуданд  

Ҳисоботи баррасии ҳуқуқӣ ноябр 2019 
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Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо  Санаи 

иҷроиш 

2 Усулҳои равонасозӣ 

(роҳхатдиҳи) дар самти СМК 

таҳия шуда ва аз ҷониби 

ВТҲИА тасдиқ шудааст  

Усулҳои равонасози 

(роҳхатдиҳи) дар самти 

СМК 

май 2020 

3 Барномаи мобилӣ оид ба 

такмил додани иртибот байни 

муассисаҳои табобатӣ 

роҳандозӣ шуданд 

Ҳисобот оиди иҷроиш ноябр 2020 

4 Кормандони тиббӣ дар самти 

СМК истифодаи барномаи 

мобилиро омӯхтанд 

Ҳисобот оиди тренинг сентябр 2020 

5 Омӯзиши кормандони тиббӣ 

оид ба истифодабарии усулҳои 

равонасозӣ (роҳхатдиҳӣ) 

Ҳисобот оиди тренинг ноябр 2022 

6 Нишондиҳандаҳои 

мониторинги мутобиқат дар 

самти равонасозӣ (роҳхатдиҳӣ) 

таҳия шуда ва аз ҷониби 

ВТҲИА тасдиқ карда шудаанд 

Нишондиҳандаҳои 

мониторинги мутобиқат 

дар самти равонасозӣ 

(роҳхатдиҳӣ) 

июл 2020 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ 

Тахассус  

1 Мутахассис 

оид ба СМК 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ, тиб 

- Таҷрибаи кофӣ оид ба мутобиқ кардани стандартҳо ва 

дастурҳои ҷаҳонӣ дар заминаи кишварҳои рӯ ба 

инкишоф 

-  Таҷрибаи кофӣ дар таҳияи маводи таълимӣ дар асоси 

салоҳият ва таълими ба салоҳият асосёфта 

-  Ҳадди ақал 5 сол таҷрибаи корӣ дар коркарди 

модулҳои омӯзишӣ ва протоколҳои таълимии СМК ва 

воситаҳои мониторинг, мониторинг ва баҳодиҳии 

хизматрасониҳои СМК; 

- Таҷрибаи ҷадид (дар тӯли 3-5 соли охир) дар татбиқи 

лоиҳаҳо оид ба ислоҳоти системаи СMK дар 
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кишварҳои бо иқтисодиёти гузаранда, инчунин кор бо 

роҳбарони баландпояи вазоратҳои миллӣ ва мақомоти 

маҳаллӣ бартарӣ хоҳад дошт; 

- Малакаҳои хуби хаттӣ, таҳлилӣ ва байнишахсӣ, 

қобилияти сарварии гурӯҳи коршиносон; 

- Малакаи аълои муошират, маҳоратҳои таҳлилӣ, 

қобилияти сарварии гурӯҳи коршиносон ва 

муҳаққиқон; 

-  Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

-  Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида мешавад 

2 Коршиноси 

таҳияи 

барномаҳои 

компютерӣ 

- Маълумоти олӣ (дараҷаи магистр) дар соҳаи дахлдор 

(информатика, идоракунии маълумот / иттилоот, 

эконометрика, таҳлили пешрафтаи оморӣ, 

технологияҳои иттилоотӣ, таҳияи таъминоти 

барномавӣ). 

- Таҷрибаи ҳадди ақал 10 сол дар соҳаи идоракунии 

маълумот / таҳияи пойгоҳи маълумотҳо ва бойгонӣ, аз 

ҷумла истифодаи платформаҳои ба Интернет вобаста 

ва воситаҳои таҳлили оморӣ 

- Таҷрибаи ҷадид (дар 3 соли охир) дар таҳия ва 

нигоҳдории пойгоҳи маълумотҳо дар кишварҳои бо 

иқтисоди гузариш. Таҷрибаи корӣ бо роҳбарони 

баландпояи вазоратҳои миллӣ ва мақомоти маҳаллӣ 

бартарӣ хоҳад дошт 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор бо гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида мешавад 

 

 

a. Зернатиҷаи 1.3  Институтсионализатсияи 

такмили мунтазами сифат 

Ҳадафи ин зернатиҷа дастгирии ВТҲИА дар рушди системаи такмили мунтазами сифат 

(TМС) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ФКСММ вазифаҳои зеринро дар ҳамбастагии 

наздик бо ҷонибҳои асосии манфиатдор иҷро хоҳад кард: 

 

 

Супориш 1.3.1: Рушди системаи такмили мунтазами сифат (ТМС)  

 

(i) Баррасӣ / таҳияи лоиҳаи системаи TМС дар асоси натиҷаҳои арзёбии лоиҳаи таҷрибавии 

TМС ФКСММ 

(ii) Арзёбии иқтидори институтсионалии агентии масъули TМС 
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(iii)Таҳияи дастурамали корӣ барои TМС (аз ҷумла воситаҳо ва равандҳо)  

(iv) Таҳияи нақшаи рушди иқтидори институтсионалӣ ва иҷроиши он 

(v) Дар ҳолати зарурӣ аз назар гузаронидан / такмил додани воситаҳо ва равандҳои TМС 

 

Супориш 1.3.2: Такмил додани таҷрибаи TМС дар муассиса 

 

(i) Таҳияи барномаҳо ва маводҳои таълимӣ барои TМС 

(ii) Тренинг барои мураббиёни TМС 

(iii)Таълими идоракунии муассисаҳои тиббӣ ва кормандон дар истифодаи ТМС 

(iv) Ташкили кортҳои арзёбии муассиса 

 

Супориш 1.3.3: Институтсионализатсияи системаи назорати кураторӣ дар самти СМК  

 

(i) Тасҳеҳи системаи назорат, усулҳо, равандҳо, воситаҳо 

(ii) Таҳияи дастурамали амалиётӣ барои назорати кураторӣ 

(iii)Рушди нерӯи кормандон, ки барои назорати кураторӣ масъуланд 

(iv) Арзёбии самаранокии фаъолияти кураторӣ 

(v) Дар ҳолати зарурӣ, тасҳеҳ намудани система ва амалияи назорати кураторӣ 

 

 

Супориш 1.3.4: Такмил додани усулҳои назорати сироят 

 

(i) Таҳияи сиёсатҳои муосири назорати сироят (НС), нақшаҳои иншоот ва роҳнамои 

амалияи клиникӣ 

(ii) Tренинг барои мураббиён оид ба назорати сироят 

(iii)Дастгирии ҷорӣ намудани зеркумитаҳои НС дар муассисаҳои тиббӣ 

(iv) Ворид намудани нақшаи назорати сироят дар якҷоягӣ бо кумитаҳо ва мутахассисони 

соҳаи назорати сироят   

 

Супориш 1.3.5: Такмил додани таҷрибаи идораи партовҳо 

 

(i) Таҳия / аз нав дида баромадани сиёсати миллии партовҳои тиббӣ 

(ii) Таҳияи дастурҳои амалиётӣ оид ба безараргардонии партовҳои тиббӣ ва тартиботи 

амалиёти стандартӣ –(ТАС) 

(iii)Тренинги мураббиён оид ба идоракунии партовҳо 

 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳои он: 

 

Супориш Марҳилаи асосӣ  Натиҷаҳо Санаи иҷроиш 

1.3.1 Таҳия ва тасдиқи системаи  

ТМС аз ҷониби ВТҲИА дар 

асоси натиҷаҳои арзёбии 

таҷрибавии ФКСММ 

Системаи ТМС таҳия 

карда шуд 

ноябр 2019 
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Арзёбии институтсионалии 

муассисаи масъули ТМС 

анҷом дода шуд ва нақшаи 

рушди институтсионалӣ 

тасдиқ карда шуд 

Ҳисобот дар бораи 

арзёбии иқтидори 

институтсионалии 

Агентӣ, ки барои Нақшаи 

рушди институтсионалии 

ТМС масъул аст 

ноябр 2020 

Дастурамали кории ТМС (аз 

ҷумла воситаҳо ва равандҳо) 

ва дастури ҷайб таҳия карда 

шуд 

Дастурамали кории ТМС ноябр 2020 

Ташкили кортҳои арзёбии 

муассиса 

Кортҳои арзёбии 

муассиса 

ноябр 2020 

1.3.2 Таҳияи нақшаи таълимӣ ва 

маводҳои таълимӣ барои 

ТМС 

Нақшаи таълимӣ ва 

маводҳои таълимӣ барои 

ТМС 

апрел 2020 

Анҷоми тренинг барои 

мураббиён оид ба TМС 

Ҳисоботи ТБМ, аз он 

ҷумла рӯйхати 

мураббиёни 

омӯзишгирифта 

июл 2020 

Роҳбарият ва кормандони 

муассиса оид ба истифодаи 

усулҳои ТМС таълим 

гирифтаанд 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

ноябр 2020 

Кормандони самтҳои 

мақсадноки лоиҳа оид ба 

усулҳои ТМС таълим 

гирифтанд 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

июл 2021 

1.3.3 Системаи Назорати Кураторӣ 

(НК) тарҳрезишуда ва 

дастурамали корӣ оид ба НК 

аз ҷониби ВТҲИА тасдиқ 

карда шудааст 

Дизайни Системаи 

Назорати Кураторӣ (НК) 

ва дастурамали кории НК 

 

июл 2020 

Омӯзиши кормандони 

масъули НК 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

ноябр 2020 
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Боздидҳои НК ба ноҳияҳо ва 

иншоотҳои лоиҳа мунтазам 

гузаронида мешаванд  

Ҳисоботҳои ҳарсола оиди 

НК  

Ҳамасола аз 

семоҳаи 1-уми 

соли 2021 сар 

мешавад 

Арзёбии самаранокии 

системаи назорати кураторӣ 

Ҳисоботи арзёбӣ июн 2022 

1.3.4 Баррасӣ / навсозии 

дастурамал оид ба СМК ва 

тасдиқи он аз ҷониби  ВТҲИА 

Фармони ВТҲИА  ноябр 2019 

Тренерҳо оид ба истифодаи 

дастурамали ислоҳшудаи 

роҷеъ ба СМК таълим 

гирифтанд 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

ноябр 2020 

1.3.5 Таҳияи сиёсати назорати 

сироят, нақшаҳои махсус ва 

дастурамалҳои корӣ барои 

муассисаи тиббӣ 

Фармони  ВТҲИА  оиди 

сиёсати назорати сироят 

Тасдиқи нақшаҳои  

назорати сироят  аз 

ҷониби роҳбарияти 

муассисаҳои тиббӣ  

июл 2021 

Таҳияи нақшаи таълимӣ ва 

мавод оид ба назорати сироят 

Нақшаи таълимӣ ва мавод 

оид ба назорати сироят 

сентябр 2021 

Омӯзиши мураббиён оид ба 

масъалаи НС 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

декабр 2021 

Тренинги мураббиён дар 

масъалаи назорати сироят 

дар сатҳи миллӣ ва ноҳиявӣ 

 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

декабр 2021 

1.3.6 Баррасӣ ва тасдиқи сиёсати  

идоракунии партовҳои тиббӣ 

аз ҷониби ВТҲИА   

Тасдиқи сиёсати 

идоракунии партовҳо  аз 

ҷониби ВТҲИА   

июл 2020 

Таҳияи дастурамали 

амалиётӣ, (Тартиботи 

амалиёти стандартӣ -ТАС) 

 

Фармони  ВТҲИА оид ба 

тасдиқи,  дастурамали 

амалиётӣ ва Тартиботи 

амалиёти стандартӣ -ТАС 

июл 2020 
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Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо 

 

Натиҷа Мутахассиси асосӣ Тахассус 

1.3.1 Мутахассис оид ба 

сифати 

тандурустӣ 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ, 

эпидемиология, илмҳои иҷтимоӣ 

- Таҷрибаи кофӣ дар мутобиқ кардани стандартҳо ва 

дастурҳои ҷаҳонӣ дар заминаи кишварҳои рӯ ба 

инкишоф 

- Таҷрибаи кофӣ дар таҳия намудани маводи 

таълимӣ дар асоси салоҳият ва таълими 

салоҳиятнок 

1.3.5 

&1.3.6 

Мутахассис оид ба 

назорати партовҳо 

ва сироят 

- Маълумоти олӣ дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ 

ва тиб 

- Таҷрибаи кофӣ дар мутобиқ кардани стандартҳо ва 

дастурҳои ҷаҳонӣ дар заминаи кишварҳои рӯ ба 

инкишоф 

- Таҷрибаи кофӣ дар таҳия намудани маводи 

таълимӣ дар асоси салоҳият ва таълими 

салоҳиятнок 

- Таҷрибаи қаблӣ дар таҳияи сиёсати сифати кӯмаки 

тиббӣ, инчунин таҳия ва татбиқи чорабиниҳо оид ба 

баланд бардоштани сифати ёрии тиббӣ 

- Таҷрибаи ҷадид (дар тӯли 3-5 соли охир) дар 

амалисозии лоиҳаҳо оид ба беҳтар кардани сифати 

саломатӣ дар кишварҳои дорои иқтисодиёти 

гузаранда ва инчунин кор бо роҳбарони 

Таҳияи нақшаи таълимӣ ва 

маводҳои идоракунии 

партовҳо 

Нақшаи таълимӣ ва 

маводҳои идоракунии 

партовҳо  

декабр 2020 

Омӯзонидани тренерон 

(мураббиён) оид ба 

идоракунии партовҳо 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

март 2021 

Тренинги кураторон ва 

кормандони СЭС  дар бораи 

идоракунии партовҳо дар 

сатҳи миллӣ ва ноҳиявӣ 

Ҳисоботи омӯзиш, аз он 

ҷумла рӯйхати 

иштирокчиён 

сентябр 2021 
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баландпояи вазоратҳои миллӣ ва мақомоти 

маҳаллӣ  

- Малакаҳои хуби хаттӣ, таҳлилӣ ва байнишахсӣ, 

қобилияти сарварии гурӯҳи коршиносон; 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида мешавад 

 

 

 

Натиҷаи 3: Тақвият додани дониш дар самти саломатии модару кӯдак ва рафтори 

ба саломатӣ нигаронидашуда дар ноҳияҳои лоиҳа  

 

b. Зернатиҷа 3.1: Баланд бардоштани иқтидори 

Маркази ҷумҳуриявии тарзи ҳаёти солим ва таҳкими 

шарикӣ бо ҷонибҳои манфиатдори дахлдор 

 

Ҳадафи асосии ин зернатиҷа рушди иқтидори институтсионалии Маркази ҷумҳуриявии 

тарзи ҳаёти солим ва шӯъбаҳои маҳаллии он мебошад. ФКСММ вазифаҳои зеринро дар 

ҳамкории зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои манфиатдор иҷро хоҳад кард.: 

 

 

(i) Арзёбии институтсионалии Маркази ҷумҳуриявии тарзи ҳаёти солим (МҶТҲС) 

(ii) Таҳияи нақша оид ба рушди иқтидори институтсионалии МҶТҲС 

(iii)Рушди институтсионалии МҶТҲС дар сатҳи миллӣ ва ноҳиявӣ 

 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 

 

Супориш Марҳилаи асосӣ  Натиҷа Санаи 

иҷроиш 

1. Арзёбии институтсионалии Маркази 

ҷумҳуриявии тарзи ҳаёти солим 

(МҶТҲС) 

 

Ҳисобот март 2020 

2. Машварат бо тарафҳои манфиатдор ва 

семинарҳои эҷоди якдигарфаҳмӣ 

Ҳисобот март 2020 

3. Рушди институтсионалии МҶТҲС дар 

сатҳи миллӣ ва ноҳиявӣ 

 

Ҳисобот оиди  

тренингҳо 

ноябр 2022 
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Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ  

Тахассус 

 Мутахассис оид 

ба рушди 

институтсионалӣ 

- Ихтисос дар соҳаи иқтисодиёт ва / ё тандурустии 

ҷамъиятӣ ва / ё сиёсати тандурустӣ дараҷаи 

магистр ё унвони докторӣ дар соҳаҳои дахлдор; 

- Ҳадди ақал 10 сол таҷрибаи корӣ дар соҳаи 

арзёбии институтсионалӣ, банақшагирии стратегӣ 

ва эҷоди тавонмандии институтсионалӣ (ҳатмӣ); 

- Таҷрибаи ҷадид (дар 5 соли охир) дар амалисозии 

лоиҳаҳои рушди институтсионалӣ дар кишварҳои 

дорои иқтисодиёти гузаранда ва таҷрибаи кор бо 

роҳбарони баландпояи вазоратҳои миллӣ ва 

мақомоти маҳаллӣ; 

- Таҷрибаи васеъ дар кишварҳои дорои системаҳои 

гуногуни идоракунӣ 

- Малакаҳои хуби муошират, таҳлил ва кор бо 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

-  Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 

 

(2) Зернатиҷаи 3.2: Таҳияи стратегияи 

минтақавии МИР 

Вазифаҳои асосии ин зернатиҷа инҳо мебошанд: 

 

(i) Таҳияи стратегияи минтақавии МИР дар асоси натиҷаҳои ибтидоии дониш, муносибат 

ва таҷриба 

(ii) Таъмини татбиқи стратегияҳои минтақавии МИР 

(iii)Мониторинги татбиқи стратегияҳои МИР ва дар ҳолати зарурӣ аз нав дида баромадани 

натиҷаҳои таҳқиқоти миёнамуҳлати ДМТ (дониш муносибат ва таҷриба) 

(iv) Андозагирии пешрафт дар рафъи холигиҳои дониш, тағир додани эътиқод, рафтор ва 

равишҳои фарҳангӣ 

 

 

ФКСММ вазифаҳои зеринро дар ҳамкории зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои манфиатдор 

иҷро хоҳад кард: 

 

c. Таҳқиқоти заминавии ДМТ 
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(i) Муайян кардани маълумоти аввалия оид ба дониш ва таҷриба ва масъалаҳои асосии 

саломатӣ дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа 

(ii) Муайян кардани эҳтиёҷоти афзалиятноки тиббӣ 

(iii) Дар асоси натиҷаҳои ДМТ, паёмҳои мувофиқи МБ (муоширати байнисоҳавӣ) барои 

қишрҳои мухталифи ҷомеа таҳия карда шаванд (занон, мардон, кӯдакон, пирон, 

шахсоне, ки қарор қабул мекунанд, роҳбарони соҳаи тандурустӣ ва сиёсатмадорон). 

 

 

d. Тадқиқоти миёнадаврии ДМТ 

 

(i) Арзёбии самаранокии стратегияи мушаххаси ноҳиявии МИР тавассути гирифтани 

маълумоти миёнадаврӣ дар бораи дониш, муносибат ва таҷриба дар минтақаҳои лоиҳа 

(ii) Муайян намудани ҳама гуна тағиротҳои мусбӣ ё манфӣ дар рафтори аҳолии ҳадафманд. 

(iii)Тавсияҳо ва чораҳои ислоҳиро пешниҳод намудан 

 

e. Тадқиқоти хотимавии ДМТ 

 

(i) Гирифтани маълумоти ниҳоӣ дар бораи донишҳо, муносибатҳо ва таҷрибаҳо дар 

минтақаҳои лоиҳа 

(ii) Ташаккули фаҳмиши мукаммал оид ба тағир додани дониш, муносибат ва таҷриба дар 

байни зерҳадафони лоиҳа 

(iii)Муайян кардани ҳама гуна тағирот дар имкониятҳои хизматрасонии кормандони тибби 

ҷомеа, волонтёрони (кормандони ихтиёрӣ) ҷомеа ва мураббиён. 

(iv) Муайян кардани тағиротҳои мусбӣ ё манфӣ (пас аз лоиҳа) оид ба дастрасӣ ва сифати 

хизматрасониҳои асосии тиббӣ, аз қабили ташхисҳои перинаталӣ, баъди таваллуд ва 

шумораи таваллудҳо дар муассисаи тиббӣ, эмкунӣ, нигоҳубини кӯдак ва рафтори ба 

саломатӣ нигаронидашуда дар ҳолати хавф ҳам модар ва ҳам ба кӯдак. 

 

Дар рафти таҳқиқот ҳадди аққал маълумоти зерин бояд ба даст оварда шавад:  

 

(i) Донистани мушкилоти солимии модару кӯдак; 

(ii) Пешниҳодҳо оид ба ҳалли мушкилиҳои СМК аз ҷониби сохтори тандурустӣ; 

(iii) Қаблан дархост кардани кӯмак ва чораҳои дигари марбут ба СМК; 

(iv) Манбаъҳои иттилоот (ҳатто номукаммал) дар бораи СМК; 

(v) Воситаҳои афзалиятноки иртибот, ки барои дастрас кардани иттилоот дар бораи 

солимии модару кӯдак истифода мешаванд; 

(vi) Донистани аҳамияти хизматрасониҳои пеш аз таваллуд ва баъд аз таваллуд ва чаро 

занон ба онҳо муроҷиат мекунанд; 

(vii) Донистани аҳамияти таваллуди кӯдак дар як иншоот ва миқёси хизматрасониҳое, ки 

аз ҷониби момодояҳои баландихтисос пешниҳод карда мешаванд; 

(viii) Донистани пешгирии дарунравӣ ва табобати он, хусусан дар хона; 

(ix) Маълумот дар бораи таҷрибаҳои ғизодиҳии навзодон ва хурдсолон (ТҒНХ) дар 

сатҳи ҷомеа ва муносибат ба ҷомеа, рафтор ва эътиқод ба таҷрибаи беҳтарини ТҒНХ; 

(x) Маълумот дар бораи таҷрибаҳои асосии саломатӣ / гигиена.  
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Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 

 

Супориш Марҳилаи асосӣ  Натиҷа  Санаи 

иҷроиш 

3.2.1 Марҳилаҳои асосии ДМТ  Ҳисобот оиди марҳилаҳои 

асосии ДМТ 

июл 2019 

3.2.2 Семинар барои  тарафҳои 

манфиатдор 

Ҳисобот сентябр 2019 

3.2.3 Стратегияҳои минтақавии 

МИР таҳия ва бо НҲЛС 

мувофиқа карда шуданд 

Стратегияҳои минтақавии 

МИР 

ноябр 2022 

3.2.4 Мониторинги иҷроиши МИР 

дар минтақаҳои лоиҳа 

Ҳисоботҳо оиди 

мониторинг 

Мунтазам 

3.2.5 Тадқиқоти фосилавии ДМТ Ҳисобот оиди тадқиқоти 

фосилавии ДМТ 

июн 2023 

3.2.6 Тадқиқоти ниҳоии ДМТ Ҳисобот оиди тадқиқоти 

ниҳоии ДМТ 

ноябр 2024 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ  

Тахассус 

3.2 Тадқиқотчӣ - Дараҷаи магистр дар соҳаи тандурустии ҷамъиятӣ 

ва омузиши дахлдори сертификатсияшуда дар 

самти МваА, натиҷаҳо дар асоси МваА ва 

идоракунии натиҷаҳо. 

- Таҷриба дар таҳлили маълумот дар асоси миқдор 

ва сифат, таҳлили сиёсат (ва молия) (аз ҷумла 

таҷриба дар истифодаи муназзами маълумотҳо 

дар асоси синну сол ва ҷинсият ва ҳассос ба 

гендер) ва таҳияи ҳисоботҳо 

- Таҷрибаи исботшуда дар таҳлили маълумоти 

оморӣ на камтар аз 3 сол 

- Таҷрибаи ҳадди ақал 5 сол дар таҳия ва татбиқи 

таҳқиқоти ДМТ 

- Маҳорат ва қобилияти қавии таҳлилӣ барои ба 

таври дақиқ синтез кардан ва пешниҳод кардани 
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натиҷаҳо, хулосаҳои амалӣ, пешниҳоди тавсияҳо 

ва омода кардани ҳисоботи саривақтӣ 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 

3.2 Мутахассиси 

соҳаи алоқа 

- Дараҷаи илмӣ дар як ё якчанд фанҳо: Иртиботи 

омма; Рушди алоқа; Робитаҳои ташкилӣ, 

журналистика ё дигар соҳаҳои марбут. 

- Таҷрибаи қаблӣ (ҳадди ақал 5 сол) дар таҳияи 

стратегияи коммуникатсионии СМК, дар заминаи 

рушд 

- Таҷрибаи ҳадди ақал панҷ (то 10) сола дар таҳия, 

тарҳрезӣ, истеҳсол ва интишор / тақсимот / 

коммуникатсия бо истифода аз расонаҳои 

мухталиф 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 

 

(3) Зернатиҷа 3.3: Сафарбаркунии ҷомеа 

 

Ҳадафҳои асосии ин марҳила мустаҳкам кардани қобилият ва дониши ҷамоаҳо оид ба 

масъалаҳои СМК ва таъмини робитаи қавитар бо муассисаҳои тиббӣ тавассути 

сафарбаркунии деҳа, аъзоёни ҷомеа ва ҳукуматҳои маҳаллӣ мебошад. 

ФКСММ вазифаҳои зеринро дар ҳамкории зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои манфиатдор 

иҷро хоҳад кард: 

 

(i) Таҳияи стратегияҳо, ҷараёнҳо ва низомҳои сафарбаркунии ҷомеа  

(ii) Ташкили маъракаҳои иттилоотӣ дар ҷомеа (маҷлисҳо, семинарҳо ва ғайра) 

(iii) Омӯзиши аъзоёни ҷомеа оид ба таҳлил ва банақшагирии сабабҳои решагӣ 

(iv) Идоракунии грантҳои хурд барои рушди МИР дар сатҳи ҷомеа 

 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 
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Супориш Марҳилаи асосӣ  Натиҷаҳо Санаи 

иҷроиш 

3.3.1 Коркарди стратегияи 

сафарбаркунии ҷомеа 

Стратегияи сафарбаркунии 

ҷомеа 

ноябр 2019 

3.3.2 Ташкили чорабиниҳои 

ҳассосияти ҷомеа 

Ҳисобот Ҳамасола 

3.3.3 Таҳияи маводҳои омӯзишӣ оид 

ба таҳлили сабабҳои ирсӣ ва 

банақшагирии чораҳои зарурӣ 

Маводҳои таълимӣ ноябр 2019 

3.3.4 Таҳияи дастурамали грантҳои 

хурд ва тасдиқи он аз ҷониби 

ВТҲИА 

Дастурамали грантҳои 

хурд 

ноябр 2019 

 Омӯзишӣ аҳли ҷомеа оид ба 

таҳлили сабабҳои ирсӣ ва 

банақшагирии чораҳои зарурӣ  

Ҳисоботҳо оиди омӯзиш, 

ҳисоботҳо оиди иҷроиш 

июн 2020 

3.3.5 Идоракунии грантҳои хурд Ҳисобот оиди додани 

грантҳои хурд 

Ҳамасола аз 

соли 2020 

3.2.7 Мониторинги татбиқи 

грантҳои хурд 

Ҳисоботҳо оиди 

мониторинг 

Мунтазам 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ  

Тахассус 

3.3 Мутахассис оид 

ба грантҳои хурд 

- Магистр дар соҳаи илмҳои иҷтимоӣ ё дигар 

фанҳои алоқаманд 

- Таҷриба дар таҳияи дастурамалҳои амалиётӣ оид 

ба идоракунии барномаҳои грантҳои хурд 

- Таҷрибаи 5-солаи исботшуда дар таҳия ва татбиқи 

барномаҳои хурди грантӣ, дар шароити рушд 

- Дониш оиди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 
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(4) Зернатиҷа 3.4: Таҳияи маводҳои кории аз 

ҷиҳати техникӣ асоснок, фарҳангӣ аён, ва 

ҷолиб 

Ҳадафҳои асосии зернатиҷа ин таҳияи маводҳои корӣ аз ҷиҳати техникӣ асоснок, фарҳангӣ 

аён, ва ҷолиб барои кормандони тиб ва ҷомеаҳо мебошад. ФКСММ вазифаҳои зеринро дар 

ҳамбастагии зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои манфиатдор иҷро хоҳад кард: 

(i) Дизайни маводҳои корӣ 

(ii) Озмоиш ва таҷдиди маводҳои корӣ 

(iii) Чоп кардани маводҳои корӣ барои ноҳияҳо 

 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 

Супориш Марҳилаи асосӣ  Натиҷаҳо Санаи иҷроиш 

3.4.1 Таҳия, озмоиш ва таҷдиди 

маводҳои корӣ 

 

Маводҳои корӣ 

 

Июн 2020 

3.3.2 Чоп ва паҳн кардани 

маводҳои корӣ  

Ҳисобот Ҳамасола 

 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ  

Тахассус 

3.4.1 Мутахассиси 

соҳаи алоқа бо 

ҷомеа 

- Маълумоти олӣ дар як ё якчанд фанҳо: Иртиботи 

омма; Рушди алоқа; Робитаҳои ташкилӣ, 

журналистика ё дигар соҳаҳои марбут. 

- Таҷрибаи қаблӣ (ҳадди ақал 5 сол) дар коркарди 

стратегияи коммуникатсионии СМК, дар заминаи 

рушд 

- Таҷрибаи ҳадди ақал панҷ (то 10) солаи таҳия, 

тарроҳӣ, истеҳсол ва интишор / тақсимот / 

коммуникатсия бо истифода аз расонаҳои 

мухталиф 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида мешавад 
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3.4.2 Ороишгари 

графикӣ 

- Таҷрибаи васеи назариявӣ ва амалии дизайни 

графикӣ, аз ҷумла истифодаи барномаҳои Adobe 

Design Premium, In-Design, CorelDraw, воситаҳои 

тарроҳии веб ба монанди Dreamweaver ва Flash ва 

ғайра. 

- Услуби возеҳ ва баркамол, ки фаҳмиши 

талаботҳои коммуникатсиониро нишон медиҳад 

- Таҷрибаи исботшудаи истеҳсоли графикӣ аз оғоз 

то маҳсулоти нашршуда / чопӣ бо дониши 

равандҳои чоп (офсет ва рақамӣ) ва идоракунии 

рангҳо; 

- Фаҳмиши хуби технологияҳои нав ва 

пайдошаванда ва платформаҳои рақамӣ; 

- Дониши бастаҳои стандартӣ, аз ҷумла MS Office-

MS Access-MS Visio -Adobe Acrobat; 

- Таҷрибаи корӣ дар соҳаи рушд ё муҳити 

гуманитарӣ бартарӣ ҳисобида мешавад 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 

 

(5) Зернатиҷа 3.5: Рушди маҳоратҳои машваратӣ барои 

кормандони соҳаи тиб ва аъзоёни ҷомеа 

Ҳадафи асосии ин зернатиҷа баланд бардоштани иқтидори кормандони соҳаи тиб ва 

аъзоёни ҷомеа барои пешниҳоди машварат ба гурӯҳҳои мақсаднок оид ба рафтори ба 

саломатӣ нигаронидашуда ва СМК мебошад. ФКСММ вазифаҳои зеринро дар ҳамбастагии 

зич бо ВТҲИА ва дигар ҷонибҳои манфиатдор иҷро хоҳад кард: 

(i) Таҳияи барномаҳои омӯзишӣ ва маводҳои таълимӣ ҳам барои кормандони тиб ва ҳам 

барои аъзои ҷамеа; 

(ii) Тренинг барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва аъзоёни ҷомеа 

 

Марҳилаҳои асосӣ ва натиҷаҳо: 

Супориш Марҳилаҳои асосӣ Натиҷаҳо Санаи 

иҷроиш 

3.5.1 Машваратҳои таълимӣ ва 

маводҳои таълимӣ 

Маводҳои таълимӣ июн 2019 
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3.5.2 Гузаронидани омузиш барои 

тренерон дар минтақаҳои 

лоиҳа 

Ҳисобот оиди омӯзиш ва 

маводҳои марбута 

ноябр 2019 

 

Мутахассисони асосӣ ва тахассуси онҳо: 

Супориш Мутахассиси 

асосӣ  

Тахассус 

3.4.1 Мутахассиси 

соҳаи алоқа  

- Маълумоти олӣ дар як ё якчанд фанҳои зерин: 

Иртибот, Психология, Илмҳои иҷтимоӣ 

- Ҳадди аққал 7 сол таҷрибаи муназзами мувофиқ 

дар таҳияи барномаҳои машваратӣ дар соҳаи 

тандурустӣ 

- Маҳорати хуби муошират, таҳлил ва кор дар 

гурӯҳ 

- Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

- Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида 

мешавад 
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III. Ширкат оид ба озмоиши маблағгузорӣ дар асоси табобат 

1. Мақсадхо 

Ҳадафи ин ширкати машваратӣ дастгирии ВТҲИА ва Вазорати молия дар таҳия / такмил 

додани методологияи маблағгузорӣ дар асоси табобат ҷиҳати таъмини буҷа ва самаранокии 

системаи молиявӣ ба хизматрасониҳои ҳамгирошудаи СМК ва механизми таҷрибавии 

маблағгузории беморхона (ҳо) -и ноҳия мебошад. 

2.  Ҳаҷми корҳо  

Ширкати машваратӣ дар ҳамоҳангии зич бо ҷонибҳои манфиатдор амалҳои зеринро иҷро 

хоҳад кард: 

 

a) Коркарди системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Дастгирии ВТҲИА ва ВМ дар таҳияи нақшаи маблағгузории барои ҳолатҳои 

статсионарӣ СМК. 

• Мусоидат дар азнавсозӣ / тасҳеҳи заминаи қонунгузорӣ барои тасдиқи ҳукумат 

роҷеъ ба лоиҳаи  маблағгузорӣ дар асоси табобат. 

• Таҳияи нақшаи марҳилавии амалигардонии маблағгузории таҷрибавӣ дар асоси 

табобат дар минтақаҳои мақсадноки лоиҳа. 

 

b) Пешбурди татбиқи системаи ҳисоби музди меҳнати виртуалӣ  

• Таҳия / ислоҳ / тасҳеҳи дастурҳо оид ба ҳисоб кардани музди меҳнат дар 

минтақаҳои маблағгузории пилотӣ дар асоси табобат 

• Таҳлил ва муаррифӣ / муҳокимаи низоми музди меҳнати виртуалӣ барои 

минтақаҳои маблағгузории пилотӣ дар асоси табобат бо ҷонибҳои асосии 

манфиатдор. 

• Дар ҳолати зарурӣ, сохтори МваА-ро барои системаи ҳисоби музди меҳнат роҷеъ 

ба маблағгузорӣ дар асоси табобатро таҳия ва таҷдиди назар кардан. 

 

c) Таҳия ва амалисозии системаи иттилоотӣ барои пайгирӣ 

кардани таъқиби маблағгузорӣ дар асоси табобат ва 

хизматрасониҳои равонасозӣ  

• Тарҳрезии низоми ягонаи иттилоотӣ / пойгоҳи иттилоотӣ барои сабти ном ва 

хизматҳои пайгирӣ, ки тавассути механизмҳои маблағгузорӣ дар асоси табобат, аз 

ҷумла равонасозӣ ба роҳ монда мешавад 

• Таҳияи нишондиҳандаҳои мониторинги системаи равонасозӣ  

• Таҳияи шакли воридкунии маълумот, чаҳорчӯби таҳлилӣ ва форматҳои 

ҳисоботдиҳӣ 
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• Таҳияи мушаххасоти техникӣ барои таҷҳизоти компютерӣ, ки барои беҳтар 

кардани иртибот байни муассисаҳои табобатии тиббӣ, шӯъбаи молияи мақомоти 

маҳаллӣ, Вазорати молия, ВТҲИА заруранд. 

 

d) Таъмин намудани роҳнамоӣ ва кӯмаки техникӣ дар ҳама марҳилаҳои татбиқи 

маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Мониторинги мунтазами татбиқи системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат дар 

ноҳияҳои пилотӣ гузаронида шуда, ва дар мавриди зарурӣ ислоҳот / тасҳеҳот ворид 

намудан 

• Натиҷаҳоро ба Вазорати тандурустӣ, Вазорати молия, мақомоти маҳаллӣ, шарикон 

ва ғайра пешниҳод намудан. 

e) Омӯзиши кормандони беморхонаҳо оид ба системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат

  

• Омӯзонидани дастаи роҳбарони муассисаҳои тиббӣ оид ба татбиқи принсипҳои 

маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Баланд бардоштани потенсиали кормандони тиб, операторҳои воридкунии 

маълумотҳо, оморчиён, муҳосибон ва иқтисодчиён дар истифодаи системаи 

маблағгузорӣ дар асоси табобат. 

• Таълим додани кормандони соҳаи тандурустии  самти СМК оид ба истифодаи 

барномаи компютерӣ барои такмил додани мувофиқат ба равонасозӣ. 

 

3. Натиҷаҳо 

Ҳама ҳисоботҳо ва протоколҳо бояд ба таври зерин пешниҳод карда шаванд: 2 нусха ба ИА 

/ ГТЛ ва 1 нусха ба БОР. Ҳама ҳисоботҳо бояд дар шакли замимаи почтаи электронӣ бо 

формати pdf ба ҳама шахсони дахлдор пешниҳод карда шаванд. Ҳисоботҳо бояд бо 

забонҳои англисӣ ва русӣ пешниҳод карда шаванд. 

(i) Ҳисоботи аввалӣ бояд на дертар аз 4 ҳафта пас аз оғози шартнома пешниҳод карда 

шавад; Ҳисобот бояд шарҳи консепсияи маблағгузорӣ дар асоси табобат ва тавсияҳоро 

оид ба рушди он дар бар гирад. 

 

(ii) Ҳисобот 1: Рушди системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат:  

• Ҳисобот дар бораи таҷдиди / тасҳеҳи заминаи меъёрию ҳуқуқии маблағгузорӣ 

дар асоси табобат   

• Ҳуҷҷати консепсияи тасдиқшуда оид ба маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Санадҳои танзимкунанда барои тасдики ҳукумат роҷеъ ба таҷрибавӣ ҷорӣ 

намудани маблағгузорӣ дар асоси табобат (бо назардошти зарурат) бо нақшаи 

марҳилавии татбиқ дар ноҳияҳои мақсадноки лоиҳа 
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• Ҳисобот ва таҳлили маълумот барои  ВТҲИА ва ВМ оид ба татбиқи лоиҳаи 

таҷрибавии маблағгузорӣ дар асоси табобат. Ҳисобот бояд 4 ҳафта пас аз тасдиқи 

Ҳисоботи аввалӣ пешниҳод карда шавад.  

 

 

(iii)Ҳисобот 2: Ҷорӣ намудани системаи виртуалии ҳисобкунии музди меҳнат барои 

маблағгузорӣ дар асоси табобат  

 

• Ҳисобот дар бораи таҷдиди / тасҳеҳи дастур оид ба ҳисоб кардани музди меҳнат 

дар ҳолатҳои таҷрибавии маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Ҳисобот дар бораи натиҷаҳо ва таҳлили татбиқи системаи виртуалии ҳисоби 

музди меҳнат барои маблағгузорӣ дар асоси табобат дар ноҳияҳои пилотӣ 

Чаҳорчӯбаи мониторинг ва арзёбӣ барои системаи ҳисобкунии музди меҳнат дар 

самти маблағгузорӣ дар асоси табобат 

 

(iv) Ҳисобот 3: Таҳия ва амалисозии системаи иттилоотӣ оид ба назорати маблағгузорӣ дар 

асоси табобат ва хизматрасониҳои равонасозӣ 

• Супориши техникӣ барои маблағгузорӣ дар асоси табобат ва системаи 

иттилоотии равонасозӣ 

• Маълумоти стандартӣ ва шаклҳои ҳисоботдиҳӣ барои системаи маълумотдиҳӣ 

ва маблағгузорӣ. 

• Тавсифи техникӣ барои таҷҳизоти ТИК  

• Барномасозии иттилоотии системаҳои равонасозӣ ва маблағгузорӣ 

 

(v) Ҳисобот 4: Дастур ва дастгирии техникӣ дар ҳама марҳилаҳои таҷрибавии 

маблағгузорӣ дар асоси табобат  

• Маҷмӯи нишондиҳандаҳо барои мониторинги татбиқи маблағгузории таҷрибавӣ 

дар асоси табобат  

• Ҳисоботҳои мониторинг дар бораи пешрафт ва мушкилиҳои татбиқ  

• Ҳисоботҳо оид ба муаррифии натиҷаҳо (семинарҳо бо) ВТҲИА, ВМ, 

Ҳукуматҳои маҳаллӣ, Шарикон ва ғайра.  

• Барномаи семинар 

• Рӯйхати иштирокчиён 

• Баромад бо истифода аз «Power Point» оид ба натиҷаҳои маблағгузорӣ дар асоси 

табобат  

Мазмуни мухтасари масъалаҳои муҳокимашуда ва тадбирҳои минбаъда  

 

(vi) Ҳисобот 5: Тренинг оид ба татбиқи системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат 

• Нақшаи рушди иқтидор 

• Барномаи таълимӣ ва маводҳои таълимӣ 

✓ Тренинг барои роҳбарони муассисаҳои тиббӣ, муҳосибон, иқтисодчиён 

✓ Тренинг барои кормандони ВТҲИА, ВМ ва мақомоти маҳаллӣ 

✓ Дастур оид ба кор ва мусоидат дар таҳия ва иҷрои буҷа 
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(vii) Ҳисобот 6: Тренинг оид ба истифодаи системаи иттилоотии молиявӣ ва оморӣ 

(ворид ва таҳлили маълумот) 

• Нақшаи рушди иқтидор 

• Барномаи таълимӣ ва маводҳои таълимӣ 

✓ Тренинг барои кормандони тиб, оморчиён оид ба пур кардани варақаҳои 

бақайдгирӣ 

✓ Тренинг барои операторони воридкунии маълумотҳо, оморчиён дар татбиқи 

система 

✓ Тренинг барои роҳбарони муассисаҳои тиббӣ, оморшиносон, муҳосибон, 

иқтисодчиён 

✓ Омӯзиши кормандони ВТҲИА, ВМ ва мақомоти иҷроияи маҳаллӣ оид ба 

татбиқи система, ҳисоботдиҳӣ ва мониторинг. 

 

4. Талабот 

• Мушовирон бевосита бо шӯъбаҳои дахлдори ВТҲИА, провайдерҳои хизматрасони 

тиббӣ ва шарикони рушд дар ҳамкории зич бо кормандони дастаи дахлдори 

маъмурияти лоиҳа (минбаъд - ГТЛ) ва мушовирон оид ба рушди системаи 

равонасозӣ СМК кор хоҳанд кард. 

• Мушовир мустақиман ба Мененери ГТЛ ҳисобот медиҳад. 

• Ҳисоботҳои омодашуда бояд маълумотро дар бораи пешрафт, натиҷаҳои 

муайянгардида ва тавсияҳоро оид ба такмил додани равандҳо бо нишон додани 

манбаъҳои мавод дар бар гиранд. Ҳисоботҳо оид ба натиҷаҳои кори мушовир бояд 

бо шахсони масъули аз ҷониби ВТҲИА таъиншуда мувофиқа карда шаванд. 

Мӯҳлати тасдиқи ҳисоботҳо пас аз гирифтани тавзеҳи муштарӣ 15 рӯзи корӣ 

мебошад. 

• Нақшаи тарҳрезӣ ва татбиқи системаи маблағгузорӣ дар асоси табобат бояд бо ВТҲИА 

ва ВМ мувофиқа карда шавад. 

5. Талаботи тахассусӣ 

Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

CS07-1 Мутахассиси 

пешбари 

маблағгузорӣ 

дар асоси 

табобат 

Маълумоти олӣ дар 

соҳаи молия ва 

иқтисодиёт, 

иқтисодиёти тиббӣ, 

сиёсати тандурустӣ, 

идоракунии молияи 

давлатӣ ё соҳаи 

мувофиқ; 

Таҷриба дар 

банақшагирии буҷаи 

- Тарҳрезии системаҳои 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат; 

- Содействие ВТҲИА ва 

ВМ дар тарҳрезии 

системаҳои маблағгузорӣ 

дар асоси табобат барои 

беморони бистаришудаи 

СМК; 

14 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

саломатӣ ва назорати 

иҷрои буҷа; 

Таҷриба дар таҳияи 

маводи таълимии ба 

салоҳият асосёфта ва 

гузаронидани чунин 

омӯзиш; 

Таҷрибаи ҳадди 

аққал 10 сол дар 

таҳия ва татбиқи 

ислоҳоти 

маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ; 

Малакаҳои хуби 

хаттӣ, таҳлилӣ, 

муносибати 

байнишахсӣ ва 

қобилияти сарварии 

гурӯҳи коршиносон; 

Дониш ва малакаи 

аъло дар истифодаи 

барномаҳои 

электронӣ (EXCEL, 

ACCESS) 

Таҷриба дар рушди 

маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ ва 

пешниҳоди 

хизматрасониҳои 

тиббӣ, хусусан дар 

самти маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

маблағгузории 

сарикасӣ бо 

истифодаи 

системаҳои 

идоракунии иттилоот 

ва иттилоот барои 

- Мусоидат дар таҷдиди / 

тасҳеҳи санадҳои меъёрӣ 

ҳуқуқӣ барои тасдиқи 

ҳукумат роҷеъ ба лоиҳаи 

таҷрибавии маблағгузорӣ 

дар асоси табобат; 

- Таҳияи нақшаи давра ба 

давра татбиқ намудани 

лоиҳаи таҷрибавии 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат дар ноҷияҳои 

мақсаднок 

- Таҳияи вазифаҳои 

мушаххас барои 

мутахассиси миллии 

маблағгузории соҳаи тиб; 

- Мусоидат дар 

амалигардонии системаи 

музди меҳнати виртуалӣ 

барои маблағгузорӣ дар 

асоси табобат дар 

ноҳияҳои мақсаднок; 

- Таҳия / ислоҳ / тасҳеҳи 

дастурҳои ҳисобкунии 

музди меҳнат дар 

ноҳияҳои пилотӣ роҷеъ ба 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат 

- Таҳлил ва муаррифӣ / 

муҳокима бо ҷонибҳои 

асосии манфиатдор оиди 

натиҷаҳои системаи 

виртуалии ҳисобкунии 

музди меҳнат барои 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат; 

- Таҳия ва дар ҳолати 

зарурӣ аз нав дида 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

дастгирии талабот ва 

равандҳои пардохт ба 

таъминкунандагон 

алоқаманданд. 

Дастовардҳо дар 

идоракунии амалиёт 

ва ҳамоҳангсозии 

одамон, агентиҳо ва 

захираҳо тавассути 

шабакаи мақсаднок 

(ин Мушовир бояд як 

қатор 

хизматрасониҳоро 

пешкаш кунад); 

Таҷрибаи на камтар 

аз 10 солаи коркарди 

усулҳои ҳисоби 

буҷаи 

хизматрасониҳои 

тиббӣ ва дастурҳои 

марбута, модулҳои 

омӯзишӣ, воситаҳои 

мониторинг ва 

арзёбӣ;  

 

баромадани барномаи 

мониторинг ва арзёбӣ 

барои системаи музди 

меҳнат барои 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат 

- Таҳияи вазифаҳои 

мушаххас барои системаи 

иттилоотии назорат дар 

самти маблағгузорӣ дар 

асоси табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Муайян кардани 

маълумоте, ки бояд дар 

махзани ягонаи системаи 

иттилоотӣ сабт карда 

шавад, то имкон фароҳам 

оварда шавад, ки таҳлили 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ баррасӣ карда 

шаванд; 

- Дар таҳияи шакли 

воридкунии маълумот, 

матритсаи таҳлилӣ ва 

шаклҳои ҳисоботдиҳӣ 

иштирок намояд; 

- Таъмин намудани 

роҳнамоӣ ва дастгирии 

техникӣ дар ҳар як 

марҳилаи таҷрибавии 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат; 

- Мониторинги мунтазами 

татбиқи таҷрибавии 

маблағгузорӣ дар асоси 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

табобат дар минтақаҳои 

мақсаднок ва мусоидат 

дар ҳолатҳои зарурӣ; 

- Муаррифии натиҷаҳо ба  

ВТҲИА, ВМ,  

мақомотҳои маҳалӣ, 

шарикон ва ғайра. 

- Омӯзиши кормандон оид 

ба буҷа ва истифодаи 

системаи маблағгузорӣ 

дар асоси табобат; 

- Таълими гурӯҳҳои 

идоракунии беморхонаҳо, 

муҳосибон, иқтисодчиён 

- Тренинг барои  ВТҲИА, 

ВМ, ва мақомотҳои 

маҳалӣ; 

- Роҳбаладӣ дар кори 

ҳамарӯза ва мусоидат дар 

таҳия ва иҷрои буҷа. 

CS07-2 Меъмори 

технологияҳои 

иттилоотӣ ва 

барномавӣ – 

Мутахассиси 

байналмилалӣ 

Дараҷаи магистр дар 

соҳаи информатика ё 

муҳандисӣ; 

Маълумоти тиббӣ 

хеле ба маврид хоҳад 

буд 

Таҷрибаи кофӣ дар 

барномасозӣ ва / ё 

таҳияи барномаҳои 

электронӣ 

Таҷрибаи ҳадди ақал 

10 сол дар соҳаи 

идоракунии 

маълумот / таҳияи 

махзани маълумот ва 

бойгонӣ, аз ҷумла 

истифодаи 

- Таъмин ва таҳия кардани 

системаи иттилоотии 

назорати маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

системаҳои равонасозӣ; 

- Таҳияи системаи ягонаи 

иттилоотӣ / махзани 

маълумот оид ба 

бақайдгирӣ ва пайгирии 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат ва системаҳои 

равонасозӣ; 

- Тарҳрезӣ / таҳияи 

шаклҳои воридкунии 

маълумот, матритсаи 

таҳлилӣ ва шаклҳои 

ҳисоботдиҳӣ; 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

платформаҳои веб-

воситаҳо ва 

воситаҳои ягонаи 

таҳлили оморӣ 

Таҷрибаи махсус  

Таҷриба дар таҳияи 

барномаҳо дар C # ё 

дигар забонҳои 

барномасозӣ 

Таҷриба дар таҳияи 

барномаҳои 

интерактивӣ 

Таҷрибаи рушд 

тавассути тест 

Қобилияти 

ҳуҷҷатгузорӣ 

кардани талабот ва 

шартҳои техникӣ 

Таҷриба дар соҳаи 

таҳия ва татбиқи 

системаҳои миллии 

иттилоотии соҳаи 

тандурустӣ, кор бо 

созмонҳои давлатӣ ва 

/ ё барномаҳои 

ҳамкориҳои 

байналмилалии рушд 

Дониши аълои 

махзани маълумотҳо, 

SQL ва ORM 

технологияҳо 

(чаҳорчӯби ниҳодҳо, 

Гибернат) 

Таҷриба дар таҳияи 

веб-барномаҳое, ки 

ҳадди аққал як 

инфрасохтори 

- Таҳияи мушаххасоти 

техникӣ барои таҷҳизоти 

компютерӣ, ки барои 

беҳтар кардани иртибот 

байни муассисаҳои 

табобатии тиббӣ, шӯъбаи 

молияи мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ, 

Вазорати молия ва 

Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ заруранд; 

- Бо мушовири 

байналмилалии 

маблағгузории соҳаи тиб 

ва мутахассиси маҳалӣ 

оид ба маблағгузории 

соҳаи тиб барои 

вазифаҳои мушаххас оид 

ба пайгирии 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ, ҳамкорӣ 

намудан; 

- Муайян кардани муҳити 

таҳиягарони барномаҳои 

электронӣ, аз ҷумла 

системаи идоракунии 

рамзи манбаъ; 

- Идоракунии амалисозии 

система дар муҳити истеҳсолӣ; 

Мӯҳлати амали барномаи 

электрониро идора намудан; 

- Назорати динамикии кори 

барномасозон, 

мутахассисони тестӣ ва 

таҳиягарони пойгоҳи 

маълумотҳо; 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

маъмулро истифода 

мебаранд (ASP MVC 

ва ғайра). 

- Таъмини хизматрасонии 

мунтазами барномаи 

электронӣ; ҷамъоварии 

фикру мулоҳизаҳои 

истифодабарандагон; Дар 

асоси фикру мулоҳизаҳои 

истифодабарандагон 

талаботҳои нав эҷод 

намудан. Мӯҳлати амали 

барномаи электрониро 

идора намудан. 

CS07-3 Мутахассиси 

маблағгузории 

соҳаи тиб 

(Милӣ) 

Маълумоти олӣ дар 

соҳаи молия ва 

иқтисод ё соҳаи ба ин 

монанд; 

Ҳадди аққал 10 сол 

таҷрибаи корӣ дар 

соҳаи идоракунии 

соҳаи тандурустӣ / 

иқтисодиёти 

тандурустӣ / 

маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ 

Таҷрибаи махсус  

Дониши кофӣ дар 

бораи банақшагирии 

буҷа ва 

маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ; 

Донистани усулҳои 

ҳисоб кардани 

арзиши 

хизматрасониҳои 

тиббӣ ва нархҳо 

Таҷриба дар таҳияи 

таҳлилҳо / гузоришҳо 

- Коркарди системаи 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат 

- Дастгирии мушовири 

байналмилалӣ дар 

фаҳмидани заминаи хоси 

маҳаллӣ барои 

банақшагирии 

самарабахши 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат ва хизматрасонии 

бистарикунонии СМК 

- Мусоидат ба мушовири 

байналмилалӣ дар 

таҷдиди / тасҳеҳи 

санадҳои меъёрӣ ва 

тасдиқи он аз ҷониби 

Ҳукумат  оиди 

маблағгузории таҷрибавӣ 

дар асоси табобат; 

- Ҷамъоварии маълумот бо 

истифодаи шаклҳои 

таҳиянамудаи мушовири 

байналмилалӣ, таҳлил ва 

арзёбии маълумот, 

фиристодани натиҷаҳо ба 

мушовири байналмилалӣ; 

11 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

ва ҷамъоварии 

маълумот; 

Таҷриба дар таҳлили 

маълумотҳо, 

моделсозӣ ва 

ҳисобҳои буҷавӣ; 

Малакаҳои 

муошират ва кор дар 

гурӯҳ; 

Дониш ва малакаи 

кор бо барномаҳои 

стандартӣ; 

Таҷриба дар 

маблағгузории 

сарикасӣ ва 

маблағгузорӣ дар 

асоси табобат дар 

соҳаи тандурустӣ; 

Таҷрибаи корӣ дар 

гузаронидани 

тренингҳо оид ба 

молия ва таҳияи буҷа 

на камтар аз 3 сол; 

- Мусоидат дар амалисозии 

системаи виртуалии 

ҳисоби музди меҳнат 

барои маблағгузорӣ дар 

асоси табобат дар 

ноҳияҳои пилотӣ; 

- Пешниҳоди маълумот ва 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ оид ба 

низоми амалкунандаи 

музди меҳнат ва 

дастурҳои махсус барои 

ҳисобкунии музди 

меҳнати кормандони 

беморхона; 

- Ҷамъоварии маълумот бо 

истифодаи шаклҳои 

таҳиянамудаи мушовири 

байналмилалӣ, таҳлил ва 

арзёбии маълумот, 

фиристодани натиҷаҳо ба 

мушовири байналмилалӣ; 

- Иштирок дар ҳар як 

марҳилаи таҳияи 

системаи иттилоотӣ барои 

пайгирии маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Дар озмоиши системаи 

иттилоотӣ, ворид кардани 

маълумоти молиявӣ, 

ҳисобҳои автоматӣ ва 

қисмҳои молиявии 

шаклҳои ҳисобот 

иштирок варзад; 

- Таъмин намудани 

роҳнамоӣ ва кӯмаки 

техникӣ 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

дар тамоми марҳилаҳои 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат; 

- Мониторинги мунтазами 

татбиқи системаи 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат 

- Гузаронидани боздид ба 

минтақаҳои пилотӣ ва 

таъмин намудани сифати 

маълумотҳои дар варақа 

нишон додашуда; 

- Мусоидат ба мушовири 

байналмилалӣ ва дар 

ҳолати зарурӣ муаррифии 

натиҷаҳо ба ВТҲИА, ВМ, 

мақомоти маҳаллӣ, 

шарикон ва ғайра.. 

- Дастурдиҳӣ ва кӯмак ба 

кормандони беморхона 

ҳангоми татбиқи 

принсипҳои маблағгузорӣ 

дар асоси табобат, 

дастурҳо оиди интиқоли 

маълумот ва ғайра. 

CS07-4 Таҳиягари 

барномасозӣ 

Дараҷаи бакалавр дар 

соҳаи информатика ё 

технология. 

Фаҳмиши хуби 

барномасозии ба 

иншоот 

нигаронидашуда 

Фаҳмиши 

принсипҳои асосии 

тарҳрезии татбиқи 

миқёсан васеъ 

- Таъмин ва таҳияи 

системаи иттилоотии 

назорати маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Мусоидат дар таҳияи 

системаи ягонаи 

иттилоотӣ / пойгоҳи 

маълумотҳо барои сабт ва 

пайгирии маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

15 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

Сохтани нақшаи 

пойгоҳи маълумот, 

ки равандҳои 

бизнесро дастгирӣ 

мекунад 

Шиносоӣ бо 

намунаҳои гуногуни 

тарҳрезӣ ва меъморӣ 

ва бо Сервери 

Microsoft SQL  

Таҷрибаи махсус 

Таҷриба дар веб-

барномасозӣ бо 

истифодаи C # ва 

ASP.NET 

Фаҳмиши асосии 

вақти муқаррарии 

забон (ВМЗ), 

маҳдудиятҳо, 

заифиҳо ва роҳҳои 

корбарии он 

Амалисозии 

платформаҳои 

озмоиши автоматикӣ 

ва санҷишҳои 

воҳидҳо 

Фаҳмиши хуби 

таҳияи рамзҳо ба 

монанди 

Git, SVN ва Mercurial 

Донистани таҷрибаи 

муттасили ҳамгироӣ 

бо ташкилотҳои 

давлатӣ ё барномаҳо 

дар самти таҳияи 

системаи идоракунии 

пойгоҳи маълумотҳо 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Мусоидат дар таҳияи 

шаклҳои воридкунии 

маълумот, матритсаи 

таҳлилӣ ва шаклҳои 

ҳисоботдиҳӣ; 

- Ҳамкории наздик бо 

мушовирони 

байналмилалӣ ва миллӣ 

оид ба маблағгузории 

соҳаи тиб аз рӯи 

масъалаҳои мушаххас 

- Дастгирии таҳияи 

барнома дар асоси 

санаде, ки аз ҷониби 

Меъмори байналмилалии 

барномасоз ва коршиноси 

ТИК пешниҳод шудааст. 

- Таҳияи сохтори пойгоҳи 

маълумотҳо барои 

таъминоти барномавӣ. 

- Насб кардани система дар 

муҳити рушд ва озмоиш. 

- Санҷиши система. Ошкор 

кардани хатогиҳо ва 

норасогиҳо 

- Таҳияи тестҳо ва 

ҳамгироии система. 

Ислоҳотро ба система 

ворид намудан. 

- Дар асоси талаботи 

тағйирёфта дар давоми 

хидматрасонӣ ислоҳоти 

лозимаро ба барномаи 

нармафзор ворид намояд. 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

CS07-5 Мутахассис 

оиди кафолати 

сифати 

нармафзор 

(барномаи 

электронӣ) 

Дараҷаи бакалавр дар 

соҳаи информатика ё 

технология. 

Мутахассиси C #, бо 

дониши хуби 

экосистемаҳои он 

Дониши платформаи 

.NET 

Дониши кории 

нармафзори 

идоракунии тестӣ ва 

(забони барномасозӣ 

SQL) 

Малакаҳои олии 

муошират 

Ақли бохирад ва 

таҳлили масъалаҳо 

Таҷрибаи махсус  

Таҷрибаи исботшуда 

дар самти таъмини 

сифат ё нақши ба ин 

монанд  

Таҷрибаи 

идоракунии лоиҳа ва 

усулҳои таъмини 

сифат 

Қобилияти 

ҳуҷҷатгузорӣ ва 

ислоҳи хатогиҳо 

Таҷриба дар 

барномасозии веб бо 

истифодаи аз C# ва 

ASP.NET; 

Донистани 

платформаи «Agile»  

ва санҷиши 

- Таъмин ва таҳия кардани 

системаи иттилоотии 

назорат роҷеъ ба 

маблағгузорӣ дар асоси 

табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Баррасӣ ва арзёбии 

пойгоҳи маълумотҳо 

барои сабти ном ва 

пайгирии маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Баррасӣ ва арзёбии 

шаклҳои бақайдгирии 

маълумотҳои мавҷуда ва 

нав таҳияшуда, 

матритсаи таҳлилӣ ва 

шаклҳои ҳисоботдиҳӣ 

- Баррасӣ ва арзёбии 

хусусиятҳои техникии 

таҷҳизоти компютерӣ, ки 

барои беҳтар кардани 

робита байни 

муассисаҳои табобатии 

тиббӣ, шӯъбаҳои 

молиявии мақомоти 

маҳаллӣ, Вазорати молия 

ва ВТҲИА заруранд; 

- Ҳамкории наздик бо 

мушовирони 

байналмилалӣ ва миллӣ 

оид ба маблағгузории 

соҳаи тиб ва вазифаҳои 

мушаххаси назорати 

системаи маблағгузорӣ 

дар асоси табобат ва 

10 
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Рамз Вазифа Тахассус ва таҷриба Мақсадҳои асосӣ ва натиҷаҳо ОМ 

регрессионӣ бартарӣ 

ҳисобидп мешавад. 

Таҷрибаи корӣ бо 

созмонҳои давлатӣ ё 

барномаҳо дар 

таҳияи нармафзор ва 

системаҳои 

идоракунии пойгоҳи 

маълумотҳо 

хизматрасониҳои 

равонасозӣ; 

- Таҳияи нақшаи санҷиш. 

Интихоби усули 

мувофиқи санҷиш барои 

идоракунии он; 

- Дар вақти таҳияи 

нармафзор санҷиши 

воҳид ва ҳамгироии 

ҷузъҳои нармафзорро 

анҷом диҳад; санҷишҳои 

пешниҳоднамудаи 

таҳиягарро татбиқ 

намояд; 

- Корбарии нармафзорро аз 

ҷониби истифодабаранда 

кафолат диҳад. 

- Амалисозии модулҳо, 

ҳамгироӣ ва қабули 

версияҳои нави 

нармафзор. 

 

Таҷрибаи мутахассиси байналмилалӣ дар минтақа / донистани забонҳо 

(i) Таҷриба дар татбиқи ислоҳоти маблағгузории соҳаи тандурустӣ дар кишварҳои дорои 

иқтисодиёти гузариш, аз ҷумла дар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ; 

(ii) Донистани забони англисӣ хеле муҳим аст; 

(iii) Донистани забони русӣ бартарӣ ҳисобида мешавад. 

 

Донистани забонҳо аз ҷониби мутахассиси миллӣ 

Дониши забонҳо: русӣ, тоҷикӣ, донистани забони англисӣ бартарӣ ҳисобида мешавад  
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IV. Ширкати аудиторӣ (CS08) 

Мақсад ва вазифаҳо 

 

1. Агентии иҷроияи (АИ) Лоиҳаи хизматрасониҳои маҷмӯи барои модар ва кӯдак, назди 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВТҲИА) бо 

дастгирии Гурӯҳи Татбиқи Лоиҳа (ГТЛ) барои таҳия ва дақиқ пешниҳод кардани ҳисоботи 

молиявии лоиҳа масъул мебошад. Инчунин, ГТЛ тавассути назорати дохилӣ бояд кафолат 

диҳад, ки ҳисоботи молиявӣ аз камбудиҳои назаррас, амсоли қаллобӣ ё фасод озод 

мебошад. Ғайр аз он, роҳбарияти ВТҲИА бояд кафолат диҳад, ки маблағҳо танҳо барои 

мақсадҳои лоиҳа истифода мешаванд. Риояи ӯҳдадориҳои молиявӣ (чи тавре, ки баррасӣ 

шудааст) ва таъмини назорати самараноки дохилӣ, аз ҷумла тавассути раванди харид, бояд 

ба таври лозима ба роҳ монда шаванд. 

 

2. Дар ин робита, АИ бо дастгирии ГТЛ бояд вазифаҳои зеринро амалӣ намояд:  

i. Ҳисоботи молиявии тафтишшудаи лоиҳаро (ҲМТ) омода ва имзо намояд. 

ii. Эъломияи Мувофиқатро, ки дар он бояд нишондодҳои зерин инъикос гарданд, таҳия 

ва имзо намояд: 

- Ҳисоботи молиявии лоиҳа хатогиҳои ҷиддӣ, аз ҷумла камбудиҳо  ва иштибоҳотро 

дарбар намегирад ва вазъияти корҳоро дақиқ инъикос мекунад; 

- Агентии иҷроия даромади грантиро танҳо барои мақсадҳои лоиҳа истифода 

кардааст; 

- Агентии Иҷроия ба ӯҳдадориҳои молиявии шартномаи қонунӣ мувофиқат мекунад; 

- Тартиби ҳисобҳои пешпардохт мутобиқи Дастурамали пардохтҳои БОР амалӣ 

шудаанд; 

- Ҳуҷҷатҳои дахлдори мувофиқ барои тасдиқи ҳаққонияти талаботе, ки дар ҳисоботи 

хароҷот (ҲХ) нишон дода шудаанд ва ҷуброни хароҷоти мувофиқ ва бартараф 

кардани пешпардохтҳо аз суратҳисоби пешпардохт; 

- Назорати босамари дохилӣ, аз ҷумла дар раванди харид, таъмин гардидааст. 

 

3. Ҳадафҳои аудити ҳисоботи молиявии лоиҳа аз он иборат аст, ки ба аудитор имкон диҳад, 

то (i) андешаи мустақил ва холисонае дар бораи ҳисоботи молиявии лоиҳа бо ҳама ҷиҳатҳои 

моддии он одилона пешниҳод намояд, вазъи молиявӣ ва гардиши пулии онро таҳлил намояд 

(ii) дар бораи эътимоднокии изҳороти мушаххасе, ки дар Эъломияи Мувофиқат оварда 

шудаанд, хулосаи асоснок пешниҳод намояд. 

Стандартҳои аудит 

 

4. Аудит бояд тибқи қоидаҳои БОР ва Ҳукумати Тоҷикистон (ҲҶТ) ва стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) гузаронида шавад. Ин стандартҳо аз аудитор 

талаб мекунанд, ки дар ҷараёни аудит талаботи ахлоқӣ риоя шуда ва санҷида шавад, ки 

вазъи молиявии лоиҳа аз камбудиҳои назаррас, амсоли қаллобӣ ё фасод озод мебошад. 

Аудит ба даст овардани далелҳои аудиториро дар бораи миқдор ва эзоҳоти ҳисоботи 

молиявии лоиҳа дар бар мегирад. Тартиби интихобшуда аз қарори аудитор вобаста аст, аз 
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ҷумла, арзёбии хавфи таҳрифоти назарраси ҳисоботи молиявии лоиҳа, чи қаллобӣ ё хатогӣ. 

Ҳангоми гузаронидани арзёбии хавфҳо, аудитор назорати дохилии марбут ба таҳия ва 

пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии лоиҳаро, ба назар мегирад.  

5. Стандартҳои аудите, ки ба кор бурда мешаванд, дар ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ инъикос ёфта, 

стандартҳоеро, ки Шӯрои байналмилалии аудит ва стандартҳои эътимоднокӣ (ШБАСЭ) 

қабул кардааст, дар бар мегиранд: i) Стандартҳои байналмилалии аудит (СБА); ва ii) 

Стандартҳои байналмилалии таъмини иштирок (СБТИ). 

6. Дар мавриди СБА, аудитор ба стандартҳои зерин диққати махсус медиҳад.: 

• СБА 800/ISSAI 1800 – Мулоҳизаҳои махсус - Аудити ҳисоботи молиявӣ, мутобиқи 

матритсаи махсус. 

• СБА 240/ISSAI 1240 – Масъулияти аудитор роҷеъ ба қаллобӣ дар ҷараёни аудити 

ҳисоботи молиявӣ. 

• СБА 250/ISSAI 1250 – Баррасии қонунҳо ва низомномаҳои аудити ҳисоботи 

молиявӣ. 

• СБА 260/ISSAI 1260 – Робита бо шахсони ваколатдори роҳбарикунанда. 

• СБА 265/ISSAI 1265 – Маълумот дар бораи камбудиҳои назорати дохилии шахсони 

ваколатдор. 

• СБА 330/ISSAI 1330 – Ҷавоби аудитор ба хавфҳои арзёбишуда. 

 

Сохтори ҳисоботи молиявии лоиҳа 

 

7. Аудитор тасдиқ мекунад, ки ҳисоботи молиявии лоиҳа мутобиқи Стандартҳои 

Байналмилалии Ҳисоботи Молиявӣ (СБҲМ), ки аз ҷониби Шӯрои Байналмилалии 

Ҳисоботи Молиявӣ (ШБҲМ) ё эквиваленти миллӣ баровардашуда, таҳия шудааст. АИ ва / 

ё AТ, на балки аудитор, барои омода кардани ҳисоботи молиявии лоиҳа масъуланд. 

Натиҷаҳои аудит 

a) Ҳисоботи молиявии санҷидашудаи лоиҳа 

8. Хулосаи аудитор, ки эътимоднокии ҳисоботи молиявии лоиҳаро таъмин мекунад, аз 

нуқтаҳои зерин иборат аст: 

МУНДАРИҶАИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ ЛОИҲА 
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Барои ҳисоботҳои молиявии дар асоси 

пули нақд 

Ҳисоботи молиявӣ дар асоси усули 

ҳисоботӣ 

- Ҳисобот дар бораи воридоти 

нақди ва пардохтҳо 

- Ҳисобот дар бораи буҷа ва 

хароҷоти воқеӣ 

- Ҳисобот дар бораи суратҳисоби 

пешпардохт 

- Ҳисоботи маҷмӯии хароҷот (агар 

бошад) 

- Сиёсати муҳими баҳисобгирӣ ва 

қайди тавзеҳотӣ 

- Ҳар гуна замимаҳои иловашудаи 

мувофиқашуда (масалан, хулосаи 

дороиҳо) 

- Ҳисобот дар бораи вазъи молиявӣ 

(баланс) 

- Ҳисобот дар бораи натиҷаҳои 

молиявӣ  

- (Ҳисобот дар бораи фоида ва зарар) 

- Ҳисобот оиди гардиши пули нақд 

- Ҳисобот оиди тағирот дар дороиҳои / 

сармояи холис (агар лозим бошад)  

- Изҳороти ҳисоб дар бораи 

суратҳисоби пешпардохт (агар 

бошад) 

- Сиёсати муҳими баҳисобгирӣ ва 

қайди тавзеҳотӣ 

- Ҳисобот дар бораи хароҷоти воқеии 

буҷа 

- Ҳисоботи маҷмӯии хароҷот (агар 

бошад) 

- Ҳама гуна замимаҳои мувофиқашуда 

 

b) Натиҷаи эътимоднокии оқилона оид ба истифодаи маблағҳои 

грантӣ ва мувофиқат бо шартномаҳои молиявӣ 

9. Аудитор хулосаи дурусти эътимоднокро баъд аз ISAE 3000 "Аҳдномаҳои эътимод ё 

тафсири маълумоти молиявии таърихӣ" ё ISSAI 4200 "Аудити мутобиқат вобаста ба аудити 

ҳисоботи молиявӣ" барои тасдиқ аз ҷониби Роҳбарияти АИ, ки дар Эъломияи Мувофиқат 

оварда шудааст, пешниҳод менамояд. 

• Ки маблағҳои грантӣ танҳо барои ҳадафҳои лоиҳа истифода шудаанд;  

• Қарзгир ва Агентии Иҷроия ӯҳдадориҳои молиявии шартномаи қонуниро риоя 

менамоянд.  

10. Аудитор сатҳи иҷрои ҳар як ӯҳдадории молиявиро, ки дар шартномаи лоиҳавӣ зикр 

шудааст, нишон медиҳад. 

c) Нома ба роҳбарият 

11. Аудитор ба роҳбарият номаеро пешниҳод мекунад, ки ҳадди аққал нуқтаҳои зеринро 

дар бар мегирад: 
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i. Ҳар гуна камбудиҳо дар низоми баҳисобгирӣ ва назорати дохилӣ, ки дар ҷараёни аудит 

муайян карда шудаанд, аз ҷумла ҳар гуна вайронкуниҳо дар истифодаи ҳисобҳои 

пешакӣ ва ҳисоботи хароҷот (ҲХ); 

ii. Ҳар гуна камбудиҳои ошкоршудаи назорати дохилӣ, ки ба раванди харид марбутанд, 

масалан, дар соҳаи тендер, арзёбӣ ва идоракунии шартнома; 

iii.  Тавсияҳо барои бартараф кардани камбудиҳои ошкоршуда; 

iv. Эзоҳҳои роҳбарият оид ба тавсияҳои аудитор бо мӯҳлатҳои иҷроиш; 

v. Ҳолати масъалаҳои муҳим дар мактубҳои қаблӣ ба роҳбарият; 

vi. Дигар масъалаҳое, ки ба андешаи аудитор, бояд ба таваҷҷӯҳи роҳбарияти лоиҳа 

расонида шаванд.;  

Маълумоти мушаххас оид ба ҳама гуна хароҷоти номатлубе, ки дар рафти аудит ошкор 

карда шудаанд. Хароҷотҳо қобили қабул ҳисобида намешаванд, агар онҳо марбут ба (i) 

хароҷоти барои мақсадҳои дигар сарфшуда, ба ғайр аз хароҷоте, ки дар шартномаи ҳуқуқӣ 

пешбинӣ шудааст; (ii) хароҷоте, ки мутобиқи шартҳои шартномаҳои ҳуқуқӣ / молиявӣ 

тасдиқ карда нашудаанд; ва (iii) хароҷоте, бар хилофи қоидаҳои амалкунандаи ҳукумат ба 

вуҷуд омадааст 

Мулоҳизаҳои мушаххас 

12. Ҳангоми аудит аудитор ба нуктаҳои зерин диққати махсус медиҳад: 

i. Истифодаи маблағҳои беруна тибқи созишномаҳои дахлдори шартномавӣ ва молиявӣ; 

ii. Таъмини маблағҳои шарикӣ тибқи созишномаҳои дахлдор ва истифодаи онҳо танҳо 

барои мақсадҳои пешбинишуда; 

iii. Нигоҳ доштани дастурҳо ва қайдҳо; 

iv. Мавҷудияти дороиҳои вобаста ба лоиҳа ва назорати дохилӣ 

13. Дар ҳолате ки истифодаи эътимоднокии оқилона бо истифодаи ISAE 3000 ё ISSAI 

4200 дода шудааст, гузориш бояд дорои маълумоти зерин бошад.: 

v. Ариза дар бораи он ки кор мутобиқи ISAE 3000 ё ISSAI 4200 иҷро шудааст; 

vi. Мавзӯъ; Меъёрҳои андозагирӣ; 

vii. Тавсифи мухтасари корҳои иҷрошуда; ва хулосаи аудиторӣ 

viii. Мувофиқи тартиби пешпардохт, аудит бо мақсади таъмин намудани зерин ба нақша 

гирифта ва гузаронида мешавад: 

a) идоракунии суратҳисоби пешпардохт (ё ҳама гуна ҳисобҳои зерҳисобӣ) 

мувофиқи Дастурамали азхудкунии маблағҳои БОР; 

b) бақияи пули нақд дар суратҳисоби пешпардохт (ва дар ҳама гуна зерҳисобҳо) бо 

далелҳо тасдиқ карда мешавад,  

c) хароҷот аз ҳисоби пешпардохт амалишуда (ва ҳама гуна зерҳисобҳо) бо ҳадафҳои 

тасдиқшудаи лоиҳа ва категорияи хароҷоти дар Созишномаи лоиҳавӣ 

пешбинишуда мутобиқат мекунанд, 
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d) миқдори хароҷот дар ҳисоботи хароҷот зикршуда ба фоизи пардохтҳо, ки дар 

созишномаи грантӣ пешбинӣ шудаанд, мувофиқат мекунад;. 

ix. Барои тасдиқи талаботҳое, ки дар ҳисоботи хароҷот (ҲХ) зикр шудаанд, барои ҷуброни 

хароҷоти сарфшуда ва рафъи пешпардохтҳое, ки ба суратҳисоби пешпардохт интиқол 

дода шудаанд, ҳуҷҷатҳои кофӣ мавҷуданд. (агар лозим ояд) 

x. Мувофиқи тартиби ҲХ (агар лозим бошад), тартиби аудит барои таъмини зерин ба 

нақша гирифта ва гузаронида мешавад:  

a) ҲХ мутобиқи Дастурамали қарзгирии БОР таҳия шудаанд 

b) пардохтҳои инфиродӣ барои хароҷоти дар ҲХ нишон додашуда бо далелҳо 

тасдиқ карда шудаанд; 

c) хароҷотҳое, ки дар ҲХ дарҷ ёфтаанд ба ҳадафҳои тасдиқшудаи лоиҳа ва 

категорияҳои хароҷоте, ки дар созишномаи грантӣ пешбинӣ шудааст, мувофиқат 

мекунанд,  

d) маблағи хароҷот дар ҲХ дарҷ гардида ба фоизи азхудкунии маблағҳо, ки дар 

созишномаи грантӣ пешбинӣ шудааст, мувофиқат мекунад;  

xi. Ҳама гуна заифии назорати дохилӣ дар раванди харид. 

14. Ҳисоботҳо бояд ба забони англисӣ дар давоми 6 моҳи ба охир расидани соли 

молиявӣ пешниҳод карда шаванд.. 

15. Интишори оммавии ҳисоботи молиявии лоиҳа, аз ҷумла назари аудитор дар бораи 

ҳисоботи молиявии лоиҳаи санҷидашуда мутобиқи сиёсати робитаҳои ҷамъиятии 

БОР (2011) анҷом дода мешавад. Пас аз баррасии ҳуҷҷатҳо, БОР на дертар аз 14 рӯзи 

тақвимӣ тавассути вебсайти БОР ҳисоботи молиявии санҷидашудаи лоиҳа ва 

ҳисоботи аудиторро нашр менамояд.19 

 

МАСЪАЛАХОИ ДИГАР 

a) Изҳороти дастрасӣ 

16. Аудитор дар вақти дилхоҳ ба ҳама сабтҳо ва ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла китобҳо, шартномаҳои 

ҳуқуқӣ, сабтҳои бонкӣ, ҳисобнома-фактураҳо ва ҳама гуна дигар иттилооти марбут ба 

лоиҳа, ки барои гузаронидани аудит зарур ҳисобида мешавад, дастрасии пурра дорад.  

17. Ба аудитор ҳамкориҳои пурраи ҳамаи кормандони ВТҲИА / ГТЛ, ки фаъолияташон бо 

ҳисоботи солонаи лоиҳа вобаста аст ё дар он метавонад инъикос ёбад, таъмин карда 

мешавад. Ба аудитор ҳуқуқи дастрасӣ ба бонкҳо ва амонатгузорон, мушовирон, пудратчиён 

ва дигар шахсон ё ширкатҳое, ки корфармо қабул кардааст, дода мешавад. 

 
19 Ин намуди иттилоот одатан бо маҳдудиятҳои марбут ба сиёсатгузории муносибатҳои ҷамъиятӣ дар 

робита бо ифшои иттилоот маҳдуд карда мешавад. БОР. 2011. Сиёсати равобити ҷамъиятӣ. параграфи 97 (iv) 

ва / ё  97(v). 
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b) Мустақилият 

18. Аудитор нисбати ҳама гуна ҷанбаҳои идоракунӣ ё манфиати молиявии субъект ё лоиҳаи 

санҷидашаванда бетараф ва мустақил хоҳад буд. Аз ҷумла, аудитор бояд аз назорати 

субъект мустақил бошад. Аудитор набояд дар давраи фарогирии аудиторӣ кори дигар кунад 

ё ба ҳайси роҳбар фаъолият дошта бошад ва  ё бо ташкилот робитаи молиявӣ ва ё тиҷоратии 

наздик дошта бошад. Аудитор набояд бо ягон роҳбари болоии ташкилот робитаи шахсӣ 

дошта бошад. Аудитор бояд ҳама мушкилот ё муносибатҳоиеро, ки мустақилияти ӯро зери 

хатар мегузоранд, бартараф намояд. 

Таҷрибаи аудитор 

 

19. Аудитор бояд дар кишвар таҷриба дошта бошад ва қоидаҳои мувофиқашудаи 

аудиториро татбиқ намояд. Аудитор бояд кормандони мувофиқ, дорои тахассуси касбӣ ва 

таҷрибаи мувофиқ дошта бошад, аз ҷумла таҷриба дар баҳисобгирии аудити лоиҳаҳо ё 

ташкилотҳо. Бо ин мақсад, аудитор бояд маълумотномаи (CV) роҳбарон, менеҷерҳо ва 

кормандони асосиро, ки метавонанд дар хулосабарории аудит иштирок дошта бошанд, 

пешниҳод намояд. 
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XII: Замима 

 

Завмимаи 3: Ҳисоботи дусола оид ба мониторинги муҳити зист 

 

 

 
 

Ҳисоботи дусола оид ба мониторинги муҳити зист 

 

Лоиҳа №: (XXXXX) 

Моҳ, Сол:  

 

 

 

 

(Номи пурраи кишвар): (Номи лоиҳа) 

(Манбаи маблағгузорӣ) 

 

Омода кардааст (муаллифон) 

(Номи ширкат) 

(Шаҳр, кишвар) 

 

 

Ҳисоботи мазкур инъикосгари нуқтаи назари хеш мебошад ва БОР ва Ҳукумат барои 

мундариҷаи он ҷавобгар нестанд. 

 

 

 

 

 

Мундариҷа 

Қисми  I: Муқаддима 

A. Фаъолиятҳои сохтмонӣ ва пешрафти лоиҳа дар 6 моҳи гузашта 

B. Тағиротҳо дар ташкили лоиҳа ва гурӯҳи идоракунии муҳити зист 

C. Равобит бо пудратчиён, соҳиб, қарздиҳанда ва ғайра. 

 

Қисми II: Мониторинги экологӣ 

Мазмуни мухтасари мониторинги экологӣ - маълумотҳои мониторингро дар шаш моҳи 

охир ҷамъбаст кунед ва тавзеҳот дар бораи ҳолатҳое, ки стандартҳо ё дастурҳои экологӣ аз 

меъёр зиёд шудааст, пешниҳод кунед: 

a. а. Овоз ва ларзиш 

b. б. Сифати об 
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в. Сифати ҳаво 

д. Мониторинги олами наботот ва ҳайвонот 

 

Барои нишон додани он ки чӣ гуна сарфи зиёдаро дар оянда пешгирӣ кард, тавсияҳо 

лозиманд. Дар ин боб ҷадвалҳоро барои нишон додани тамоюлҳо истифода бурдан 

мумкин аст; Бо вуҷуди ин, ҷадвалҳои калонҳаҷм ё ҷадвалҳои сершумор бояд ҳамчун 

замима пешниҳод карда шаванд. 

 

Қисми III Идоракунии муҳити зист 

 

- Системаи идоракунии муҳити зист, НИМЗи иншоот ва нақшаҳои крӣ. Ҳисобот дар 

бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, тағйироти зарурӣ ва ғайра. 

- Санҷишҳо ва аудитҳои маҳаллӣ - ҷамъбасти шумора ва намуди сафарҳои саҳроӣ. 

- Огоҳнома оид ба мувофиқат накардан - тафсилоти шумораи огоҳиҳо ва масъалаҳои 

бардошташуда. Масъалаҳои афзалиятнок. 

- Нақшаи амалиёти ислоҳӣ - Ҳисобот оид ба таҳияи саривақти ва иҷроиш 

- Машварат ва шикоятҳо – Ҳисобот оиди ҳама гуна машваратҳо ва рӯйхати шикоятҳои 

воридшуда. 

 

Замимаҳо 

 

- Маълумотҳои мониторинг 

- Аксҳо 

- Ҳисобот оиди татбиқи Арзёбии таъсири экологӣ  ва Тафтиши аввалини экологӣ ва 

чораҳои коҳиш додани таъсир манфии онҳо 

 

Маълумотнома Талабот  Амали 

татбиқгардида 

Амале, ки бояд 

шарҳ дода шавад 

    

    

    

 


