
ФАРМОИШИ
РЕКТОРИ донишгоҳи миллии тоҷикистон

аз « 0& » соли 2022 № -О.Ъа. Душанбе

Дар бораи ташкил ва баргузор намудани даври аввали 
олимпиадаи байналмилалӣ оид ба бехатарии молиявӣ

Мутобиқи банди 38-и «Оинномаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон»

фармоиш медиҳам:

1. Ҷиҳати иҷрои мактуби Ташкилоти ғайритиҷоратии худмухтори 
«Маркази байналмилалии таълимӣ-методии мониторинги молиявӣ»-и 
Федератсияи Россия, даври аввали Олимпиадаи байналмилалӣ (минбаъд 
Олимпиада) оид ба бехатарии молиявӣ дар байни донишҷӯёни донишгоҳ 
бо тартиби зерин ташкил ва гузаронида шавад:

1.1. «Тартиби гузаронидани Олимпиада» аз ҷониби раёсати илм, 
шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ ва шуъбаи ҳуқуқи донишгоҳ таҳия ва 
дар Шурои олимони ДМТ то 15.04.2022 тасдиқ карда шавад;

1.2. «Тартиби гузаронидани Олимпиада» дар сомонаи ДМТ то 
санаи 15.04.2022 ҷойгир карда шавад;

1.3. Ҷиҳати гузаронидаи Олимпиада, гуруҳҳои кории зерин таъсис 
дода шаванд:

1.3.1. Кумитаи тадорукот:
- Сафармамадзода С.М. - муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, 

раис;
- Мирзамонзода Х.М. - муовини ректор оид ба робитаҳои 

байналмилалӣ, муовини раис;
- Шамсов И.С. - декани факултети молиявию иқтисодй, аъзо;
- Исайнов И.Р. - декани факултети иқтисод ва идора, аъзо;
- Калемуллоев М.А. - декани факултети баҳисобгирӣ иқтисодиёти 

рақамӣ, аъзо;
- Раҳмон Д.С. - декани факултети ҳуқуқшиносй, аъзо;
1.3.2. Кумитаи техникӣ:
- Раҳматуллоев Б. - сармутахассиси раёсати илм, раис;
- Бобоев Ф. - муовини декан оид ба илм ва муносибатҳои 

байналмилалии факултети молиявию иқтисодӣ, аъзо;
- Аҳмадов Р. - муовини декан оид ба илм ва муносибатҳои 

байналмилалии факултети иқтисод ва идора, аъзо;
- Тоҳирова Р. - муовини декан оид ба илм ва муносибатҳои 

байналмилалии факултети баҳисобгирӣ ва иқтисодиёти рақамӣ, аъзо;



1.3.3. Кумитаи баҳодиҳӣ ба сатҳи дониш:
- Наботӣ Р. - сардори раёсати илм, раис;
- Қурбонов Қ. - сардори шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ, муовини 

раис;
- Умаров Ҳ. - д.и.и., профессори кафедраи туризм ва географияи 

иқтисодй аъзо;
- Иброҳимзода И. - д.и.и., профессор, мудирй кафедраи молия ва 

суғуртаи ДМТ, котиб;
- Комилов А. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи назарияи иқтисодии 

ДМТ, аъзо;
- Тағоев Б. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи иқтисоди миллӣ ва 

бехатарии иқтисодии ДМТ, аъзо;
- Юсупов Ш. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи системаи иттлоот 

дар иқтисодиёти ДМТ, аъзо;
- Табаров О. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи кибернетикаи 

иқтисодӣ ва технологияи рақамӣ дар иқтисодиёти ДМТ, аъзо;
- Икромов Ф. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи идоракунии молияи 

давлатии ДМТ, аъзо;
- Саидмуродова М. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи иқтисодиёти 

ҷаҳонии ДМТ, аъзо;
- Сайфуров К. - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи фаъолияти бонкии 

ДМТ, аъзо;
- Сангинов Д. - д.и.ҳ., профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи 

соҳибкорӣ ва тиҷоратии ДМТ, аъзо.
1.3.4. Комиссияи аппелятсионй:
- Абдуллозода Р. - сардори шуъбаи ахбори илмию техникӣ, раис;
- Шарипов У. - н.и.и., муаллими калони кафедраи молия ва суғуртаи 

ДМТ, аъзо;
- Қаюмов С,- н.и.и., дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДМТ, 

аъзо;
- Ғаюров Ғ. - н.и.и., муаллими калони кафедраи фаъолияти бонкии 

ДМТ, аъзо.
2. Гуруҳҳои корӣ вазифадор карда шавапд:
2.1. Машқҳо, масъалаҳо ва саволҳои Олимпиадаро дар соҳаи 

бехатарии молиявӣ - муқобилият ба пулшӯй/ терроризми молиявӣ 
(МШП/ТМ) вобаста ба самтҳо то санаи 29.04.2022 омода ва ба раёсат 
пешниҳод намоянд;

2.2. Олимпиадаи давраи аввали интихобиро дар санаҳои 16-20-уми 
майи соли 2022 ташкилу баргузор намоянд;

2.3. То санаи 10.06.2022 Олимпиадаро ҷамъбаст намуда, ғолибонро 
муайян намоянд;

2.4. То санаи 17.06.2022 ғолибони даври аввали Олимпиадаро бо 
Диплом ва сертификатҳои иштирокчии Олимпиада қадршиносӣ намуда, 
рӯйхати ғолибонро ба Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар 
даври минбаъдаи олимпиада ба Донишгоҳи дӯстии халқҳои Россия ва 
Росфинмониторинг дастрас намоянд.



_> . ч^лрдири раск;а.1И мудосиООТИ ДОНИШГОҲ АЯИруЛЛОСВ С.К.. 
вазифадор карда шавад, ки барои дар сатҳи баланд баргузор гардвдани 
даври аввали олимпиадаи мазкур ва қадршиносй намудани ғолибони он 
маблағи заруриро ҷудо намоад.

4. Раёсати илм, шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ вазифадор карда 
шаванд, ки рафти иҷрои фармоиши мазкур ва мактуби Ташкилоти 
ғайритиҷоратии худмухтори «Маркази байналмилалии таълимӣ- 
методии мониторинги молиявӣ»-и Федератсияи Россияро назорат 
намуда, овд ба иҷрои ҳар даври он ба Раёсат маълумот омода намоянд.

5. Ба сардори шуъбаи бақайдгирии ҳуҷҷатҳо Ҳайдарова С.А. 
супориш дода шавад, ки фармоиши мазкурро нусхабардорӣ карда ба 
ҳамаи мутасаддиён ирсол намояд.

Асос: Нақшаи чорабиниҳои ДМТ барои соли 2022, мактуби 
Ташкилоти ғайритиҷоратии худмухтори «Маркази байналмилалии 
таълимӣ-методии мониторинги молиявӣ»-и Федератсияи Россия.

6. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини ректор оид 
ба илм ва инноватсия Сафармамадзода С.М. вогузор карда шавад.

Ректор Хушвахтзода Қ. X.

ДМТ-ТНУ
НУСХА ДУРУСТ
КОПИЯ ВЕРНА


