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 СУХАНИ ИФТИТОҲИИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲИ 

ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН, 

НОМЗАДИ ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ,  ДОТСЕНТ 

АБДУАЛИМЗОДА Ҳ.А. 

 

Муҳтарам ҳайати профессорону устодон, донишҷӯён ва ҳозирини 

гиромӣ! 

Ба ҳамагон маълум аст, ки ҳамасола аз рӯйи анъанаи нек дар 

муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, махсусан дар муассисаҳои олии таълимӣ 

Ҳафтаи илм ва Рӯзи илми тоҷик ҷашн гирифта мешавад, ки дар он ҳайати 

олимону коршиносон, аспирантон, унвонҷӯён, докторантону магистрантон 

ва донишҷӯён бо фишурдаи маърузаҳои худ баромад мекунанд. 

Хушбахтона, бо шукргузорӣ аз Истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу 

суботи Ватани азизамон дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон низ Ҳафтаи илм ва Рӯзи илми тоҷик баргузор карда шуда, дар 

доираи бахшҳои алоҳида маърузаҳои илмию назариявӣ, ки давоми як сол 

муҳаққиқон ба анҷом расонидаанд, пешниҳод карда мешаванд. 
Бо ба даст овардани истиќлоли давлатї Љумњурии Тољикистон ба 

гирдоби љанги шањрвандии тањмилї ва буњрони шадид фарогир шуд. 
Новобаста аз мураккабии вазъ ва печидагии низоми муносибатњои 
љамъиятиву сиёсї рушди иќтисодиёт ва татбиќи ислоњоти густурда дар 
маркази таваљљуњи Пешвои миллат ќарор дошта, аз аввали солњои 
истиќлол раванди гузариш ба иќтисоди бозорї ва даст кашидан аз низоми 
банаќшагирии мутамаркази давлатї эълон карда шуд. Дар ин замина 
нахустин санадњои меъёриву њуќуќї оид ба фаъолияти соњибкорї, 
хусусигардонї ва рушди бахши хусусї тањия ва ќабул гардид, ки љињати 
табдили модели иќтисоди миллї замина гузоштанд. Дар баробари 
ташаккули шаклњои гуногуни моликият, корњои назаррас дар самти озод 
кардани нархњо ва савдои хориљї, љалби сармояи хориљї ва ташкили 
корхонањои муштарак ба анљом расонида шуданд. Њамаи ин имконият дод, 
ки аллакай дар нимаи дуюми солњои 90-уми асри гузашта нињодњои 
иќтисодии боэътимод ташаккул ёфта, рукуди иќтисодиёт ва коњиши 
нишондињандањои рушди он пешгирї карда шуд.  

Бо ба вуљуд омадани фазои амн ва истиќрори сулњу Вањдати миллї 
ислоњоти иќтисодї хусусияти комплексї касб намуда, фарогири самтњои 
мухталиф, аз он љумла соњаи идоракунии молияи давлатї, низоми молия ва 
бонкњо, соњањои истењсолоти моддї, бахши хизматрасонї, соњањои 
иљтимої, таъмини шуѓл ва мусоидат ба он ва ѓайра гардид. Тадбирњои 
андешидашуда ва ислоњоти татбиќшуда имконият дод, ки дар як давраи 
кўтоњ динамикаи мусбии рушди нишондињандањои иќтисодї таъмин карда 
шуда, суръати рушди онњо давоми 30 сол аст, ки дар сатњи зарурї нигоњ 

дошта мешавад. Маҳз бо ҳамин мазмун конференсияи илмӣ - назариявии 

ҳайати профессорону устодон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии молия 
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ва иқтисоди Тоҷикистон бо ташаббуси раёсати донишгоҳ бахшида ба 30-

солагии Истиқлоли давлатии Љумњурии Тољикистон барпо гардида 

истодааст, ки он мавзуъҳои таҳқиқотии профессорону устодон, 

аспирантону унвонҷӯён, докторантону магистрантон ва донишҷӯён дар 

соҳаҳои гуногуни молия ва иқтисодро баррасӣ мегарданд.  
Њамин тавр, Љумњурии Тољикистон дар зарфи 30 соли истиќлоли 

давлатии худ бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
мавќеъ, роњ ва ояндаи дурахшони худро муайян намуд ва мардуми 
мењнатдўсти кишварамонро зарур аст, ки бо маќсади ноил шудан ба 
ояндаи нек ва сатњи зиндагии сифатан нав кўшиш ба харљ дода, ба 
њадафњои неки худ бирасанд.  

Дар фишурдаи маърузаҳои илмии ҳайати профессорон ва устодони 

донишгоҳ дар радифи муаммоҳои назариявӣ-методологӣ, тараққиёти 

низоми молиявӣ, рукнҳои алоҳидаи идоракунии он, аз қабили омору 

ҳисобдорӣ, фаъолияти бонкӣ, бозори фондӣ ва суғурта, андозу 

андозбандӣ, муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва фаъолияти 

гумрукӣ, таҳлил, аудит ва назорат дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии 

минтақавии ҷараёнҳои иҷтимоию иқтисодӣ мавриди баҳсу мулоҳизаронӣ 

қарор мегиранд. 

Аз фурсати муносиб истифода бурда, олимону муҳаққиқони ҷавон ва 

донишҷӯёни донишгоҳро даъват менамоям, ки пайравони Пешвои миллат 

бошанд, дар шоҳроҳи пурпечутоби илм кӯшиши фатҳи қуллаҳои баландро 

намоянд, ҳамчун созандагони ояндаи Ватан ба шавқу завқи зиёд касби 

илму ҳунар намуда, фарзандони шоистаи даврони хеш бошанд. 

Дар хотима, Ҳафтаи илм, Рӯзи илми тоҷик ва конференсияи илмӣ - 

назариявии ҳайати профессорону устодон ва донишҷӯёни Донишгоҳи 

давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро бахшида ба 30-солагии 

Истиқлоли давлатии Љумњурии Тољикистон, Солњои рушди саноат (2022-

2026) кушода эълон намуда, ба кори бахшҳои он муваффақият таманно 
менамоям. 
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БАХШИ МОЛИЯ, ИЌТИСОД ВА ҚАРЗ 
АФЗАЛИЯТЊО ВА САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ 

БАЙНИБУЉЕТЇ 
Љурахонзода Б.Љ. – муовини якум, муовини ректор оид ба таълими Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
Эшбеков Т.Њ. – ассистенти кафедраи муносибатњои молиявї – ќарзии 

байналхалќии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 
Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш намудаанд, ки диќќати худро ба тањќиќотњои 

вобаста ба асосњо ва принсипњои муносибатњои байнибуљетї дар Тољикистон равона созанд. 
Ќайд карда шудааст, ки муносибатњои байнибуљетї дар Љумњурии Тољикистон фишанги 
истифодабарии имконияти иќтисодии минтаќа ва рушди он мебошад. Дар маќола якчанд 
тавсияњо оид ба бењтар намудани муносибатњои байнибуљетї дар љумњурї оварда шудаанд. 

Яке аз хусусиятњои калидии низоми буљетии бисёрзинагї аз нав таќсимнамоии 

захирањои молиявї миёни буљетҳо дар шакли кумаки молиявї мебошад. Дар ќатори 

даромадњои андозї ва ѓайриандозї, кумаки молиявї бо маблаѓњои ќарзӣ яке аз сарчашмањои 
даромади буљет ба њисоб меравад. 

Дар давоми ташаккул ва инкишофи он муносибатњои байнибуљетї дар Љумњурии 
Тољикистон њам дар тартиби танзими меъёрии њуќуќї ва њам дар воситањое, ки барои ба даст 
овардани тавозуни манфиатњои сатњњои гуногуни њукумат истифода мешаванд, таѓйироти 
сифатї ба амал оварданд. Масоили фаъолияти низоми муосири буљетии Љумњурии Тољикистон, 
муносибатњои байнибуљетї, дастурњои нави рушди Тољикистон ва њадафњои ислоњоти буљетї 
њангоми гузариш ба навъи инноватсионии рушд тањия ва татбиќи консепсияи ташаккулро 
таќозо мекунанд. Сарфи назар аз муваффаќиятњои муайян дар соњаи ислоњоти низоми буљетї ва 

муносибатҳои байнибуҷавӣ дар Љумњурии Тољикистон, ягон низоми људонашавандаи 

муносибатњои байнибуљетӣ, ки ба раванди буљетї дохил карда нашудаанд, вуљуд надорад. 
Тањлили интиќодии њуљљатњои мављудаи консептуалї оид ба стратегияи буљетии 

Љумњурии Тољикистон, муносибатњои байнибуљетї ва ташкили раванди буљетї дар сохторњои 
Љумњурии Тољикистон ва мањаллњо дар онњо набудани њадафњои воситањои амалии 
байнибуљетиро муайян месозад. Ба аќидаи муаллифон, бояд як низоми муассири муносибатњои 
байнибуљетиро дар асоси консепсияи људонопазири ташаккул додани ягонагии њадафњо, 
принсипњо ва амалњо дар самти рушди муносибатњои байнибуљетї дар сатњи љумњуриявї ва 
мањаллї ба назар гирифта шавад.  

1. Мукаммалгардонии принсипњои низоми муносибатҳои байнибуљетї бо маќсади баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти шахсони њуќуќии давлатї дар самтҳои зерин тањия карда 
шавад: 
1) консерватизм ва эътимоднокии пешгўињои иќтисодї ва шартњои пешакии муносибатњои 
байнибуљетї;  
2) ташаккули буљетњо бо назардошти дурнамои дарозмуддати параметрњои асосии низоми 
буљетии Љумњурии Тољикистон, дар асоси њисобњои воќеї; 

3) устуворї ва пешгўии сиёсати буљетї ва андозї дар сатҳи љумњуриявї ва минтаќавї; 
4) ѓайри ќобили ќабул будани алоќамандии њаљми харољоти буљет бо манбаъњои муайяни 
даромад; 
5) пуррагии бањисобгирї ва пешгўии манбаъњои молиявї ва дигар манбаъњое, ки барои ноил 

шудан ба њадафҳои сиёсати минтаќавии давлатї истифода мешаванд (аз љумла, људо кардани 
буљет, имтиёзњои андозї, кафолатњо ва амвол); 
6) банаќшагирии њиссаљудокунињои буљетї дар асоси зарурати иљрои бечунучарои уњдадорињои 
мављудаи харољотї; 
7) таъсис ва дастгирии захирањои зарурии молиявї. 
2. Ислоњотњои институтсионалии низоми муносибатњои байнибуљетї дар самти баланд 
бардоштани сифати идоракунии раванди буљетї ва муносибатњои байнибуљетї амалї карда 
мешаванд: тањияи стандартњо ва меъёрњои харољоти њадди аќќали молиявї барои 
хизматрасонии давлатї ва мањаллї; тасњењи муносиби механизмњои танзими байнибуљетї; 
назорат аз болои ба даст овардани натиљаи сифатнок бо идоракунии самараноки маблаѓњои 

буљетӣ. 
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3. Мукаммалгардонии механизмҳои трансфертњои байнибуҷавӣ ба минтаќањои љумњурї ва 

маќомотњои њокимияти маҳаллӣ бояд дар самтҳои зерин таҳия карда шаванд: 

 ворид намудани тасҳеҳот ба методикаи ҳисобкунии индекси потенсиалҳои андоз бо 

назардошти тағйирот дар заминаи андози минтаќањои љумњурї дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ; 

 мукаммалгардонии тартиби муайян кардани ҳаҷми субсидияҳо барои баробар кардани 

таъминоти буҷетии минтаќањои љумњурї ва субсидияҳо барои баробарсозии буҷетҳои шањру 

ноњияњо, ки муайян кардани ҳаҷми онҳоро дар асоси зарурати ба даст овардани сатҳи 

таъминоти буҷетии муқарраршуда пешбинӣ менамояд.  

Ба андешаи мо, пешниҳоди субсидияҳои маќсаднок ҳуқуқҳои бештарро барои истифодаи 

захираҳои молиявӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои дар соҳаи хизматрасонии давлатӣ (мањаллї) аз 

ҷониби гирандагони онҳо пешбинишуда пешбинӣ менамояд. Гирандаи субсидия бояд имкон 

дошта бошад, ки маблағҳои ҷудошударо дар соҳаҳои ба субсидия дохилшуда бо шарти таъмини 

ноил шудан ба ҳадафҳои дар наздаш гузошташуда ва ҳалли вазифаҳои мушаххас тақсим кунад. 

Барои ҳавасмандгардонии фаъолияти иқтисодии минтақаҳо, бо дарназардошти арзёбии 

самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти минтаќањо ва мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти маҳаллӣ, трансфертњои байнибуҷавӣ мувофиқ аст; аз ҷумла арзёбии шароити 

институтсионалӣ, ки барои ҷалби сармоягузорон ба минтақа ва мањалл мутаносибан фароҳам 
оварда шудаанд. «Асоси таъмини рушд ва мутавозуни њама гуна мамлакат ин рушди минтаќањо 
мебошад» . 

4. Мукаммалгардонии низоми тафриќабандии уҳдадориҳои хароҷотї миёни мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ зарур мебошад, ки амалисозии самтҳои асосии зеринро дар 
назар дорад: 

• тавсеаи салоҳияти минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 

аз ҷумла бо назардошти расонидани кумаки мақсадноки иҷтимоӣ; 

• тадриҷан коҳиш додани шумора ва ҳаҷми субвенсияҳо ба буҷетҳои минтаќањо тавассути 

интиқоли ваколатҳои љумњурї бо интиқоли захираҳои молиявии мувофиқ; 

• баланд бардоштани самаранокии истифодаи воситаҳо барои таъсир расонидан ба 

сиёсати буҷетии минтаќањо, бо назардошти субсидияҳои онҳо, аз ҷумла ҷорӣ намудани 
идоракунии беруна. 

Ҳамин тариқ, ташаккули заминаи даромади минтаќањои Љумњурии Тољикистон, ки 
заминаи он муайянсозии объективии иќтидори буљетии минтаќа ба њисоб меравад, наметавонад 

тибќи сенарияҳои тахминӣ бомуваффақона пешгӯӣ ва тараќќї ёбад; ин раванд бояд ба шароити 

иқтисодӣ, шароити иҷтимоӣ ва талаботњои рушди заминаи истеҳсолии минтақа мувофиқат 
кунад.  

Адабиёт: 
1. Кадыров Д.Б., Шодиева Т.Г. Региональная экономика и управление// Д.Б. Кадыров, Т.Г. Шодиева 
// Учебник. – Душанбе: «Деваштич», 2002. – 260 с.  
2. Каримова М.Т. Региональная политика: проблемы и перспективы в Таджикистане. / М.Т. 
Каримова. – Душанбе. Ирфон, 2014. – 204с 
3. Саидмуродов Л.Х. Стратегия развития регионов страны на современном этапе. Материалы 
научно-практической конференции 22 июня 2018 года. Финансы социального сектора и его влияние 
на устойчивое развитие регионов Республики Таджикистан. – Душанбе. – 2018. с. 7-11. 

 

ТАШАККУЛИ БАРТАРИЯТИ РАҚОБАТИИ КИШВАР ДАР ДОИРАИ 

ҲАМГИРОИҲОИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАВӢ 
Сафаров Б.Г. - н.и.и., дотсент, муовини ректор оид ба илми ДДМИТ 

 
 Маќсад аз пеш гирифтани сиёсати иќтисодиёти кушод, пеш аз њама, ба даст 

овардани даромад аз самаранок истифода бурдани захирањои дохилии кишвар бо 
воситаи иштирок дар таќсимоти байналхалќии мењнат мебошад. Ин њолат метавонад 
танњо дар натиљаи татбиќи бартариятњои кишвар бо воситаи байналхалќикунонии ин 
бартариятњо ба вуљуд ояд. Аз оѓози тањлил ва омўзиши тиљорати байналхалќї ва 
муносибатњои байналхалќї олимон ва муњаќќиќон ба сабабњои он диќќати махсус дода, 
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асоси онро дар доираи назарияњои бартарият нишон доданд. Дар навбати худ 
бартариятњо њамчун асоси раќобатпазирии давлат ва корхонањо дар арсаи байналхалќї 
гардида, дар шароити муосири љањонишавї воситаи муњими муносибатњои 
байналмилалиро ташкил менамоянд.  
 Назарияи бартариятњо чун дигар назарияњои илмии иќтисодї аз аввали 
пайдоиши иќтисодиёти сиёсии классикї оѓоз гардида, бо мурури васеъ шудани шаклу 
моњияти муносибатњои байналхалќї инкишоф ёфтанд. Аввалин маротиба назарияи 
бартарияти мутлаќро А. Смит дар китоби машњури худ «Тањќиќот оид ба сабабњои 
боигарии халќњо» соли 1774 пешнињод намуд. Назарияи мазкур дар он асос меёбад, ки 
асоси савдои байналмилалиро бартариятњои мутлаќи кишварњои алоњида дар истењсоли 
моли муайян ташкил медињад. Зери мафњуми бартарият Смит бартарият дар харољоти 
истењсоли молро дар назар дошт. Агар барои истењсоли моли Е харољот дар давлти А 
нисбати давлати Б кам бошад, пас давлати А бояд ба давлати Б моли Е-ро содир 
намояд. Вобаста ба нишондињандаи харољот бошад, А. Смит, ки асосгузори назарияи 
арзиши мењнати мол буд, асосан харољоти мењнатро дар назар дошт.  

Бо кумаки назарияи бартариятњои мутлаќ ќисми муњим ва зиёди наза-рияи савдои 
байналмилалиро фањмонидан мумкин аст. Савдои берунаи молњои зиёди баъзе 
давлатњои калони тараќќиёфтаистода ба бартарияти мутлаќ асос меёбад. Аксар ваќт 
бартарияти мутлаќи онњо бо вуљуд дош-тани ќувваи кории зиёд ва арзон (Хитой, 
Њиндустон, Филиппин) ало-ќаманд мебошанд. Ин имкон медињад, ки ќисми зиёди мол 
нисбати кишварњои дигар арзонтар истењсол карда шавад. Ќариб њамаи молњо – аз 
бофандагї то компьтер, ки дар Хитой истењсол карда шудаанд, дар бозори љањонї 
раќобатнок мебошанд. Чунки харољот барои истењсоли онњо (пеш аз њама арзиши 
ќувваи корї) нисбат ба дигар кишварњо хеле паст аст. Бартариятњои мутлаќ метавонанд 
ба шароитњои иќлимї низ асос ёбанд. Масалан, мевањои тропикї дар кишварњои 
тропикї бо харољоти кам нисбат ба кишварњои шимолї рўёнида мешаванд. 
Бартариятњои мутлаќ њамчунин ба савдои кишварњое, ки дар онњо танњо як мол вуљуд 
дорад ва дар бозори љањонї раќобатнок аст, асос меёбад.  

Новобаста аз он ки назарияи баратрияти мутлаќи А. Смит бисёр њолатњои 
тиљоратиро ба инобат намегирифт, вале бояд ќайд намуд, ки сањми А. Смит дар рушди 
назарияи бартариятњо калон аст, зеро аввалин шуда Смит ба он диќќат дода, 
бартариятро њамчун асоси муносибатњои тиљоратии байнидавлатњо шарњ дод ва 
њамзамон бо ин назария А. Смит ба назарияи таќсимоти байналхалќии мењнат асос 
гузошта, ба ташаккули савдои байналмилалї давлатњоро водор сохт. Яъне, назарияи А. 
Смит дар тањќиќоти назарияи бартариятњо нуќтаи аввал, назарияи аввали абстрактї ба 
шумор меравад. 

Баъдан дар заминаи назарияи мутлаќ назарияи бартарияти нисбии Д. Рикардо ба 
вуљуд омад, ки он ќадами дигар дар назарияи бартарият мебошад. Д. Рикардо дар 
муќоиса бо А. Смит исбот намуд, ки давлатњо метавонанд бартариятро агар дар 
истењсоли як мол пурра надошта бошанд њам, дар муќоиса бо истењсоли як мол нисбат 
ба моли дигар бартараиятро соњиб шаванд. Яъне, агар кишщвар дар истењсоли ду мол 
њам бартарият дошта бошад, он метавонад дар натиљаи ба як моли харољоташ камтьар 
даст зада, даромади бештарро ба даст орад. Албатта, Рикардо ѓоибан таќсимоти 
байналхалќи миењнатро таќвият дода, исбот менаморяд, ки дар натиљаи таќсимоти 
байналхалќии мењнат давлатњо ба истењсоли як мол тахассусманд гашта, бартариятро 
дар истењсоли он ба даст меоранд ва он сабалби тиљорати байни давлатњо шуда 
метавонад. 

Сањми Рикардо дар назарияи бартариятњо аз он иборат буд, ки вай назарияи 
мутлаќро чуќуртар намуда, ба он назари васеъ намуд. 

Дар назарияи бартариятњо назарияњои А. Смит ва Д. Рикардо назарияњои сифатии 
бартраиятњо мебошанд. Зеро дар он мањсулнокии мењнат асоси бартарият њисоб 
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меравад ва вобаста ба миќдори мењнат дар назарияњои минбаъда тањлилњо ба анљом 
расонида шуданд.  

Дар назарияи бартарият такони љиддї аз тарафи олимон Э. Хекшер ва Б. Олин 
дода шуд. Тибќи аќидаи назарияи Хекшер-Олин давлатњо молњоеро савдо мекунанд, ки 
дар истењсоли он кишвар омили барои истењсоли он заруриро нисбатан зиёд доро 
мебошад. Мањз барзиёдии омили истењсоли сабаби паст будани нархи молро ба вуљуд 
оварда, бартарияти нархї ба вуљуд меояд. Дар натиља кишвар ин молро метавонад ба 
бозори беруна бо нархи арзон бароварда, бартариятро соњиб шавад.  

 Сањми Хекшер ва Олин дар он буд, ки онњо тавонистанд нисбат ба њамтоёни 
пешини худ амиќтар бартариятро муайян созанд1. Зеро дар назарияњои пешинаи 
бартариятњои нисбї нархи мол вобаста ба кам истифода гаштани соати корї вобаста 
буд ва он метавонист дар њар як кишвар бо нархи гуногуни ќувваи корї дар 
мамлакатњо бартараф карда шавад. Яъне агар нархи як соати корї дар Амрико N-
доллар бошад, он метавонад дар Канада N+ ё N- бошад. 

Албатта дар заминаи назарияи омилии Хекшер-Олин назарияњои дигари тиљорати 
байналмилалї пайдо шуда, тадриљан васеъ гашатанд, вале, дар илми иќтисод ин 
назария асоси назарияњои омилии бартариятро гузошт.    

 Тадриљан мавзўи бартарияти раќобатї васеъ гашта, дар он тафовути технологї ва 
рушди инсонї васеъ гардида, дар илми иќтисод тамоили иќтисодие ба вуљуд омад ки 
онро њамчун «назарияи бартарияти ба дастовоардашуда» меноманд. Зеро ин 
бартариятњо дар асоси бартариятњои иќлимию георграфї ва табии набуда, дар натиљаи 
ташаккули омилњои сунъї ба даст оварда мешавад.  

Васеъ гаштани сарњади инкишофи назарияи бартариятњо имкон медињад, ки онро 
њамчун падидаи шахшшудаи иќтисодї баррасї накарда, омилњои нави бартариятро 
ошкор созем. Яъне њамчун њодисаи диалектикї онро доимо дар инкишоф дида, дар 
натиљаи ошкор ва бартараф кардани зиддиятњои дохилї рушди онро таъмин созем. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити иимрўзаи рушди илму техника ва ташакули 
раќобати носолим, ки аксаран аз тарафи субъектњои кишварњои тараќќикарда дар 
бозори љањонї ба чашм мерасад, кишварњои рў ба тараќќї низ тайи солњои охир мавќеи 
худро дар бозори љањонї мустањкам намуда истодаанд. Ин дар натиљаи ташаккули 
муносибатњои њамгирої дар истифодаи имкониятњои самараи технологї, иќтидорї 
истењсолию инсонї, инфрасохтори наќлиётию коммуникатсионї ва бозори васеи ягона, 
ки самараи синергитиро ба вуљуд меоранд, бартарияти якљояро ташкил медињанд. 
Таљрибаи кишварњои Амрикои љанубї ва Аврупо собит сохтанд, ки дар натиљаи 
њамгироии иќтисодї раќобат дар шакли «назарияи бартарияти бадастовардашуда» ба 
вуљуд омадааст. Айни замон кишварњое, ки дар доираи ин ё он гуруњњи њамгироињои 
иќтисодї аъзо мебошанд, бо истифода аз бартарияти њамгирої дар бозори љањонї 
раќобатпазир мебошанд.  

Яъне назарияи бартариятњои раќобатї бо иловаи бартарияти навбатї, 
«бартарияти њамгирої» васеъ мегардад. Ин бартарияти њамгирої дар натиљаи 
истифодаи «самараи масофа», «самараи долонњои сабз» ва «самараи ќонеъ кардани 
талабот ва таклифоти молњои мубодилашаванда»2 ба вуљуд омада, самарањои ќаблии 
њамгироии иќтисодиро пурра ва васеъ мегардонад. 

Бояд ќайд намуд, ки назарияњои мављудаи бартариятњо имконоти њамгироињои 
минтаќавии иќтисодиро пурра ба инобат нагирифта, танњо бо самараи миќёс, самараи 
паст кардани пардохтњои гумрукї дар тиљорат, самараи сиёсати ягонаи пулї ва самараи 
статистикию дипломатї мањдуд мешуданд. Аммо самараи масофа, истифодаи якљояи 
имкониятњои иќтисодии минтаќањои њамсарњад, самараи объектњои инфросохтории 

                                                           
1
 Киреев А.П Международная микроэкономика, учебное пособия, часть 2. Москва. – 2008 г. Стр. 121.   

2
 Сафаров Б.Г. Ташаккули фазои мезоиќтисодї њамчун омили рушди минтаќањои 

кишвар дар шароити љањонишавї//Паёми молия ва иќтисод. 2021. № 2 (26). С. 35-43. 
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якљоя ва таъмини талаботи якдигар бо молњои мубодилашаванда аз мадди назари 
олимон ва муњаќќиќон њамчун бартарияти раќобатии давлатњои аъзои гуруњи 
интегратсионии иќтисодии минтаќавї дур мондаст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар доираи њамгироињои минтаќавии иќтисодї 
тамоилњои њамгироии минтаќањои кишварњои аъзо бештар гашта, наќши онњо дар 
рушди тиљорати байналмилалии иќтисодиёти милии кишварњо бештар гашта, бо ин 
васила фаъолияти иќтисодии байналмилалї инкишоф меёбад3. 

 Албатта, чунин фарзияти илмї водор месозад, ки ба назарияи њамгироии 
иќтисодї, назарияи иќтисоди кушода, назарияи рушди минтаќа аз љумлаи назарияи 
рушди њудудї, назарияи нуќтаи рушд, назарияи љобаљогузории истењсолот, 
кластеризатсия, иќтисодиёти раќамї ва назарияи МОИ васеъ ва чуќуртар назар намуда, 
онњоро дар доираи љањонишавї тањлил ва баррасї намоем. 

Дар давраи љањонишавї аз тарафи муњаќќиќон минтаќашавї њамчун љараёни 
мусбї ва манфї бањо дода мешавад. Мо ба ин бањоњо дода нашуда, ќайд менамоем, ки 
њамгории минтаќавии иќтисодї падидаи иќтисодиест, ки барои љањонишавии 
мамлакатњои алоњида мусоидат намуда, аз марњилањои тайёрї ба љањонишавї иборат 
аст. Яъне, љањонишавї агар ба кишварњо имконияти якхела рушдро дињад њам, вале 
онро кафолат намедињад, аммо минтаќашавї барои рушд кафолат дода, дар марњилаи 
охирон ба љањонишавии кишварњо мусоидат мекунад. Аммо, дар шароити муосир 
њамгироињои иќтисодї бо дарназардошти баъзе хусусиятњои љањонишавї амал намуда, 
бартариятњоро барои давлатњои аъзо васеътар мекунад. 

Яке аз чунин бартариятњо чї хеле дар боло ќайд намудем, ин бартарият дар 
заминаи «самараи масофа», ки он дар тиљорат ва ташкили истењсолот дар байни 
минтаќањое, ки њамсарњад мебошад, ба вуљуд меоянд. Дар натиљаи тиљорати 
минтаќањои њамсарњад нархи молњои тиљоратї аз њисоби кам шудани харољотњои 
наќлиётї поён рафта, дар бозори дохилї бо корхонањои хориљї раќобатпазир 
мегардад. Яъне ду минтаќаи наздисарњадї њангоми ба роњ мондани тиљорати 
байниякдигарї, ки дар заминаи раќобати нархї амал мекунад, рушди минтаќаро 
таъмин намуда, њамзамон ба иќтисодиёти миллї таъсир мерасонанд. Аз назарияи 
иќтисодї маълум аст, ки рушди тиљорати байналмилалї ба сатњи инкишофи иљтимої-
иќтисодии ањолии кишвар ё минтаќа таъсири мубї мерасонад. Таъсири мусбии 
тиљорати байналмилалї албатта дар сурати самаранок будани (тиљорати 
байналмилалї) он зоњир мешавад. Яке аз омилњои самаранокии тиљортаи 
байналмилалї ин кам кардани харољотњои интиќоли мол мебошад, ки он ба 
истеъмолкунанда нархи иловагї бор карда, ба фурўшанда паст шудани раќобати 
нархиро ба миён меорад. Пас маълум мегардад, ки савдои байнисарњадии минтаќањои 
аъзои гуруњњои интегратсионї имконияти паст кардани нархи молро аз њисоби кам 
кардани харољоти наќлиёти (њамлу наќл) ба вуљуд оварда, заминаи бартариятр ташкил 
медињад. Ин шакли нави зуњуроти бартариятњои гуруњњои интегратсионї буда, 
ќонунияти нави инкишофи хољагии љањониро бо нишон додани наќш ва маќоми 
минтаќањо, њамчун ширкаткунандагони фаъоли муносибатњои байналмилалї исбот 
месозад. 

Бартарияти гуруњњои интегратсионї дар доираи њамкорињои байниминтаќавї 
инчунин бо зуњур ёфтани «самараи долонњои сабз» ба миён меояд. Зери мафњуми 
«долонњои сабз» иншоот ва объектњоеро дар назар дошта мешаванд, ки онњо ањамияти 

                                                           
3
 Саидмуродов Л.Х. Возможности и направления превентивных мер экономической 

политики в условиях трансформации / Л.Х. Саидмуродов // В сборнике: Выход 

постсоветского пространства из системной кризисной цикличности: формирование 

эволюционной модели экономического развития и расширения ЕАЭС. Материалы 

международной научно-практической конференции. 2015. С. 13-21.  EDN: UGYKPT 
 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=832412314&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9B+%D0%A5
https://elibrary.ru/ugykpt
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минтаќавї ва байниминтаќавї доранд. Дар натиљаи ин «љозиба»-и њамкорињои 
байниминтаќавї афзоиш ёфта, сатњи рушди минтаќањо ва кишварњо боло меравад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки минтаќањои кишварњои алоњида, ки аз њудуди 
онњо лоињањои инфрасохтории наќлиётї мегузаранд, бештар характери кушодагї 
дошта, аз ин шароит самараи иќтисодї ба даст меоранд. Ба ѓайр аз он ки лоињањои 
байниминтаќавї заминаи даромади буљаи минтаќа, таъсиси љои корї мебошад, 
инчунин он ба дастрасї ба ин омилро осон меукунад4. Дар ин маврид, аз њамгироии 
иќтисодї бештар минтаќањои њамсарњад дар атрофи «долонњои сабз», ки нуќтаи 
«љозиба» мебошанд, бештар манфиатдор буда, самараи он ба дигар минтаќањо низ 
мерасад5. Ин фарзия назарияи бартарияти гравитатсионии Я. Тинбергенро васеъ карда, 
ба сифати љозибаи Тинберген, ки даромади ањолї буд, лоињаи аз байни минтаќањо 
убуркунандаро ворид месозад. Назария бо он бой мегардад, ки минтаќањо дар асоси 
љозибаи «долонњои сабз» ба њамкорињои иќтисодї рў оварда, дар натиља он ба сатњи 
якхелаи рушд ноил гашта, пас аз он самараи љозибаи даромади якхелаи ањолии 
Тинберген онро инкишоф ва сахттару мустањкамтар мегардонад. Яъне, самараи 
љозибаи «долонињои сабз» сабаби ба вуљуд омадани самараи љозибаи «даромади 
якхела» гашта, дар натиља рушди муносибатњои тиљоратї ба ду баробар афзоиш ёфтани 
натиљаи он, самараи мултипликатсионї-афзоишёбанда, мегардад. 

 Дар баробари ин, бартарияте, ки давлатњои рў ба тараќќї айни замон дар 
доираи њамгироињои минтаќавии иќтисодї ба даст оварда истодаанд, ин таъмини 
талаботи минтаќањои кишварњо ба молњои савдошаванда мебошад. Тиљорати озод 
байни давлатњои аъзои гуруњи интегратсионї имкон фароњам меоварад, ки байни 
минтаќањои кишварњо талаботи молњо ва омилњои истењсолот ќонеъ карда шаванд.  

Минтаќањои дорои сарватњои табии гуногун ва истењсолоти гуногун майли 
њамкорї намудаи байниякдигарро бештар доранд, нисбат ба кишвар ё мамлакатњои 
дигар.   

    Майли њамкори намудан бештар чунин сабабњо дорад: 
1. Харочотњои трансаксионї камтар аст дар доираи созишномањои умумї. 
2. Пешнињоди молњо (нархи молњо) то андозае танзимшаванда буда, раќобати 

нархи катастрофї (сахт зарароваранда) ба истеъмолкунандагон, истењсолоти дохилї 
набуда, пайдошавии монополия камтарин аст. 

3. Ворид шудан ба бозроњои минтаќавии якдигар дар асоси созишномаи њамкорї 
осон буда, харољоти камро ташкил медињад, ки он албатта ба пастравии нархи моли 
савдошаванда таъсири мусбї мерасонад. Яъне, бе харољотњои барзиёди маркетингї, 
менељментї, суѓуртавї ва ѓайра савдогарон ба бозорњои якдигар молњои 
талаботдоштаро ворид мекунанд. 

Аз ин бармеояд, ки њамгироии иќтисодии минтаќавї омили муњими ташаккули 
бартарияти раќобатии кишварњои рў ба тараќќи мебошад ва инкищофи муносибатњои 
њамкории иќтисодї шарти зарурии таъмини раќобатпазирии кишварњои Осиёи миёна, 
бахусус Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Адабиёт: 
1. Саидмуродов Л. Внешнеэкономические интересы малой открытой экономики Республики 

Таджикистан / Л. Саидмурадов // Общество и экономика. 2005. № 5. С. 125-138 
2. Саидмуродов Л.Х. Возможности и направления превентивных мер экономической 

политики в условиях трансформации / Л.Х. Саидмуродов // В сборнике: Выход постсоветского 
пространства из системной кризисной цикличности: формирование эволюционной модели 

                                                           
4
 Саидмурадов Л. Внешнеэкономические интересы малой открытой экономики Республики 

Таджикистан / Л. Саидмурадов // Общество и экономика. 2005. № 5. С. 125-138 
5 Яновский А. Как финансировать проекты по коммерциализации технологий. Проект 
EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий», 2006 г. – 47 с. 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772&selid=17696220
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=832412314&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9B+%D0%A5
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772&selid=17696220
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экономического развития и расширения ЕАЭС. Материалы международной научно-практической 
конференции. 2015. С. 13-21. EDN: UGYKPT. 

3. Сафаров Б.Г. Ташаккули фазои мезоиќтисодї њамчун омили рушди минтаќањои кишвар 
дар шароити љањонишавї//Паёми молия ва иќтисод. 2021. № 2 (26). С. 35-43. 

Яновский А. Как финансировать проекты по коммерциализации технологий. Проект 
EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий», 2006 г. – 47 с.  

 
БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК: ЉАНБАЊОИ 

МИЛЛЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Ќараев Р., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи фаъолияти биржавї ДДМИТ 
Исайнов Њ.Р., д.и.и., профессори кафедраи фаъолияти биржавї ДДМИТ 

 
Бозори коѓазњои ќиматнок як ќисми бозори молиявї мебошад. Таърихи пайдоиш 

ва тараќќии коѓазњои ќиматнок аз он гувоњї медињад, ки он њанўз дар даврањои 
асримиёнагї дар натиљаи кашфиётњои бузурги географї ба вуљуд омада, њангоми 
тараќќї ёфтани муносибатњои савдои байналмилалї ва љамъиятњои сањњомї ривољу 
равнаќ ёфта, мавќеи давлат дар ин љараён васеъ буд. Аввалин маротиба коѓазњои 
ќиматнок дар љамъиятњои сањомии бритонї (англисї), ки ба савдо сарукор дош-танд 
(бо номи ширкати «Ост-Индия» ва «Гудзонов») дар асрњои XVI-XVII ба вуљуд 
омадаанд. Новобаста аз он, ки мувофиќи баъзе сар-чашмањо ёддоштњои аввалин дар 
хусуси фурўши коѓазњои ќиматнок дар шањри Франкфурти давлати Олмон њанўз дар 
охири асри XV вомехўрад. Аниќтараш соли 1585 савдогарони франкфуртї дар бораи 
ивази ќурби воњиди гуногуни пулї маслињат намуданд, ки он њамчун соли ташкил-ёбии 
биржаи фондии Франкфурт ба њисоб меравад [2, с.112].   

Бояд ќайд намуд, ки брокерњо, яъне иштирокчиёни касбї (профес-сионалњо)-и 
лондонї додугирифтро аввалан дар кўчањо ва кафењо оѓоз намуданд, ки онро «бозори 
кўчагї» меномиданд. Аммо бо пешрафти соњањои саноат ва ташкили корхонањои 
коркардабарої ва фурўши сањ-мия ин бозорњо мавќеи васеъро ишѓол намуданд. 
Аввалин шуда соли 1773 дар Британияи Кабир соли 1773 биржаи фондии лондонї ба 
вуљуд омада, дар муќоиса нисбат ба «бозори кўчагї» њамчун «бозори муташак-кил» ба 
фаъолият шурўъ намуд. Аввалин биржаи фондии амрикої соли 1791 дар шањри 
Филадельфия ва соли 1792 дар шањри Нью-Йорки ИМА ба фаъолият шурўъ намудаанд, 
ки дар нињояти кор ба пайдошавии бозорњои муташаккил замина гузоштаанд [4, с.94].  

Маблаѓгузорињои бузург ба коѓазњои ќиматнок дар миёнањои асри XIX ба амал 
омаданд. Масалан, њамон давра дар давлати Олмон бонк-њои универсалии 
инвеститсионї ба вуљуд омаданд, ки додугирифтњо (амалиётњо)-ро тавассути коѓазњои 
ќиматнок ба роњ монданд. Бонкњои инвеститсионї дар индустриякунонии чунин 
мамлакатњо ба монанди ИМА, Олмон, Шветсия ва дигар давлатњо наќши беандоза 
бузурги худро иљро намуданд. Бозорњои муташаккил ба тараќќиёти саноату савдо 
мусоидат намуда, боиси он гардиданд, ки дар биржањо фурўши коѓазњои ќиматнок, 
сањмияњо ва вомбаргњо ба роњ монда шаванд. Њамин тавр, мисолњои дар боло 
овардашуда сабаби пайдошавии бозорњои муташак-кил ва ѓайримуташаккили коѓазњои 
ќиматнок гардидаанд [5, с.448].   

Њамин тавр, бозори коѓазњои ќиматнок гуфта, чунин намуди бо-зорро меноманд, 
ки дар он хариду фурўши коѓазњои ќиматнок сурат гирифта, низоми сохторњои 
ташкилии гуногун, ба мисоли эмитентњо ва инвесторњо бо якдигар алоќањои зичи 
ахборотї ва функсионалї доранд. Коѓази ќиматнок гуфта њуљљатеро меноманд, ки 
њуќуќи соњибї доштани онро њангоми пешнињоди он коѓаз муайян месозад. Ё ба тарзи 
дигар коѓазњои ќиматнок њуљљати пулие мебошад, ки њангоми пешнињоди он њуќуќи 
соњибї доштани онро нисбат ба тарафе, ки онро ба муомилот мебарорад, инъикос 
менамояд.   

https://elibrary.ru/ugykpt
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Бозори коѓазњои ќиматнок ба бозори якумдараља, ки фурўши ко-ѓазњои 
ќиматнокро ба соњибони аввалини он таъмин менамояд ва дуюм-дараља, ки дар он 
муомилоти коѓазњои ќиматнок, ба роњ монда мешаванд, људо карда мешавад. Дар 
Љумњурии Тољикистон асосан се намуди коѓазњои ќиматнок мављуданд: давлатї, бонкї 
ва ѓайрибонкї. Ба коѓазњои ќиматноки давлатї вомбаргњо, векселњои давлатии 
хазинадорї ва дигар коѓазњои ќиматноке, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон ва њукуматњои мањаллї бароварда мешавад, дохил мешаванд.  

То имрўз аз љониби Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон барои фаъолияти 
касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок 16 иљозатнома дода шудаасту халос. Аз љумла, 8 
адад иљозатнома барои фаъолият оид ба пешбурди фењрист (каталог)-и дорандагони 
коѓазњои ќиматнок, 6 иљо-затнома барои фаъолияти брокерию дилерї, 1 иљозатнома 
барои фаъо-лияти мањфуздорї (депозиторї) ва 1 иљозатнома барои фаъолияти таш-
кили савдо дар бозори коѓазњои ќиматнок дода шудаанд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 
аз фаъолияти касбии дар бозори коѓазњои ќиматнок мављудбуда дида, фаъолияти 
пешбурди фењрист (каталог)-и дорандагони коѓазњои ќиматнок нисбатан инкишоф 
ёфтааст. Нишондињандањои фаъо-лияти мазкур дар љадвали зерин нишон дода шудаанд 
(љадв. 1).   

                                                    Љадвали 1 
Маълумот оид ба фаъолияти дорандагони фењрист (каталог)-и коѓазњои ќиматнок 

дар Љумњурии Тољикистон (то 01.04.2019 с.) 

Номгўи дорандаи 
фењрист  

Миќдори 
эмитентоне, ки бо 
дорандаи фењрист 

шарт-нома 
бастаанд 

Шумо-раи 
уму-мии 

сањм-
дорон 

Шумораи 
амалиётњои 

гузаро-
нидашуда 

Маблаѓи 
умумии 

амалиётњои 
гузаронида-

шуда 
(њаз. сомонї)  

ЉДММ «Реестр 
Плюс» 

 
89 

 
7889 

 
71 

 
2415621 

ЉДММ «Ламанс»  
164 

 
12596 

 
65 

 
9520019 

ЉДММ «Дорандаи 
Фењрист» 

 
26 

 
4532 

 
49 

 
5619745 

ЉСК «Бентора» 3 8 0 0 
ЉДММ «Фењристи 

нав» 
 
8 

 
8934 

 
51 

 
22191000 

Маъхаз: Молия ва њисобдорї //Маљаллаи Вазорати молияи Љумњурии  Тољикистон. - Душанбе. -№9. 
-2020. - С.12.  

Вазифањои асосии бозори коѓазњои ќиматнок аз инњо иборат аст: вазифаи 
инвеститсионї, ё ин ки ташкил ва таќсимоти фондњои инвестит-сионие, ки барои васеъ 
намудани истењсолот ва воситањои техникї раво-на карда мешавад; таќсимоти таваккал 
бо роњи ба гардиш даровардани маблаѓњо ва амалисозии барномањо, ки 
иштироккунандагони таваккалро ба ўњдаи худ мегиранд; баланд бардоштан ва 
сањмгузорї дар баргардо-нидани ќарзњо (аз он љумла давлатї) ва пўшонидани онњо бо 
роњи ба муомилот баровардани коѓазњои ќиматнок; вазифаи таќсимоти коѓазњои 
ќиматнок ба субъектњои бозор имконият медињад, ки маблаѓњои худро барои ба даст 
даровардани фоидаи калон таваккал намоянд.  

Дар давлатњои пешќадами дунё, ки бозори коѓазњои ќиматнок дар дараљаи лозимї 
тараќќї кардааст, яке аз сарчашмањои даромади ањолї аз њисоби хариду фурўш ва 
мубодилаи намудњои гуногуни коѓазњои ќиматнок мебошад. Барои ба ин гуфтањо 
боварї њосил намудан, таљри-баи баъзе аз кишварњои тараќќикардаро оид ба рушди 
бозори коѓазњои ќиматнок дида мебароем. Масалан, дар ИМА ќонуни ягонаи федеролї 
оид ба хусусияти мафњуми «сањмия» ва њуќуќ ба он вуљуд надорад, ба мисли он, ки 
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ќонуни умумимиллї дар бораи љамъиятњои сањомї низ вуљуд надорад ва асосан 
мафњуми «corporation»- «корпоратсия» исти-фода бурда мешавад. Њанўз дар соли 1950 
кўшиши ба як шакл даровар-дани ќонунњо дар хусуси ширкатњо ба амал бароварда 
шуд. Бо ин маќсад гурўњи њуќуќшиносон ќонуни моделиро дар бораи корпоратсияњо 
кор карда баромаданд, ки баъзе талаботњои онњоро маќомотњои ќонунгузо-рии штатњо 
ќабул намуданд .  

Яке аз хусусиятњои низоми амрикоии бозори коѓазњои ќиматнок дар он аст, ки он 
танњо интишори сањмияњои номиро ба назар мегирад, новобаста аз оне ки интишори 
сањмияњои таќдимкунанда (яъне бе ном) манъ карда нашудааст.  

Вобаста ба гурўњбандї ва таснифоте, ки дар ИМА ќабул шудааст, сањмияњои 
корпоратсияњо аз рўйи сифати сармоягузорї ба мўњрача (фишка)-и кабуд (blue chip 
stocks), cањмияи афзоиши ширкат (growth stocks), сањмияи ширкате, ки дараљаи баланди 
устуворї дошта, дар дав-рањои буњронї амал мекунад (defensive stocks), сањмияи 
ширкате, ки пардохти дивидендаш аз дараљаи миёна баландтар мебошад (income 
stocks), сањмияи ширкате, ки даромадаш дар бисёр њолатњо аз дараљаи сикли иќтисодї 
вобаста аст (cyclical stocks) ва сањмияи ширкате, ки даромади он аз рўйи пасту 
баландшавии мавсимї вобаста аст, (seasonal stocks) људо карда мешаванд [5, с.447].  

Таљрибаи баъзе аз кишварњо, аз љумла Британияи Кабир аз он гувоњї медињад, ки 
дар сектори молиявии он таќрибан 5 % ММД-и давлат истењсол карда мешавад ки дар 
он 1 млн. одамон банд мебошанд. Таќрибан аз се як њиссаи шуѓлдоштагони ММД ба 
њиссаи ин сектор мувофиќ омада, Британияи Кабир дар љањон аз рўйи баќия (сальдо)-и 
бартариятдоштаи савдои хизматрасонињои молиявї маќоми аввалро иш-ѓол мекунад 
(25 млрд. фунт стерлинг дар соли 2014). Ташкилотњои моли-явї асосан дар шањри 
Лондон љойгир шудаанд, ки 60 %-и бозори авва-линдараљаи вомбаргњои аврупої ва 70 
%-и бозори дуюмдараља ба ин љо рост меоянд [11, с.358].  

Дар таљрибаи бритонї мафњуми «сањмияи тиллої (муассиссон)» вомехўрад. Чунин 
сањмия якчанд бартариятњо дорад ва он танњо барои муассисон, инчунин барои давлат 
зимни хусусигардонии баъзе ширкат-њои давлатї бароварда мешавад.  

Уњдадорињои ќарзии давлатии Британияи Кабир номњои гуногун доранд, ба 
мисли: British funds, British Government stocks, British Government negotiable debt. 
Мафњуми нисбатан пањнгардида gilts (ё ин ки gilt-edged securities - «гилтњо») мебошад. 
Ба гилтњо 73 %-и њамаи заёмњои давлатї рост меояд. Дар моњи марти соли 2020 ќарзњои 
умумї аз рўйи гилтњо 412 млрд. фунт стерлингро ташкил дод, ки ба 92 %-и уњдадори-
њои озоди дар гардишбуда баробар буд [7, с.94].  

Бозори вомбаргњои Љумњурии Федеролии Олмон аз рўйи њаљми ќарзњои вомбаргї 
дар дунё њамчун бозори миллї љои сеюмро (баъд аз ИМА ва Япония) мегирад, ки он 
дар њаљми $ 4,1 трлн. арзёбї мегардад. Афзоиши бозори вомбаргњо дар солњои 90-уми 
асри гузашта, дар бисёр њолат ба якљояшавии Олмон, зарурияти ёрии байниякдигарї ва 
ба зиёд-шавии буљети федеролї монеъ мегардид. Баъд аз бардоштани девори берлинї 
дар соли 1989 њаљми ќарзњои њукумати федеролї ба миќдори 2 баробар зиёд гардид. 
Дар охири солњои 90-уми асри гузашта, ба мисли дигар давлатњои пешќадами дунё, кам 
намудани ќарзњои давлатї њам ба таври мутаносибї ва њам ба таври комилан (мутлаќо) 
ба амал омад [6, с.95].  

Хусусияти бозори вомбаргии Олмон бартарияти вомбаргњои бонкї дар сохтори 
ќарздорон ва сањми нисбатан ками нархмонии ширкатњои саноатї мебошад. Дар 
давлати Олмон ќариб 90 % вомбаргњо таќдимї мебошанд, ки онњо дар бозори биржавї 
ва ѓайрибиржавї дар гардишанд. Сањмияњои номї бошанд нархмонии биржавї 
надоранд ва танњо дар бозорї ѓайрибиржавї (ба таври телефонї) фурўхта мешаванд.  

Дар Љумњурии Федеролии Олмон аз соли 2004-ум сар карда, њашт биржаи фондї 
амал менамояд, ки онњо дар шањрњои Франкфурт, Дю-сельдорф, Мюнхен, Гамбург, 
Берлин, Штутгарт, Гановер ва Бремен љой-гир шудаанд. Ёддоштњои аввалин дар хусуси 
фурўши коѓазњои ќиматнок дар Франкфурт њанўз дар охири асри XV вомехўрад. Соли 
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1585 савдо-гарони франкфуртї дар бораи ивази ќурби воњиди гуногуни пулї мас-лињат 
намуданд. Ин сол њамчун соли ташкилёбии биржаи фондии Франкфурт ба њисоб 
меравад. Аммо дар натиљаи таъсири харобиовар ва номуътадилии вазъи сиёсї, инчунин 
ба сари давлат омадани «миллат-чиён» биржаи мазкур ба мисли дигар биржањои 
фондии немисї баста ва аз сари нав кушода шуд. Соли 1956 дар давлати Олмон иљозати 
азхуд намудани коѓазњои ќиматноки хориљї дода шуд. Биржањои фондї имконият 
пайдо намуданд, ки ба њолати анъанавии пештара баргарданд, ки он наќши муњимро 
дар азнавсозии баъдиинќилобї ва «мўљизаи иќти-содї»-и олмонї бозид [9, с.64].  

Њамин тавр, раќаму далелњои дар боло овардашуда аз он гувоњї медињад, ки дар 
давлатњои тараќќикарда љамъшавии маблаѓњо тавассути институтњои молиявию 
ќарздињї ба амал омада, ин љараён бо ёрии шир-катњои суѓурта ва нафаќадињї амалї 
мегардад. Маблаѓњои пулї бошанд, барои фурўши коѓазњои ќиматнок равона шуда, дар 
љамъшавии маб-лаѓњо тавассути ширкатњои инвеститсионї амалї мегарданд, ки ин 
фонд-њо метавонанд маблаѓњои ањолиро низ љалб намоянд. Аммо, мутаасси-фона, 
имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби мављуд набудан ва нисбатан суст тараќќї 
ёфтани инфрасохтори он, бозори дуюмдараљаи коѓазњои ќиматнок дар сатњи даркорї 
вуљуд надорад. Аммо новобаста аз мушилотњои љойдошташуда, умед бар он аст, ки дар 
ояндаи наздик бо назардошти масъалањои муњими ташаккулёбии бозори коѓазњои 
ќимат-нок ва ба роњ мондан ва љоннок намудани фаъолияти инфрасохтори он, фоида аз 
фурўши коѓазњои киматнок яке аз сарчашмаи даромади ањолии љумњурии мо мегардад 
ва бозори мазкур наќши муњими худро дар рушди иќтисоди миллї ишѓол менамояд. 
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РУШДИ СОЊАИ САНОАТИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАРЊИЛАИ 

МУОСИР 
Хољаев П.Д. - д.и.и., профессори кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ, 
Љабборова М.Љ. - муаллими калони кафедраи назарияи иќтисодии ДДМИТ 

Дар партави тамоюли рушди ҷаҳони муосир, дар шароити љањонишавии тамоми 

ҷабҳаҳои фаъолияти ҷомеа, дар вазъияти талоши кишварҳои пешрафта барои ривоҷи 

бозори молу маҳсулот, бе назардошти манфиати кишварҳои истеъмолкунанда 

кӯшишҳои пайгиронаи Ҷаноби Олӣ дар самти аз кишвари аграрию индустриалӣ ба 
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кишвари индустриалию аграрӣ (ҳадафи чоруми стратегӣ) табдил додани ҷумҳуриамон 

иқдоми олии мантиқӣ ва актуалї мебошад. Барои ба кишвари индустриалӣ табдил 

ёфтан, пеш аз ҳама, мавҷудияти ду омили асосӣ – манбаи энергия ва фаъолияти 

бемамониати инфрасохтори нақлиётӣ зарур аст.  

Саноат яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди мамлакатҳо ва тавлидкунандаи асосии 

неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, рушди он ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт 

заминаи мусоид мегузорад ва нуфузу мавқеи давлатро дар арсаи байналмилалӣ устувор 

менамояд. Бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву 

иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ 26 декабри соли 2018 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

ироаи Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии мамлакат саноатикунонии босуръати 

кишварро ҳадафи чоруми иќтисоди миллӣ эълон карданд [2]. 

Истеҳсолоти саноатӣ назар ба дигар соҳаҳои иқтисод, аз ҷумла кишоварзӣ 

тадриҷан рушд намуда, саҳми он дар таъмини шуғли аҳолӣ, содироти маҳсулот, 

афзоиши Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ва дар маҷмуъ рушди иқтисодии кишварҳо нақши 

бузург пайдо кардааст. Марҳилаҳои аввали ташаккули соҳаҳои саноат асосан ба 

давлатҳои ИМА ва Аврупои ғарбӣ рост омада, дар натиҷаи аз доираҳои миллӣ берун 

омадани истеҳсолоти саноатии ин мамлакатҳо рушди он дар дигар кишварҳо низ шуруъ 
шуд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат, аз ҷумла 

захираҳои бойи табиӣ, қувваи корӣ, манбаъҳои кофии энергияи сабз, мавқеи мусоиди 

ҷуғрофӣ, мавҷудияти бозорҳои дохиливу хориҷӣ, иқлими мусоид барои истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар омилҳои пешбарандаи истеҳсолоти саноатӣ аст, ки 

барои тараққиёти босуръати тамоми бахшҳои он, бахусус саноати маъдан ва 

металлургия, мошинсозӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон, саноати сабук, хӯрокворӣ, 

дорусозиву кимиё ва дар ин замина ба рушди истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид 

фароҳам меорад. 

Барои рушди соҳаи саноат якчанд барномаву стратегия ва нақшаи чорабиниҳо, 

аз ҷумла Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030, Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2025, Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2022, Барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 ва Барномаи рушди қолинбофӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020, Барномаи саноатикунонии босуръати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул гардиданд. Санадҳои мазкур ба 

афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, таъмини рақобатнокии он, ташкили корхона ва 

коргоҳҳои нав, таъсиси ҷойҳои корӣ ва гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли 

тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ бо арзиши 
иловашудаи баланд замина мегузорад. 

Дар натиҷаи тадбирҳои амалигардида саҳми соҳаи саноат дар Маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ аз 12,1 фоизи соли 2014 ба 17,4 фоиз дар соли 2020 расонида шуд. 
Тибќи маълумоти Кумитаи омори ИДМ њаљми мањсулоти саноатї дар Љумњурии 
Тољикистон нисбат ба соли 2020 дар соли 2021 - 22,9% афзоиш ёфт, ки ин нишондињанда 
аз њама натиљаи баландтаринро дар байни давлатњои Иттињод инъикос менамояд. 
Масалан, ин нишондињанда дар Россия -5%, дар Узбекистон – 9,5%, Ќазоќистон – 2,9%, 
Ќирѓизистон 0,2% -ро ташкил дод [4].  

Вазни ќиёсї дар њаљми умумии мањсулоти соњаи саноат ба соњањои истихрољи 
маъдан – 32%, истењсоли ќувваи барќ – 20% ва соњаи хўрокворї -19% рост меояд. Дар 
соли 2021 Тољикистон 271 њазор тонна маъдани тозашуда, 1,2 млн тонна семент ва зиёда 
аз 100 њазор тонна пахтаро содирот намуд. Дар соли 2021 њаљми истењсоли мањсулоти 
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соњаи саноати маъдани кўњї 61% нисбат ба соли гузашта афзоиш ёфт. Корхонањои ин 
соња ба маблаѓи 12,4 млрд сомонї мањсулот истењсол намуда, ки ин нисбат ба соли 2020 
4,7 млрд сомонї зиёдтар аст [3].  

Дар маљмуи њаљми мањсулоти соњаи маъдан, њиссаи ЉДММ «Зарафшон» нисбат 
ба дигар корхонањо баланд буда, 64% -ро ташкил намуда буд, ки дар муќоиса бо дигар 
корхонањои ин соња ЉДММ «Покруд» -13%, ва ЉДММ «ТВЕА Душанбе саноати куњї» 
-10% ташкил додааст. Дар соли 2021 дар Тољикистон 309 корхонаи нави саноатї ва 5 
сех бо 309 љойи корї таъсис дода шуд. Дар соли 2022 дар моњи январ 2386 корхонаи 
саноатї ба ќайд гирифта шуд, ки нисбат ба соли 2020 ин нишондињанда 212 адад 
корхона афзоиш ёфтааст [1]. 

Бояд ќайд намуд, ки њаљми истењсоли мањсулоти саноатї сол аз сол тамоюли 

мусбї дошта, рушди саноат ва истеҳсолоти миллӣ бо истифодаи ашёи хоми ватанӣ 

метавонад ба таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, гардиши 

дохилии молу маҳсулот, устувории низоми иқтисодӣ ва дар маҷмуъ, ба таъмини 

зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат намояд. Вобаста ба ин, бахши коркарди ашёи хом ва 

то маҳсулоти ниҳоӣ расонидани он дар ҳамаи бахшҳои соҳаи саноати мамлакат яке аз 

масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, дар ин самт чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. 

Зарур аст, ки захираҳои дохилӣ — ашёи хоми мавҷуда то ба маҳсулоти 

истеъмолӣ расонида шуда, давра ба давра талаботи дохилӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои 

худӣ таъмин карда шавад. Ин тадбир дар баробари пешгирии хуруҷи асъори хориҷӣ 

давлати воридкунандаро бомаром ба давлати содиркунандаи маҳсулоти ниҳоӣ табдил 

дода, инчунин вобастагии мамлакатро аз таъсири омилҳои беруна коҳиш медиҳад. Дар 

сурати ноустуворӣ дар бозорҳои беруна, муътадилии низоми иқтисодӣ, аз ҷумла 

нархҳои маҳсулоти асосӣ дар бозори дохилӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Тоҷикистон дар заминаи рушди саноати ватанӣ ҳадафҳои стратегии худро татбиқ 

намуда, Ҳукумати мамлакат тавассути сиёсати самараноки саноатӣ, сармоягузорони 

дохилӣ ва хориҷиро ҷалб менамояд ва захираҳои дохилии худро барои баланд 

бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии кишвар бомаром истифода намуда истодааст. 

Таъмини рушди босуръати саноат ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ якчанд манфиатҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ дошта, илова ба миқёси воқеии даромад, гарчанде ин омили 

назаррас аст, рушди саноат дигар афзалиятро доро мебошад. Аз ҷумла, гардиши молию 

пулии корхонаҳо ва талаботи онҳоро ба асъори миллӣ зиёд карда, барои устувор нигоҳ 

доштани қурби асъори миллӣ шароит фароҳам меорад; ба устувор гардидани эътимод 

ба низоми бонкии мамлакат, афзоиши депозитҳо дар бонкҳо, кам шудани талабот ба 

асъори хориҷӣ ва рушди бозори такрории коғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ 
замина мегузорад; имконияти содиротии мамлакатро васеъ намуда, воридоти бештари 

асъори хориҷиро ба иқтисодиёти миллӣ таъмин менамояд. 

Њамин тариќ, рушди саноат ва муваффақ шудан ба қонеъгардонии талаботи 

бозори ҷаҳонӣ симои мамлакатро дар арсаи байналмилалӣ ба таври мусбат инъикос 

намуда, ҳар давлат бо моли истеҳсолкардааш муаррифӣ карда мешавад. Соҳаи саноат 

на фақат ҳамчун сарчашмаи даромад хизмат менамояд, инчунин имкониятро барои 

таҳкими ҷанбаҳои дигари ҳаёти иқтисодию иҷтимоии кишвар, аз ҷумла ташкили 

ҷойҳои кории нав, баланд намудани ҳисси ифтихори миллӣ, устувории иқтисодӣ ва 

густариши муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ фароҳам меорад. 

 
Адабиёт: 

1. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишондињандањои 
макроиќтисодї. stat.tj.   

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 26-уми декабри соли 2018. sadoimardum.tj  



16 
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АРЗЁБИИ САТҲИ НЕКӮАҲВОЛӢ АЗ РӮЙИ  КАТЕГОРИЯИ ИҶТИМОӢ 
Нурализода А.Н., н.и.и., дотсенти кафедраи молияи ДДМИТ, 

Асоев И.З., ассистенти кафедраи назарияи иктисолии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
 

Муаммоҳои баҳодиҳии сатҳи нишондиҳандаҳо алалхусус ченкунии нобаробарии 

даромад ва некӯаҳволӣ яке аз масъалаҳои муҳим дар арзёбии сатҳи соҳаи иҷтимоӣ 

мебошад. Бинобар ин баррасӣ намудани усулҳои гуногуни нобаробарии даромад ва 

некӯаҳволӣ хело муҳим мебошад. Аз рӯйи мазмун нобаробарии даромадҳо - ин 

фарқияти сатҳи даромади пулии табақа ва гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ мебошад. Маълум 

аст, ки фарқияти андозаи музди меҳнат ва дигар сарчашмаҳои ташаккули буҷаи оила 

нобаробарӣ дар тақсимоти даромадро муайян мекунад. Ин нобаробарӣ ҳангоми 

муқоисаи музди миёнаи моҳонаи номиналӣ инъикос карда мешавад. Масалан, 

корманди сохтмон дар соли 2019 ба ҳисоби миёна 2325,41 сомонӣ, корманди соҳаи 

маориф 938,48 сомонӣ, корманди тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ 831,13 сомонӣ 

музди моҳона мегиранд [5, c.125]. 

Ҳангоми баҳогузории некӯаҳволии мардум аксар вақт мафҳуми "сатҳи зиндагӣ" 

истифода мешавад, ки ҳамчун қаноатмандии аҳолӣ аз ҳаёти худ дар робита бо талабот 

ва манфиатҳои гуногун фаҳмида мешавад. Ин мафҳум чунин хусусиятҳои гуногун, ба 

монанди шароити манзил, шароити кор, эҳтироми ҳуқуқи шахс, амнияти шахсӣ, 

шароити экологӣ, инчунин ҳисси субъективии оромӣ ва суботро дар бар мегирад.  

Аввалан Кумитаи коршиносони СММ тавсия медоданд, ки истилоҳи стандарти 

зиндагӣ ҳамчун шароити воқеии зиндагии мардум дар баробари шароити моддӣ, 

саломатии инсон, шуғл, шароити кор ва сатҳи озодиҳои инсон фаҳмида мешавад. 

"Сатҳи зиндагии аҳолӣ ин сатҳи некӯаҳволии мардум, истеъмоли молҳо ва хидматҳо, 

маҷмӯи шароитҳо ва нишондиҳандаҳо мебошад, ки меъёри қонеъ гардонидани 

талаботи асосии ҳаёти одамонро тавсиф мекунанд" [6, c. 46]. 

Категорияи умумиҷаҳонии иҷтимоию иқтисодӣ ба маънои васеъ - сифати 

зиндагӣ, ки он қонеъ кардани ниёзҳои маънавӣ, саломатӣ, дарозумрӣ, шароити муҳити 

зист, фазои маънавӣ ва равонӣ, тасаллои рӯҳиро дар бар мегирад. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ барои арзёбии сатҳ ва сифати зиндагӣ системаи 

нишониҳандаҳои иҷтимоӣ истифода мешавад: истеҳсоли ММД ба ҳар сари аҳолӣ, 

шумора ва ҳиссаи одамоне, ки ҳудуди поёни сатҳи камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд, ИНИ 

(индекси нархҳои истеъмолӣ), сатҳи фавти кӯдакон ва модарон, давомнокии умр, 

ҳиссаи хароҷоти иҷтимоӣ дар ММД истифода мешаванд. Дар баробари ин, як қатор 

нишондиҳандаҳои иловагӣ ба монанди камбизоатӣ, хароҷоти иҷтимоӣ, дастрасии 

таҳсилоти ибтидоӣ, системаи тандурустӣ, манбаъҳои оби нӯшокӣ ва ғайра сафарбар 
мегардад. 

Нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ некӯаҳволии умумии мардумро инъикос 

мекунанд ва аз рӯи системаи нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатӣ тавсиф карда 

мешаванд. Ба ақидаи Э.Б. Поспеловой сатҳи зиндагӣ ин сатҳи некӯаҳволии моддии 

шахс ё оила мебошад, ки аз рӯи миқдори молҳои истеъмолшуда муайян карда мешавад. 

В.Я. Иохин чунин мешуморад, ки сатҳи зиндагӣ, сатҳи қонеъгардонии талаботи 

ҷисмонӣ, маънавӣ ва иҷтимоии мардумро ифода мекунад [3, c. 23]. 
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То имрӯз аслан ченаки ягона оид ба баҳодиҳии сатҳи некӯаҳволии мардум вуҷуд 

надорад, алалхусус барои тавсифи сатҳи некӯаҳволӣ дар сатҳи минтақавӣ, ки аз назари 

мо хело муҳим мебошад. Аз ин лиҳоз, барои арзёбии сатҳи зиндагӣ бояд бо истифода аз 

нишондиҳандаҳои гуногуни рушди минтақа риояи нишондодҳои ҷамъбастшуда ва 

некӯаҳволии мардум ба тариқи тафриқавӣ баҳо дода шавад. 

Аз назари мо, бо таври анъанавӣ таҳлили сатҳи зиндагии аҳолӣ одатан бо 

таҳлили ду нишондиҳандаи ба ҳам алоқаманд ҳамроҳ мешавад: "сабади истеъмолӣ" ва 

"ҳадди ақали рӯзгор". Байни ин нишондиҳандаҳо алоқаи зич ҷой дорад. Афзоиши сатҳи 

таҳсилот ба сифати сармояи инсонӣ - ба омили асосии афзоиши сарвати ҷамъият 

таъсири назаррас мерасонад ва афзоиши ҳосилнокии иҷтимоии меҳнатро муайян 
мекунад.  

   Бо дарназардошти дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо ашёи хоми дарозмуддат, омори 

байналмилалӣ миқдори дарозумриро ба ҳисоби миёна ба 100 оила ё ба 1000 нафар 

ҳисоб мекунад. Ингуна молҳо мошинҳо, яхдонҳо, телевизорҳо, телефонҳо, мошинҳои 

ҷомашӯӣ, чангкашакҳо ва ғайра ба шумор мераванд. 

Дар баробари ин, тавсифи истеъмоли намудҳои муҳимтарини маҳсулоти 

хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ аз ҷониби аҳолӣ тавассути муайян кардани 

нишондиҳандаҳои истеъмоли миёнаи солона ба ҳар сари аҳолӣ ба роҳ монда мешавад. 

Аз ҷумла дараҷаи истеъмоли гӯшт, парранда, моҳӣ, тухм, нон, маҳсулоти нонпазӣ ва 

дигар маҳсулот барои тамоми аҳолӣ ва барои гурӯҳҳои инфиродии иҷтимоӣ ва касбӣ 

равона гардидааст. Истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ на танҳо аз нуқтаи назари миқдор, 

балки аз нуқтаи назари ғизонокии маҳсулоти истеъмолшуда, инчунин таркиби 

сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо ва витаминҳо дар таркиби онҳо баҳогузорӣ карда 
мешавад.  

 

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳаи тандурустӣ дар кишвар ва сатҳи 

минтақавии он барои солҳои 2016-2019 

№ Нишондиҳандаҳо 
Солҳо Тағйирот 2019 

нисбат ба 2016 2016 2017 2018 2019 

Дар сатҳи кишвар 

1 Шумораи беморхонаҳо, адад 479 484 490 494 +15 

2 Шумораи бунгоҳҳои саломатӣ, адад 1704 1719 1711 1703 -1 

3 
Шумораи катҳои беморхона ба 10000 
нафар 45,5 44,9 44,3 43,7 - 1,8 

4 
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ 
ба 10000 нафар  56,5 58,0 59,2 59,7 +3,2 

Дар сатҳи вилояти Хатлон 

1 Шумораи беморхонаҳо, адад 149 151 154 156 +7 

2 Шумораи бунгоҳҳои саломатӣ, адад 703 713 713 709 +6 

3 
Шумораи катҳои беморхона ба 10000 
нафар 35,6 35,4 35,4 33,7 -1,9 

4 
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ, 
ба 10000 нафар 51,4 52,8 56,1 56,2 +4,8 

Манбаъ: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-
Душанбе, 2020. - С.148-150.; Омори солонаи вилояти Хатлон 2014-2019.-С.25-29. 

Сатҳ ва динамикаи саломатии аҳолӣ яке аз нишондиҳандаҳои баҳогузории 

некӯаҳволии мардум мебошад. Нишондиҳандаҳои асосии саломатӣ ин 

нишондиҳандаҳои қабулшудаи умри миёнаи ҳаёт ҳангоми таваллуд ва сатҳи фавт 

мебошанд, ки ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 75 сол баробар мебошад. 
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Бояд қайд кард, ки нишондиҳандаҳои хеле муҳими тандурустӣ шумораи табибон ба ҳар 

сари аҳолӣ, сифати таҷҳизоти тиббӣ ва ғайра мебошанд.  Дар шароити гузаронидани 

ислоҳоти иқтисодии мамлакат соҳаи тандурустӣ низ тағйироти сохториро дар бар 

мегирад. Аз ҷумла, суръатгирии афзоиши соҳаи тандурустӣ асоси рушди инсонӣ ва 

маҳаки муайянкунандаи индекси рушди инсонӣ дар сатҳи кишвар, аз ҷумла вилояти 

Хатлон мебошад. Ба он хотир ки тағйирёбии муҳити таббиӣ ва теъдоди аҳолӣ 

муайянкунандаи дараҷа ва динамикаи ташаккул ёфтани сатҳи некуаҳволии мардум 

баромад мекунад. Бо ин мақсад ба тариқи умумӣ ва дар сатҳи минтақаи Хатлон ҳолат 

ва вазъияти соҳаи тандурустиро таҳлил менамоем.  

Аз маълумоти ҷадвали 1 мушоҳида намудан мумкин аст, ки шумораи беморхонаҳо 

афзоиш ёфта истодааст ва нисбати соли 2016 дар соли 2019 дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 15 

адад ва дар сатҳи вилояти Хатлон 7 адад беморхона барзиёд мавриди истифода қарор 

дода шудааст. Дар давраи таҳлилшаванда дар сатҳи ҷумҳурӣ шумораи бунгоҳҳои 

саломатӣ ба 1 адад кам гардида ва дар сатҳи вилояти Хатлон бошад, 6 адад шумораи 

бунгоҳҳои саломатӣ зиёд шудааст. Аммо шумораи катҳои беморхона ба 10000 нафар 

аҳолӣ дар сатҳи ҷумхурӣ ба 1,8 адад ва дар сатҳи вилояти Хатлон 1,9 адад камтар 

гардидааст, ки аз афзоиши босуръати аҳолӣ шаҳодат медиҳад. Шумораи кормандони 

миёнаи тиббӣ низ дар ин давраи таҳлили аз рӯи дараҷа ба 10000 аҳолӣ дар сатҳи 

ҷумхурӣ ба 3,2 нафар, дар сатҳи вилояти Хатлон 4,8 нафар афзудааст.  

Хамин тариқ, аз назари мо сатҳи некуаҳволии мардум аз рӯйи категорияи иҷтимоӣ 

ҳолат ва вазъияти соҳаи тандурустӣ алоқамандии зич дошта, идоракунии он аз тариқи 

васеъ истифода бурдани нишондиҳандаҳо дар доираи дараҷаи ташаккул ёфтани 

солимии аҳолӣ, шарти муҳимтарини пешбурди иқтисодиёт ба шумор меравад. Мазҳ аз 

ҳамин ҳисоб ташаккули даромадҳо ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум, хусусан 

дар мавриди авҷ гирифтани нобаробариҳои таъмини даромадҳо на инки барои сатҳи 

ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи вилоят аҳамияти калон дорад. Яъне, нобаробарии даромадҳо 

ҳамчун нишондиҳандаи иҷтимоию иқтисодӣ барои арзёбӣ намудани сатҳи даромади 

аҳолӣ муҳим ҳисобида мешавад.  
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ИЌТИДОРИ МОЛИЯВИИ МИНТАЌА:  ТАШАККУЛ ВА 
ИСТИФОДАБАРЇ 

Давлатов Х.М. - н.и.и., дотсенти кафедраи молияи ДДМИТ 
Сайфуллоев Б. Р. - магистранти курси 2-юми ихтисоси молияи ДДМИТ 
Аввалин бор истилоњи «иќтидори молиявї»-ро Волков А.М. истифода кард, ки 

иќтидори молиявиро бо афзоиши захирањои молиявї, яъне бо истифодабарии 
захирањои молиявї дар раванди такрористењсол дар натиљаи таќсиму бозтаќсими онњо 
рабт медод. Волков А.М. иќтидори молиявиро бо як ќисми даромади миллї, ки ба 
афзоиши воситањои истењсол (иќтидори молиявии мутлаќ) ва ба тавсеи раванди 
истењсол (иќтидори молиявии нисбї) равона карда мешаванд, шабоњат медод [2]. Яъне 
иќтидори молиявї ин захирањои молиявии њоло дар ихтиёри минтаќа буда ва захирањои 
молиявие мебошанд, ки њанўз истифода нашудаанд, вале мумкин аст барои иљрои 
вазифањои њокимияти минтаќа истифода бурда шаванд. Иќтидори молиявии минтаќа 
ба мављудияти навъњои гуногуни захираи молиявии минтаќа вобастагї дорад, сарфи 
назар аз он ки њоло истифода мешаванд ё на. 

Алњол мафњуми «иќтидори молиявии минтаќа» бањсбарангез боќї мемонад, дар 
хусуси таърифи моњияту таркиби он назарњои мухталиф вуљуд доранд. Дуруст дарк 
намудани масоили асосии методологияи илми молия барои асоснок ва њалли 
муаммоњои рушди низоми молиявию ќарзии мамлакат ањамияти басо калон дорад. [1]. 
Дар асарњои илмии олимони ватани Бегматов А.А., Оймањмадов Г.Н. унсурњои 
алоњидаи ташаккулдињандаи иќтидори молиявии минтаќа, захирањои молиявии буљетии 
минтаќа ва корхонањо [10], мавриди тањлилу арзёбї ќарор гирифтааст. Тањќиќотњои 
маљмўи доир ба иќтидори молиявии минтаќа мављуд нест ва аз ин рў, таваљљуњ ба 
асарњои илмии олимони хориљї равона гардидааст. Тањлилњо имкон медињанд, ки 
ибораи «иќтидори молиявии минтаќа» тибќи назариёти зерин шарњу тафсир дињем: 
1. Муносибате, ки мафњумњоро њаммаъно медонад. Пайравони ин муносибат 
(Коломиетс А.Л., Мелник А.Д. [3] Колчина О. [4]), мафњуми «иќтидори молиявии 
минтаќа»-ро бо иќтидори андозї ва (ё) иќтидори буљетї њаммаъно медонанд. Ба фикри 
мо, ин мафњумњо усулан аз њамдигар фарќ мекунанд. Иќтидори андозї ќисме аз захираи 
молиявї мебошад, ки он ё объекти андозбандї, ё манбаи супоридани андоз, ё бањои 
даромадњои эњтимолии андозї аст. Иќтидори андозї заминаи даромадњои андозии 
буљети минтаќаро ташаккул медињад, дар њоле ки иќтидори молиявї на танњо заминаи 
андоз, балки даромадњои ѓайриандози минтаќаро њам ташаккул медињад. Ба ин васила, 
иќтидори андозї ќисми таркиби иќтидори молиявї мебошад. 
2. Муносибати натиљавї. Таърифи иќтидори молиявї дар доираи муносибат натиљавї 
бо њосил шудани натиља ё даромади эњтимолию имконпазир алоќамандї дорад. 
Чунончї, бино бар аќидаи Боровикова Е.В. иќтидори молиявї нишондињандаи 
комплексии самаранокии сиёсати молиявию буљетї буда, унсурњои иќтидори буљетї, 
фондњои пулї ва суѓуртаии корхонаву ташкилот, даромади ањолї, пули ќарзгирифтаро 
дар бар мегирад [5]. Иќтидори молиявї андозаи бештарини имконпазири даромадро 
ифода мекунад ва захираиистифоданашуда, даромаду зиёнеро, ки аз сабаби омилњои 
гумногуни хатарзо њисоб нашудаанд, ба назар мегирад. Азбаски назарияи натиља ба 
ќобилияти даромадоварии захирањо асос ёфтааст, дар ин сурат фаќат ќисме аз 
захирањои молиявї ба назар гирифта мешавад. 
3. Муносибати захиравї. Љонибдорони назарияи захира Голодова Ж.Г. [6], Зенченко 
С.В. [7] иќтидори молиявиро чун њаљми захирањои молиявї, ки дар замон шакл 
мегиранд, маънидод мекунанд. Ташаккули иќтидори молиявиро пайравони ин 
муносибат бо соњањои мухталиф рабт медињанд. Бархе аз муаллифон молиёти давлатї, 
яъне захирањои молиявии ташкилдињандаи низоми молиявиро соњаи ташакккулёбии 
иќтидори молиявї медонанд. Муаллифони дигар якчанд бахшро људо мекунанд: 
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молиёти минтаќавї, захирањои молиявии соњаи молия ва ќарз, субъектњои хољагидор, 
созмонњои љамъиятї, хољагињои оилавї ва сарчашмањои берунии захираи молиявї. 
4. Муносибати раванд ва захира. Дар ин муносибат худи раванди ташаккулёбии 
захирањои молиявиро унсури асосии иќтидори молиявї медонанд. Атаева А.Г. [8], 
Исаев Э.А. [9] иќтидори молиявиро чун ќисми иќтидори худинкишофи минтаќа 
маънидод мекунанд, ки он аз мамљмўи имконоти молиявї иборат аст ва ин имконот 
зери таъсири идорї базахирањои молиявї мубаддал гардида, барои расидан ба 
њадафњои рушди минтаќа сарф карда мешаванд. 

Бо вуљуди гуногунии назарњо аксарияти иќтисоддонон моили назарияи захира 
њастанд ва бештар мафњуми «иќтидори молиявии минтаќа» ва «захирањои молиявї»-ро 
яксон медонанд. Агарчї ин мафњумњо мазмунан ќаробат доранд, вале њамсон нестанд. 
Захирањои молиявї наќши сарчашмаи ташаккулу истифодабарии иќтидори молиявиро 
иљро мекунанд. захирањои молиявї дар њудуди минтаќа гирд омада, сарчашмањои 
гуногун доранд ва ба даромадњои нињої мансубанд. Дар натиљаи равандњои таќсиму 
бозтаќсим соњибони захирањои молиявї иваз мешаванд. Захирањои молиявии минтаќа 
ќисми истифодашавандаи иќтидори молиявї мебошанд. Ин, пеш аз њама, даромади 
пулиест, ки субъектони иќтисод аз истифодабарии захирањои молиявї ва љамъоварї 
гирифтаанд. Таърифњои «иќтидори молиявї» танњо аз лињози унсурњои захирањои 
молиявии таркиби иќтидори молиявї тафовут доранд. 

Дар заминаи тањлили моњияти иќтисодии мафњуми «иќтидори молиявии 
минтаќа» чунин таърифи онро пешнињод карда мумкин аст: иќтидори молиявии 
минтаќа маљмўи захирањои молиявии дар натиљаи фаъолияти хољагидорї 
ташаккулёфта, маљмўи захирањои молиявии љалб ва љамъоваришудаест, ки барои 
татбиќи њадафњои стратегии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа мусоидат мекунанд. 
Захирањои молиявї - асоси иќтидори молиявии минтаќа, даромадњои пулї ва 
пасандозњои агентњои иќтисодї мебошанд. Иќтидори молиявии минтаќа захирањои 
молиявии алњол дар ихтиёри минтаќа буда ва он захирањои молиявиеро дар бар 
мегирад, ки фаъолони иќтисодї метавонанд љазб намоянд. 
Ба ин васила, иќтидори молиявии минтаќа маљмуи захирањои молиявї ва ќобилияти 
онњо барои амалисозии самараи воќеии иљтимої ва иќтисодии рушди минтаќа 
мебошад. 

Мутобиќи навиштањои боло, сохтори иќтидори молиявии минтаќа аз унсурњои 
зерин иборат аст: 
- иќтидори буљети минтаќа - иќтидори имконпазири љамъоварии захирањои молиявї 
дар буљет; 
- иќтидори андозии минтаќа - маљмуи захирањои молиявие, ки тавассути андозбандї 
дар ќаламрави минтаќа самаранок сафар карда мешаванд; 
- иќтидори молиявии корхонањо, ташкилот ва муассисањое, ки дар минтаќа сабти ном 
шудаанд - сарчашмањои худї ва љалбшаванда; 
- иќтидори молиявии ањолї - маљмуи захирањои молиявии хољагињои хонаводагии 
минтаќа;  
- иќтидори низоми молиявию ќарзї - захирањои молиявии нињодњои бонкию ќарзии 
минтаќа; 
- иќтидори сармоягузорї ва ќарзи берунї - маљмуи захирањои љалбшуда аз дигар 
минтаќа ва кишварњо. 

Иќтидори молиявии минтаќа ва њаљми захирањои молиявии њокимияти минтаќа 
як чиз нестанд. Аввалан, минтаќањо тамоми захирањои молиявии њудуди минтаќаро дар 
ихтиёр надоранд, зеро ќисме аз онњо даромади зинаи болоии њокимият мебошанд. 
Сониян, дар раванди баробарсозии таъминоти молиявии минтаќањо бозтаќсими маблаѓ 
дар байни зинањои низоми молиявї сурат мегирад, бинобар ин, њаљми захирањои 
молиявие, ки дар минтаќањо мемонанд, метавонад аз иќтидори молиявии минтаќа 
бештар бошад. 
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Истифодаи пурраи иќтидори молиявии минтаќа танњо дар сурати љалби пурраи 
тамоми захирањои молиявї ва истифодаи муносиби онњо имкон дорад. Самаранокии 
идораи минтаќаро сатњи истифодаи иќтидори молиявии минтаќа муайян мекунад. 
Фаъолияти маќомоти њокимияти минтаќа бояд ба љустуљў, љазбнамої, ташкили 
иќтидори молиявие равона гардад, ки њаљмаш барои расидан ба њадафњои стратегии 
рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа кифоят кунад. Ба ин васила, ба таркиби иќтидори 
молиявии минтаќа маблаѓњои истифоданашуда, яъне даромади имконпазирро низ 
дохил мекунанд. Иќтидори истифодашаванда захираи молиявиест, ки аллакай, дар 
ихтиёри њокимияти минтаќа ќарор дорад. Иќтидори истифоданашаванда даромадест, 
ки минтаќа метавонад дар оянда истифода барад. 

Заминаи ташаккулёбии иќтидори молиявии минтаќаро маљмуи мањсулоти 
минтаќа ташкил медињад, ки сипас бояд дар байни субъектњои хољагидор, ањолї 
(хонаводањо) ва минтаќа таќсиму бозтаќсим шавад. Низоми њозираи захирањои 
молиявї аз се унсури асосї иборат аст: захирањои молиявии давлат, захирањои 
молиявии субъектњои хољагидор ва захирањои молиявии ањолї (хонаводањо). Иќтидори 
молиявї маљмўи тамоми захирањои минтаќа аст, ки метавонанд дар раванди 
такрористењсол иштирок намоянд ва талаботи ањолиро ќонеъ созанд. 

Сарчашмањои захирањои молиявї, ки иќтидори молиявии минтаќаро ташаккул 
медињанд, ба ду гурўњ таќсим мешванд: сарчашмањои марказї, ки дар ихтиёри 
њокимияти минтаќа њастанд ва ѓайримутамарказ, яъне захирањои молиявии субъектони 
хољагидор ва захирањои молиявии ањолї (хонаводањо). 

Захирањои молиявии минтаќа ба пуррагї дар ихтиёри њокимияти минтаќа 
нестанд, чунки як ќисми онњо даромади зинањои болоии низоми буљетии кишвар 
мебошанд. Аз ин лињоз, ин захирањо ба таркиби иќтидори молиявии минтаќа дохил 
карда намешаванд. 

Захирањои молиявии ѓайримутамаркази субъектони хољагидор аз њисоби 
захирањои молиявии корхона, ташкилот ва муассисањои тиљоратї ва ѓайритиљоратї 
ташаккул меёбанд ва барои равандњои такрористењсоли васеъ, тамвили муштараки 
лоињањои минтаќавї истифода карда мешаванд. Дар натиља, базаи андозбандї васеъ 
гашта, даромади буљет меафзояд. 

Захирањои молиявии ањолї низ дар ташаккули иќтидори молиявии минтаќа 
наќши муњимро мебозанд. Ин навъи захирањои молиявии ѓайримутамаказ дар таъмини 
рушди минтаќа бо пулњое, ки ањолї дар натиљаи таќсиму бозтаќсими даромади миллї 
дар шакли музди кор, даромади фаъолияти соњибкорї, ёрдампулї ва ѓайра мегирад, 
иштирок мекунад.  

Њамин тариќ, ташаккул ва истифодабарии иќтидори молиявии минтаќаро дар 
шакли таѓйироти пайдарпайи «иќтидорї» - «захирањо» - «натиља» тасаввур кардан 
мумкин аст. 
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РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ МОЛИЯВӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИҚТИСОДИЁТ 

Бегматов А.А. – профессори кафедраи молияи ДДМИТ 

Муносибатњои молиявї њамон ќисми муносибатњои пулї мебошад, ки ки дар 
раванди муносибатњои ѓайриэквивалентї ба вуљуд меоянд яъне доираи муносибатњои 
пулї нисбат ба муносибатњои молиявї васеъ мебошад. Хусусиятњои муносибатњои 
молиявї: 

- танњо дар шакли пул баромад мекунад; 
- дар раванди ташаккул,таќсим ва истифодабарии фондњои пулї, ки таъиноти 

хоса доранд, ба вуљуд меоянд; 
- характери таќсим ва азнавтаќсимкунї доранд 

Барои арзёбии рушди иуносибатҳои молиявӣ, метавонем аз маҷмӯи 

нишондиҳандаҳои зерин истифода барем: умқи молиявӣ (андозаи муассисаҳои молиявӣ 

ва бозорҳо); фарогирии молиявӣ (дараҷаи дастрасии хизматрасониҳои молиявӣ барои 

агентҳои иқтисодӣ); устувории ташкилотҳои молиявӣ ва бозорҳо; самаранокии 

ташкилотҳои молиявӣ, бозорҳои молиявӣ ва амалиётњои молиявї. 

Умқи молиявӣ ҳамчун яке аз тавсифҳои муҳими низоми молиявӣ ин дараљаи 

воридшавии муносибатҳои молиявӣ ба иқтисодиёт, таъминнокии он бо пул, воситаҳои 

молиявӣ ва ташкилотҳои молиявӣ, андозаи соҳаи молиявӣ (захирањои молиявї, 

сармоягузорӣ, муносибатҳои азнавтақсимкунї) нисбат ба ҳаҷми истеҳсолот мебошад . 

Умқи молиявӣ қобилияти низоми молиявиро дар иҷрои функсияи асосии он яъне 

тақсим ва азнавтаќсимкунї инъикос мекунад. Чӣ қадаре ки сатњи умқи молиявӣ баланд 

бошад, таъсири низоми молиявӣ ба рушди иқтисодиёт њамон ќадар зиёд мегардад.  

Ба сифати нишондиҳандаҳои умқи молиявӣ таносуби дороиҳои молиявии 

гурӯҳҳои ҷудогонаи низоми молиявӣ ба ММД истифода бурда мешавад. Ғайр аз ин, яке 

аз нишондиҳандаҳои васеъ истифодашавандаи умқи молиявӣ коэффисиенти 
монетизатсиякунонии иќтисодиёт мебошад (таносуби М2 ба ММД). 

Самаранокии низоми молиявӣ бо тавассути нишондиҳандаҳои гардиши бозори 

коғазҳои қиматнок (ҳаҷми савдо вобаста ба капитализатсия бозор) , даромаднокии 

сармояи худи бонкҳо ва дороиҳои бонкї, маржаи холиси фоизњо , паҳншавии қарз ва 

амонатҳо муайян карда мешавад. Самаранокии низоми молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба андозаи муайян аз самаранокии фаъолияти ташкилотҳои молиявӣ, пеш 

аз ҳама бонкҳои тиҷоратӣ вобаста аст. 

Дигар тавсифи муњими рушди низоми молиявӣ ин дастрасии молиявӣ мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки, ки васеъшавии дастрасии молиявӣ, ки ҷалби шумораи афзояндаи 

агентҳои иқтисодиро дар истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ (қарздиҳӣ, пасандоз, 

суғурта, пардохтҳо), инъикос мекунад, ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад. 

Яке аз тавсифи муњими низоми молиявӣ устувории молиявӣ мебошад. Устувории 

молиявиро метавон ҳамчун ќобилияти низоми молиявӣ ба тоб овардан ба ларзишҳо ва 



23 

 

вазъияти ноустувории молиявӣ, ки раванди ҷамъоварӣ ва тақсимоти захираҳои 
молиявиро хеле мушкил мегардонанд, муайян кард. 

Рушди муносибатҳои молиявӣ дар кишвар дар замони муосир дар самтҳои 

афзоиши ҳаҷми пул ва сатҳи монетизатсиякунонии иқтисодиёти миллӣ, афзоиши ҳаҷми 

буҷети давлатӣ, такмили муносибатҳои андозӣ ва афзоиши даромадҳои андозӣ, рушди 

низоми бонкӣ ва афзоиши ҳаҷми иаблағгузории қарзии бонкҳо, инчунин афзоиши 

сармоягузориҳо ба рушди иқтисодиёти кишвар зоҳир мегардад. 
Баланд бардоштани сатњи монетизатсиякунонии иќтисодиёти Тољикистон барои 

рушди фаъолияти ташкилотњои молиявї, афзоиши њаљми маблаѓгўзории ќарзї ба 
рушди иќтисодиёти миллї ва паст намудани меъёрњои ќарз, инчунин таъмини 
фарогирии ањолї бо хизматњои молиявї ва афзоиши сатњи дастраси субъектњои 
иќтисодї ва ањолї ба захирањои молиявї мусоидат мекунад ва дар ин замина ба рушди 
иќтисодиёт таъсири мусбат мерасонад. Вале, баланд бардоштани сатњи 
монетизатсиякунонии иќтисодиёт аз рушди бозори молиявї, пеш аз њама бозори 
ќоѓазњои ќиматнок вобаста мебошад. Бозори молиявї дар Љумњурии Тољикистон дар 
давраи ташаккулёбї ќарор дошта, ќисмати зиёди маблаѓњои фаъоли он ба бахши 
бонкдории кишвар рост меояд.  

Дар замони муосир дар иќтисодиёти мамлакат баъзе намудњои хадамоти ќарзї аз 
нав мустањкам гардида истодаанд. Ба ќатори онњо ќарзњои истеъмолї, ипотекї, 
инчунин, якчанд шаклњои барои иќтисодиёти Тољикистон нави хадамоти ќарзї, ба 
монанди лизинги молиявї ва ќарзњои хурд дохил мешаванд. Аммо дар ваќти 
амалигардонии онњо як ќатор масъалањои пеш меоянд, ки инкишофи онњоро дар 
мамлакат боз медорад. Мушкилотњои рушди бозори молиявї пеш аз њама мављуд 
набудан ва дуруст фаъолият накардани як ќатор институтњои молиявї ба мононди 
бозори такрории ќоѓазњои ќиматнок, бозори такрории фурўши ќарзњо, фондњои 
инвеститсионї ва ѓайра. вобаста мебошанд.  
 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

Ходжахонов А.А. –доцент кафедры финансов ТГФЭУ, Махмудова З.Н. -магистр 
ТТУ им. М.С.Осимї, Махмадшоев Р. –магистр ТГФЭУ 

 
Безопасность характеризует системы различного уровня и функционального 

назначения. Это может быть государство в целом, отдельная сфера государственной 
деятельности, промышленное предприятие, финансовая организация, домашнее 
хозяйство и т.д. Их различает объем ресурсонакопления и ресурсопотребения, а также 
возможность и особенность собственного целеполагания и управления. 

Основное свойство, определяющее безопасность системы, -сбалансированность 
внутренних и внешних условий ее существования, позволяющая системе реализовывать 
интересы текущего и будущего ее развития. Именно в этом большинство ученых-
экономистов видят сущность категории безопасности[1]. Любое взаимодействие, а их 
множество, нарушает равновесие системы. Когда невозможно восстановить ее 
равновесие в режиме авторегуляции, т.е. если сила ранее действовавшей негативной 
активности возросла или появилась новая сила, для которой данная система еще не 
выработала способа противодействия, то необходимо управление безопасностью[2]. 
Наличие среди внешних условий экономической конкуренции, рыночной 
неопределенности и коммерческого риска свидетельствует о необходимости создания 
системы экономической защищенности. 

Традиционный взгляд на прибыль как на основную и всеобщую цель 
функционирования экономики, который в теории и практической деятельности все еще 
находит свои приверженцев, в настоящее время, необходимо признать, объективно 
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уходит в прошлое. Этот критерий в условиях современности уступает место критерию 
безопасности капитала, т.е. ограничению необоснованного риска. 

По мнению проф. Сенчагова В.К. сущность экономической безопасности можно 
определить как такое состояние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально 
направленное развитие страны в целом, достаточный оборотный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов[3]. 

Экономическая безопасность не является абстрактной теоретической 
конструкцией экономической науки. Защищенность национальных интересов 
обеспечивается готовностью и способностью институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты интересов развития отечественной экономики, поддержания 
социально-политической стабильности общества. 

Важнейшими видами экономической безопасности являются: 
- финансовая безопасность; 
- энергетическая безопасность; 
- промышленная безопасность; 
- оборонная безопасность; 
- продовольственная безопасность. 
Таким образом, финансовая безопасность это часть экономической и 

национальной безопасности. Финансовая безопасность отнюдь не дублирует 
сложившуюся в экономической науке терминологию, как это может показать на первый 
взгляд. Специальное рассмотрение этого термина нацелено на анализ и 
прогнозирование широкой совокупности факторов, определяющих устойчивость 
финансовой и кредитно-банковской системы, выявляющих угрозы и слабые места в ее 
функционировании, с тем, чтобы сделать более структурированным и прозрачным 
функционирование всех элементов данной системы. Именно такой подход позволит 
определить, в какой мере устойчивость и безопасность экономического и социального 
развития зависит от факторов, лежащих в сфере финансов. Для экономики и 
социальной жизни человека опасны как недооценка, так и переоценка значимости 
финансовой системы и инструментов бюджетной, налоговой и денежно-кредитной 
политики. Основными звеньями финансовой безопасности для Республики 
Таджикистан являются: республиканский бюджет, областной бюджеты, финансовый 
рынок, внешний и внутренний государственный долг, платежный баланс, финансы 
корпораций и домашних хозяйств.  

Мировой опыт показывает, что при построении модели финансовой системы с 
позиции национальной безопасности важно избежать двух крайностей. Первая 
крайность - это такая децентрализация, при которой финансовой системе государства 
не остается необходимого минимума средств для текущих платежей и даже выплаты 
заработной платы государственным служащим. Вторая крайность - это такая 
централизация средств в республиканском бюджете, при которой ни корпорациям, ни 
малому бизнесу, ни отдельному индивидууму не остается средств для самостоятельного 
развития. 

Практически нет ни одного аспекта национальной безопасности страны, 
который бы непосредственно не зависел бы от уровня ее финансовой безопасности. В то 
же время уровень самой финансовой безопасности в значительной мере зависит от 
уровня других аспектов национальной безопасности. Рассмотрение взаимосвязей и 
взаимозависимостей между различными аспектами национальной безопасности 
позволяет найти меры по недопущению, преодолению или предотвращению угроз 
национальным интересам страны.  

Зависимость всех аспектов национальной безопасности страны от ее финансовой 
безопасности на первый взгляд очень проста: отсутствие финансовых средств приводит 
зачастую к недофинансированию самых неотложных нужд в различных сферах 
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экономики и представляет угрозу национальной безопасности. Вместе с тем, эта самая 
общая и простая взаимосвязь находит конкретное выражение в различных по своему 
экономическому характеру явлениях и процессах. 

Имеется обратная связь между финансовой безопасностью страны и ее 
национальной безопасностью в целом. Так, обострение угроз по другим аспектам 
национальной безопасности влияет на уровень угроз финансовой безопасности[4]. 
Например, изменение в политическом курсе ведущих развитых стран Запада могут 
обострить проблему внешнего государственного долга республики, а осложнение 
военной ситуации в какой-либо горячей точке - вызвать необходимость увеличения 
соответствующих расходов и повысить уровень угроз финансовой безопасности. Таким 
образом, важно учитывать тесную взаимосвязь различных аспектов национальной 
безопасности страны и ключевую роль финансовой безопасности в преодолении угроз 
национальным интересам страны. 

В экономической литературе преобладают исследования проблем экономической 
безопасности, между тем понятие «финансовая безопасность» практически не 
определено, не ясны ее специфика и состав угроз, которые могут нанести ей 
существенный ущерб. 

Эта проблема требует углубленной разработки, поскольку финансовая 
безопасность - сложная категория, составляющие которой также могут и должны 
являться предметом специальных исследований. К данным составляющими следовало 
бы отнести бюджетную безопасность, налоговую безопасность, банковскую 
безопасность, безопасность денежной системы, безопасность финансового рынка.  

В связи с недостаточной разработкой теории финансов многие термины и 
понятия трактуются по-разному, в них вкладывается разное содержание, что уже само 
по себе не позволяет выработать действенные меры по защите финансовой системы 
страны от дестабилизирующих факторов. И если в трактовке общего понятия 
экономической безопасности имеется определенность (несмотря на наличие разных 
подходов), то категория финансовой безопасности еще нуждается в более тщательной 
проработке и выработке конкретных исходных категорий, понятий и активно 
действующих инструментов.  

Очевидно, что необходимо исходить из основополагающего постулата, что 
негативные явления в финансовых отношениях представляют опасность, нанося 
экономике реальный ущерб, который выражается в падении темпов развития, снижении 
уровня жизни населения[5]. В этой связи финансовые угрозы необходимо рассматривать 
как фактор, создающий опасность, наносящий ущерб финансовой системе и 
разрушающий ее как систему. И здесь нельзя все списывать на объективно 
существующие факторы негативного характера, воздействующие на финансово-
рыночные отношения. Нарастание опасности, сопровождающееся увеличением ущерба, 
естественно, приводит к переходу количества в новое качество - к угрозе. 

«Опасность» и «угроза» - однопорядковые категории, но количественно разные 
явления. Их определение, а также определение мер по снижению их влияния и 
представляет собой предмет финансовой безопасности. 

Появление опасности, которая выражается в финансовых потерях, следует 
рассматривать как сигнал возможного появления угроз безопасности и ущерба 
экономике. Естественно, что сигнал означает лишь потенциальную угрозу финансам 
страны, которая в случае непринятия соответствующих адекватных мер превращается в 
реальную угрозу и потери для экономики. Представляется, что необходим тщательный 
анализ и контроль за потенциальными угрозами, учитывая, что в практической 
деятельности они связаны с категорией риска, что снижает интерес к ним с позиций 
обеспечения безопасности, так как в данном случае мы имеем дело с процессами, 
имеющими сильный вероятностный характер. 

В настоящее время сфера безопасного состояния настолько сузилась, что 
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оказывает стагнирующее влияние на функционирование и развитие экономики и 
финансов страны, не дает возможности преодолеть те кризисные положения, в которых 
пребывает наше государство. Практически под безопасностью стоит понимать такое 
свойство, такое состояние экономики и финансов, при котором вероятность 
нежелательных изменений каких-либо их качеств не выше и не ниже определенных 
пределов. 

Финансовая система Республики Таджикистан - основное звено регулирования 
экономических процессов развивающегося рынка - представляет собой наиболее 
уязвимую систему для использования ее преступными элементами, заинтересованными 
международными кланами и государствами в обеспечении своих интересов на 
таджикском рынке в ущерб интересам экономики страны.  

Быстрые смены этапов рыночной реформы не позволили финансовому праву 
достичь стабильного состояния и оформить основные институты, такие как правовые 
основы взаимодействия банковской системы в государственными контролирующими 
органами, формирование банковской резервной системы, обеспечение государственных 
гарантий по вкладам, государственного управления фондовым рынком, разграничение 
компетенции республики и ее субъектов в бюджетной и налоговой сферах и т.д. 

Особую угрозу национальным интересам Республики представляет собой 
неэффективно функционирующая налоговая система, которая практически не 
обеспечивает необходимый объем поступлений в государственный бюджет и тем самым 
способствует деградации отечественного производства. 

Финансово-кредитная система в современном виде не способна обеспечить 
денежными средствами не только расширенное, но и простое воспроизводство. Она 
характеризуется незавершенностью, что проявляется в поистине огромных масштабах 
взаимных неплатежей, а также нарушением гарантированности финансирования 
бюджетных расходов на выплату заработной платы. 

Финансовые и денежно-кредитные инструменты недостаточно скоординированы 
между собой как по срокам разработки, так и в части определения базовых 
инструментов. Так, размеры денежной массы определяются в структуре денежно-
кредитной политики, которая разрабатывается в конце года. Между тем бюджетная 
политика, особенно в части долгосрочного, стратегического инвестирования, 
разрабатывается гораздо раньше, не имея под собой базовой основы в виде 
проектировок денежной массы.  

Практически в экономической литературе отсутствует системное определение 
понятия «финансовая безопасность», что и обуславливает необходимость решения 
данной проблемы.  

Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы 
и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются 
необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой 
стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой 
системы (включая бюджетную, налоговую, денежную, кредитную, валютную системы), 
успешного преодоления внутренних и внешних угроз Таджикистан в финансовой сфере. 

Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость 
финансовой системы страны - прежде всего бюджетно-налоговая сфера, являющаяся 
основой функционирования любого государства. Именно поэтому показатели 
функционирования бюджета стоят в одном ряду с основными макроэкономическими 
показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития 
страны. 

Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической 
безопасности государства - это состояние его финансовой системы (государственного 
бюджета и других институтов), способность этой системы обеспечивать государство 
финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внутренних и внешних 
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функций.  
А также, финансовая система должна иметь определенный запас прочности на 

случай непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств, с тем, чтобы 
государственные органы могли оперативно и своевременно отреагировать на 
возникновение каких-либо угроз и, по возможности, предотвратить, нейтрализовать 
или хотя бы свести к минимуму потенциальные социально-экономические потери. 
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ВАЗИФАИ БОНК ДАР ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ БОЗОРИ САРМОЯИ 

МОЛИЯВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Муртазоев Н. – н.и.и., дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии ДДМИТ. 

Азизқулов Б.Ҷ. – муаллими калони кафедраи молияи ДДМИТ 

 
Дар низоми иқтисоди бозори муосир нақши асосиро дигаргуннамоии муносибат 

ба сармояи молиявӣ ҳамчун асоси объективӣ баромад намуда, дар гузаштан ба дараҷаи 

тараққикардаистодаи бозор тағйироти минбаъда дар низоми иқтисодии ҷамъият 

метавонад нақши муайянро иҷро намояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккулёбии сармояи молиявӣ ба охирҳои солҳои 
90-уми асри гузашта рост меояд. Зеро дар он давраи мушкил ва вазъи ноустувори 

сиёсии солҳои 90-ум ташаккули иқтисоди бозорӣ муҳлати тӯлонии ислоҳоти иқтисодӣ 

ва махсусан бахши молиявии онро тақозо менамояд. Бояд қайд намуд, ки дар марҳилаи 

аввали иқтисодиёти давраи гузариш, сармояи молиявӣ ҳамчун як падидаи нав барои 

ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, заминаҳои аввалия ҷиҳати таъсиси асосҳои институтсионалии он 
гузашта шудаанд. 

Ҷараёни ташаккулдиҳии сармояи молиявӣ дар иқтисоди давраи гузариш зери 

таъсири шадиди институтҳои бозори молиявӣ ва пеш аз ҳама, бонкҳо қарор дошт. Ин 

институтҳо имконияти гардиши озод ва аз нав тақсимкунии сармояи молиявиро таъмин 

намуда, дар коркард ва татбиқи лоиҳаҳои институтсионалӣ иштирок меварзанд, 

инчунин шаклҳои гуногуни хизматрасониҳоро пешкаш менаомоянд. Тамаркузи 

истеҳсолот, ташаккул ва рушди муҳити солим барои рақобат, рушди технологияҳои 

иттилоотӣ, дигаргунсозии фаъолияти корхонаҳо ва инчунин интернатсионализатсияи 

ҳаёти хоҷагиҳо дар тағйирёбии таносубҳо дар бахши молиявию бонкӣ таъсири 

назаррас расонида, ҳамчун омилҳои калидии асоснокнамоии таҳаввулоти низоми 

молиявӣ арзёбӣ ба ҳисоб мераванд. Дар робита бо ин, мебояд мунтазам тадқиқоти 

масоилеро гузаронд, ки дар раванди ташкилу ҳаракат ва инчунин таъсири он ба равиши 

умумии ҷараёни такрористеҳсоли молҳоро таъмин менамоянд, зарур аст. 

Маводҳо ва усулҳои тадқиқоти илмӣ 

Бозори сармояи молиявӣ дар ҷумҳурӣ дар марҳилаи пойдоршавӣ қарор дошта, 

рушди он зери таъсири омилҳои зиёд амалӣ шуда истодааст. Айни замон бонкҳои 
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тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарздиҳандаи бахши бонкии ҷумҳурӣ дар фазо ва 

муҳити кишвар фаъолият намуда ба худ таъсири омилҳои гуногуни молиявӣ ва низоми 

қарзиро эҳсос карда истодааст. Ташаккулёбӣ ва рушди намуди нави муносибатҳои 

иқтисодӣ дар шароити гузариши ҷумҳурӣ ба иқтисоди бозори рушдёбанда тағйирёбии 

сохтори институтсионалии бозори молия ва бозори сармояи молиявиро ба вуҷуд 

меорад. Дар адабиёти иқтисодӣ бештар мафҳуми “бозори рушдёбанда” ба бозорҳои 

фондӣ тааллуқ доранд ва ҳангоми таҳлил намудани ҷараёнҳои ҷалби сармояи хориҷӣ 

ба ин бозорҳо истифода мешаванд[1c.46]. 

Аз ин лиҳоз, яке аз институтҳои пешрафти бозори рушдёбанда – ин рушди 

бозори сармояи молиявӣ мебошад, ки ба мустаҳкамкунии институтҳои 

бозортакомулёбии бозори миллӣ ба стандартҳои мамлакатҳои тараққиёфтаи ҷаҳон 
мусоидат мекунад. 

Айни замон зарурати такмил додани сохтори институтсионалии бахши молия, ки 

таъмини рушди бозори сармояро дар ҷумҳурӣ мусоидаткунанда мебошад, аз рӯи 

хусусиятҳои хоси иқтисодиёти миллӣ муайян карда мешавад. 

Якум, мувофиқи дигаргуниҳои институтсионалӣ, пеш аз ҳама, аз ҷараёни тағйирёбии 

сохтори ҳуқуқи моликиятдорӣ вобаста ба хусусигардонии моликияти давлатӣ, рушди 

ҷамъиятҳои саҳомии намуди кушода ва пӯшида, ки дар он коғазҳои қиматнок – саҳмия 

бояд ҷузъи асосии муносибатҳои тақсимот шуда тавонад, бар меояд. Дар ин шароит 

бояд бозори саҳмия ва муҳити рақобатпазир барои сармоягузорон барои дастраскунии 

басти назоратии саҳмия ташаккул ва рушд ёбад. 

Дуюм, дигаргуниҳои институтсионалӣ бояд бештар сохторҳои истеҳсолии 

инҳисоришуда ва маҳдудихтисосшударо, ки хусусияти якҷояшавии вертикалиро зери 

таъсири мақомоти давлатӣ дорад, бартараф созад, зеро он ба фаъолият дар шароити 

рушди муносибатҳои бозорӣ мутобиқ намебошад. 

Сеюм, рушди муносибатҳои бозорӣ дар шароити ҷумҳурӣ зарурати 

интегратсионии муносибатҳои истеҳсолоти ҷудогона ба комплексҳои ягона бо роҳи 

якҷоякунии ихтиёрии корхонаҳо, гурӯҳҳои молиявию-саноатӣ, холдингҳо, кластерҳо, 

алянсҳо ва ғайра мебошад. 

Ин ҷараёнҳо метавонанад субъектони воқеии фаъолияткунанда дар асоси моликияти 

саҳомӣ, гардиши озоди саҳмия ва сармояи корхона шаванд. Бояд диққати махсус ба 

трансфертҳои иқтисодӣ, ки дигаргунсозии бозорӣ барвақтар оғоз ёфта буд дода шавад, 

зеро дар он таваҷҷуҳи фаъолона ба дигар соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодӣ, тамоюл ба 

ҷалби онҳо ба радифи ҳукмфармоии худ дида мешавад. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми бонкӣ принсипҳои фаъолияти 

бозорро пештар аз соҳаҳои истеҳсолоти воқеӣ аз худ кардан гирифт. Ин афзалият ба 

сохтори бонкӣ ва институти молиявӣ имконият фароҳам овард, ки бештар ба 

азнавташаккулёбии соҳаҳои бахши воқеӣ низ мароқ зоҳир карда шавад, тавассути 

иштирок дар ҷараёни хусусигардонӣ, ауксионҳои қарзӣ, хариди басти саҳмияҳои 

назоратӣ ва ғайра. Ба ғайр аз ин, асосҳои объективонаи ҳавасмандии бонкҳо дар 

фаъолшавии назорат аз болои истеҳсолот бо мақсади дастрасӣ ба захираҳои молиявии 

корхонаҳо, ҷалби захираи молиявии онҳо, хизматрасонии гардиши молиявии захираҳо, 

додани қарзҳои хусусияти дарозмуддат ва кӯтоҳмуддатдошта мавҷуд мебошад. Ҳамин 

тавр, интистути якуме, ки ба ташаккулёбӣ ва рушди бозори сармоя оғоз бахшид, ин 

бонкҳои тиҷоратӣ мебошанд. 

Чӣ тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, дар ташкилотҳои қарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама бештар ҳаҷми амонатҳои (депозитӣ) шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеӣ зиёд шуда истодааст, ки ҳамчун сарчашмаи ташаккулёбии сармоя дар давраҳои 

солҳои 2018-2020 ҳамагӣ амонатҳо бештар аз 1,17 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар 
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навбати худ, амонатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мутаносибан ба 1,23 ва 1,29 маротиба 
зиёд гардидааст. 

Ҷадвали 1. – Динамикаи ҳаҷми боқимондаи амонатҳо дар ташкилотҳои қарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ). 

Нишондишандаҳо 2018 2019 2020 Афзоиш 
бо % 

Ҳамагӣ амонатҳо 9 723 803 9 742 210  
 

11414 199 117,3 

бо асъори миллӣ 4 769 473 5 174 042  6 368 302 133,5 

бо асъори хориҷӣ 4 954 329 4 568 168  5 045 897 101,8 

Амонатаҳои шахсони ҳуқуқӣ 4 933 248 4 736 052  6 076 062 123,1 

бо асъори миллӣ 2 697 459 2 680 645  3 634 396 134,7 

муњлатнок-зиёда аз 12 моҳ 73 024 15 505  74 053 101,4 

бо асъори хориҷӣ 2 235 790 2 055 407 2 441 666 109,2 

муњлатнок-зиёда аз 12 моҳ 44 801 42 524  63 597 141,9 

Амонатҳои шахсони воқеӣ 4 107 891 4 239 277  5 338 136 129,9 

бо асъори миллӣ 1 637 531 1 932 658  2 733 906 166,9 

муњлатнок-зиёда аз 12 моҳ 312 011 582 490  842 961 270,1 

бо асъори хориҷӣ 2 470 360 2 306 569  2 604 231 105,4 

муњлатнок-зиёда аз 12 моҳ 1 124 957 1 165 409  1 392 462 123,7 

Амонатҳо бо асъори хориҷӣ устувории амонатгузорирро ҳамчун сарчашмаи 

асосии сармоягузорӣ тавсиф медиҳад. Аммо вазни қиёсии ин намуди амонат майл ба 

пастравӣ дорад: дар давраи таҳлилӣ ин нишондиҳанда ба 6,7 банди фоиз (дар соли 2020 

ҳиссаи амонат дар асъори хориҷӣ 44,2% нисбат ба 50,9% дар соли 2018 ташкил медод) 

кам гардид. Ин аз ҳисоби таъсири манфии фаъолияти иқтисодиёти берунаи кишвар 

мебошад. Дар давраи таҳлилшаванда ҳаҷми амонатҳо аз шахсони ҳуқуқӣ аз 4,93 млрд. 

сомонӣ ба 6,07 млрд. сомонӣ афзоиш ёфт, ё ин ки ба 1,2 маротиба. Суръати афзоиши 

амонатҳо бо асъори хориҷӣ суръати афзоиши амонатро бо асъори миллӣ мегузарад: 

коэффитсиенти гузариш 0,9-ро ташкил медиҳад. Ин аз ҳисоби афзоиши сатҳи тавварум 

ва паст шудани қурби асъори миллӣ мебошад, ки шахсони ҳуқуқӣ бисёртар амонатро 

бо асъори хориҷӣ мегузоштанд. Аз ин лиҳоз, ҳаҷми амонатҳои муњлатноки зиёда аз 12 

моҳ, ки сарчашмаи сармояи молиявӣ ба шумор меравад, ба зиёда аз 2,9 маротиба 

афзудааст. Суръати афзоиши ин нишониҳанда, ҳамчунин, суръати афзоиши амонатро 

бо асъори миллӣ мегузарад: коэффитсиенти гузариш 1,05-ро ташкил медиҳад (1,41/1,34). 

Амонати шахсони воқеӣ аз 4,10 млрд. сомонӣ то 5,33 млрд. сомонӣ афзоиш ёфт. 

Онҳо ҳамчунин кӯшиш мекунанд, ки амонатро бо асъори хориҷӣ гузоранд, бинобар ин, 

суръати афзоиши он ва ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии амонат зиёда аз 46%-ро ташкил 

медиҳад. Ҳамчунин, сатҳи зарурии афзоиши ҳаҷми амонатҳои фаврии зиёда аз 12 моҳ аз 

ҷониби шахсони воқеӣ ба монанди сарчашмаи устувори сармоягузорӣ ва сармоя дар 

иқтисодиёти кишвар ба назар мерасад. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ вобаста ба вазифа ва ҳудуди таъсири бонкҳои тиҷоратӣ ба 

корхонаҳои бахши воқеӣ, бозори коғазҳои қиматнок аз 2 модели бозори фондӣ 

“англосаксонӣ” ва “олмонӣ” ташаккул ёфтааст. Хусусияти фарқкунандаи ин моделҳо 

ба манъ ё иҷозат додан ба бонкҳои тиҷоратӣ ба гузаронидани амалиёт бо саҳмияҳои 

корхонаҳо мебошад. 

Модели англосаксонӣ ба бонкҳои тиҷоратӣ иҷозат намедиҳад, ки ба саҳмияҳои 

корхонаҳо сармоягузорӣ карда шавад. Аз ин лиҳоз, низоми молиявии олмонӣ 

хусусиятҳои зеринро доро мебошад: 
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бонкҳо ҳуқуқ доранд қисми зарурии сармояи субъектони иқтисодиро дастрас 
кунанд; 

субъектони хоҷагидорӣ захираҳои қарзиро, ки аз бонкҳои рушди маблағгузорӣ 
мегиранд, истифода мебаранд; 

Дар фондҳои бозорӣ бонкҳо ҷойҳои муҳимро ишғол менамоянд, бинобар ин, 

фондҳои бозорӣ фаъолона рушд ёфтанд нисбат ба мамлакатҳои бо низоми 

“англосаксонӣ”. Дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба 

модели “олмонӣ” мувофиқ мебошанд. Тибқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи фаъолияти бонкӣ” бонкҳо ҳуқуқ доранд, ки харид ва фурӯши воситаҳои 

зеринро барои худ ва мизоҷон анҷом диҳанд: [4,c.778]: 

а) воситаи бозори пул (аз ҷумла чекҳо, векселҳо, мактуби кафолатӣ ва сертификати 

амонатӣ); 

б) асъори хориҷӣ; 

в) саҳмия ва дигар коғазҳои қиматноки супоридашаванда; 

г) қарордодҳои форвардӣ, созишномаҳо оид ба своп, фючерс, опсион ва дигар 

воситаҳои алоқаманд ба асъор, саҳмия, займ (облигатсия), металл ва сангҳои 

қиматбаҳо, ё ин ки қурб ва мизони фоизӣ (процентная ставка). 

Бинобар ин, сармоягузории бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ ба сармояи дигар 

ширкатҳо ва ташкилотҳои иқтисодӣ ба назар мерасад. Ба монанди ҶСК “Ориёнбонк” 

дар сармояи ҶДММ “Ориён-Лизинг” ва ҶДММ “Ориён-Инвест” 100% сармоягузор 
мебошад. 

ҶСП “Бонки рушди Тоҷикистон” 100% ба ҶДММ “БРТ-Лизинг” ва ҶСП “Ширкати 

суғуртавии “М-Полис” сармоягузорӣ кардааст. 

Айни замон рушди муносибатҳо байни бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ ва дигар 

корхонаҳои соҳаҳои иқтисодӣ фаъолона аз рӯи қоидаҳое, ки дар қарордоди ҳамкориҳо 

дарҷ шудааст, рушд ёфта истодаанд. Иттиҳодияҳои интегратсионӣ ташаккул ёфта 

истодааст, ки аз поён таъсис ёфта ядрои асосии он бонкҳои тиҷоратӣ ва ширкатҳои 

суғуртавӣ мебошанд. 

Ҷараёни пайвастшавии сохторҳои бонкӣ бо дигар корхонаҳои бахши 

ғайримолиявӣ тавассути бастани қарордодҳо аз ҷониби бонкҳо харидорӣ нашудани 

саҳмияҳои корхонаҳо, гарави қарзи сармоявӣ, хариди қарзҳои корхонаҳо аз тарафи 

бонкҳо ва ғайра амалӣ шуда истодааст. 

Дар умум, рушди сармояи қарзӣ дар ҷумҳурӣ ба таври назаррас хароҷотро 

вобаста ба ҷалби захираҳо кам намуд ва ба туфайли он имконияти амалисозии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ васеъ гардид. Рушди бозори сармояи молиявӣ ба сарчашмаи 

муҳими иттилоот, ки дорои васеи субъектони иқтисодӣ истифода мебаранд, табдил 
ёфта, бо баробари ин вазифаи иттилоотии он фаъол гардид. Масалан, маълумот оид ба 

сатҳи дараҷаи фоиз аз рӯи амонатҳои аз тарафи бонк ҷалбшуда рафтори субъектони 

иқтисодиро нисбат ба сармоякунии даромади худ ва интихоби вариантҳои 
сармоягузориро муайян мекунад. 

Дар давраи солҳои 2018-2020 амонатҳои муњлатнок аз рӯи асъори миллӣ аз 14,98 то 

8,15% кам гардида, ба 6,83 банди фоиз поён фаромад. Дараҷаи фоизӣ ба амонатҳои 

фаврӣ зиёда аз 1 сол аз 15,84 то 11,17% кам шуда, ба 4,67 банди фоиз паст шуд. 

Дар давраи таҳлилшаванда дараҷаи фоизҳои амонатҳои фаврӣ аз рӯи асъори 

хориҷӣ, ҳамчунин, зиёда аз 3,2 маротиба кам шуда ба 8,92 банди фоиз пастравиро 

нишон дод. Дараҷаи фоизҳои амонатҳои фаврӣ зиёда аз 1 сол ба 9,74 банди фоиз паст 
шуд. 
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Ҷадвали 2. – Динамикаи миёнаи дараҷаи фоизӣ аз рӯи амонатҳои аз тарафи бонк 
додашуда. 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Амонатҳои фаврӣ аз рӯи 

асъори миллӣ 

14,98 14,06 14,45 17,42 13,91 9,57 9,23 8,15 

аз ҷумла зиёда аз 1 сол 15,84 14,73 16,13 19,08 14,66 12,63 11,51 11,17 

Амонатҳои фаврӣ аз рӯи 

асъори хориҷӣ 

12,91 11,39 11,21 9,16 6,66 5,20 4,03 3,99 

аз ҷумла зиёда аз 1 сол 15,18 14,61 13,36 9,98 7,86 6,75 5,55 5,44 

Варақаи омори бонкӣ-июл 2020 (276) 

Албатта, маълумоти мазкур ҳавасмандии субъектони иқтисодиро ба гузоштани 

пули худ ба амонатҳои фаврӣ паст мекунад, чӣ тавре ки суръати пасти кушодани ҳаҷми 

амонатҳои фаврӣ дар ташкилотҳои қарзии ҷумҳурӣ нисбат ба дигар намудҳои 

амонатҳо шаҳодат дода истодааст. Дар баробари ин, чӣ тавре ки дар боло қайд карда 

шуд, дар давраи солҳои 2013-2020 ҳаҷми амонатҳои фаврӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ аз рӯи 

асъори миллӣ аз 73 то 74 млн. сомонӣ ва аз рӯи асъори хориҷӣ аз 0,5 то 1 млн. сомонӣ 

зиёд шудааст. Сабаби паст шудани дараҷаи фоизҳои амонатии аз ҷониби бонк 

ҷалбшуда ин сатҳи пасти ҷолибияти бизнес, хавфҳо ва намудҳои фоидаовари 

сармоягузориҳо дар иқтисодиёти мамлакат мебошад. Аз ин лиҳоз, субъектон амонатҳои 

бонкҳои тиҷоратиро ҳамчун бо хавфи кам қабул намуда, даромади худро ба амонатҳои 

фаврӣ гузоштанд. Ин вазъият ба манфиати бонкҳои тиҷоратӣ буд, зеро онҳо барои 

муайян намудани дараҷаи фоиз аз рӯи амонатҳо мавқеи монополиро ишғол 

менамуданд. Аммо рафтори боваринокии мизоҷон дар давраи буҳрони бонкҳои азим 

дар ҷумҳурӣ, ки дар солҳои 2016-2017 рӯ ба рӯ шуданд, барҳам хӯрд. Дар натиҷа, ҳаҷми 

пулҳои берун аз низоми бонкӣ буда афзоиш ёфт. 

Бо вуҷуди ин, дараҷаи фоизи аз рӯи қарзҳои аз тарафи бонк додашуда нисбат ба 

фоизҳои аз рӯи амонатҳои ҷалби воситаҳои пулӣ афзоиши зиёд дорад. Дар давраи 

солҳои 2013-2020 аз рӯи ҳамон қарзҳо бо асъори миллӣ мизони фоиз аз 23,97 то 14,83%, 

ё ин ки 9,14 банди фоиз кам шуд. Мизони фоиз бо қарзҳои зиёда аз 1 сол нисбатан сатҳи 

баланд доранд нисбат ба фоизҳои дигар намудҳои қарздиҳӣ. Ин нишондиҳанда дар 

давраи таҳлилшаванда афзоиш ёфта, аз 26,75 то 13,19 %, ё ин ки 3,56 банди фоиз камро 

ташкил дод (ниг. ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3. – Дараҷаи миёнаи фоиз аз рӯи қарзҳои додашудаи бонкӣ 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Аз рӯи ҳамаи қарзҳо бо 

асъори миллӣ 

23,97 23,99 24,66 24,99 28,18 26,03 22,72 14,83 

аз ҷумла зиёда аз 1 сол 26,75 26,65 26,08 26,61 29,64 28,59 21,83 13,19 

Аз рӯи ҳамаи қарзҳо бо 

асъори хориҷӣ 

23,48 22,66 21,23 19,04 21,05 17,22 15,89 13,17 

аз ҷумла зиёда аз 1 сол 25,73 24,36 22,18 20,89 21,78 18,53 17,04 14,55 

Варақаи омори бонкӣ-июл 2020 (276) 

Дараҷаи фоизҳои қарзии аз тарафи бонкҳо бо асъори хориҷӣ додашуда баръакс 

кам гардид, ки аз ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии 

ватанӣ баъд аз манъ кардани фурӯши озоди он дар кӯча мебошад. Вале нисбатан сатҳи 

баланди дараҷаи фоизҳои қарзӣ аз ҷониби бонкҳо зиёда аз 1 сол додашуда, яке аз 

сабабҳои паст шудани ҳиссаи “пулҳои дароз” ё сармояи молиявӣ дар иқтисодиёти 

кишвар ба ҳисоб меравад. Ҳамин тавр, маълумот оид ба мизони фоизи қарзии аз тарафи 
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бонк додашуда интихоби намудҳои сармоягузориро аз ҷониби субъектони иқтисодӣ 
муайян месозад. 

Масалан, дастрас намудани воситаҳои вомбарг (займ) аз ташкилотҳои қарзӣ бо 

нархи 30%-и солона онҳо бояд лоиҳаҳои сармоягузориро таҳия ва амалӣ намоянд, ки 

меъёри фоиданокии он бояд на кам аз 40%-ро ташкил диҳад. Ба тамоюли афзоиши 

фоизи мизони қарзӣ нигоҳ накарда, ҳаҷми сармоягузориҳои қарзӣ дар ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодӣ зиёд шуда истодааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот 

Навоварии илмии тадқиқоти мавзуъ дар он аст, ки асоснокнамоии илмии такмили 

тавсияҳо ҷиҳати мукаммалсозии механизмҳои идоракунии ҷараёнҳои ташаккулёбӣ ва 

истифодаи сармояи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамоянд: 

– Ҳолати кунунии ташаккулёбии сармояи молиявӣ дар ҷумҳурӣ арзёбӣ гардида, 

сабабҳои суст рушдёбии ин сегменти бозори молиявӣ муайян гардидаанд, инчунин, 

нақши калидии бонкҳо дар муносибат ва пешниҳоди сармояи молиявӣ пешкаш карда 
шудааст. 

– Асосҳои таркибии инфрасохторию институтсионалии идоракунии ташаккулёбии 

сармояи молиявӣ ва таснифоти бахшҳои асосии ин инфрасохтор, ҳамчун фишанги 

идораи ҷараёнҳои ҷалби воситаҳои пулии ҷомеа ва мубаддалгардонии онҳо ба 

сармояи молиявӣ табқи талаботи ҷараёнҳо ва давраҳои такрористеҳсоли молҳо 
муайян карда шудаанд. 

– Бонкҳои тиҷоратӣ қувваи пешбарандаи табдил додани захираҳои молиявӣ ба сармоя 

ба ҳисоб мераванд. Онҳо на танҳо вазифаи тақсими захираҳо, балки ҳамчун агенти 

фаъоли бозори молиявӣ вазифаи назоратиро иҷро менамоянд. Бинобар ин, дар 

ҷараёни қабули қарорҳо оид ба додани қарз ба субъектони хоҷагидор бояд бодиққат 

онҳоро мавриди омӯзиш қарор дода, аз фаъолияти онҳо хабардор шудан лозим аст. 

Ба ғайр аз ин, фаъолияти бонкҳо ҳамчун индикаторе, ки зарурати интихоби 

самаранок истифодабарии сармоя, захираҳои замин, сармояи инсонӣ, иҷораи амвол 

ва ғайра баромад менамояд. 
 

Муҳокимаи натиҷаҳои таҳқиқот 

Дастурҳо ва пешниҳодҳои хулосавии дар мавзуи тадқиқгардида дар асоси 

таҷрибаи амалӣ тасдиқ карда шудаанд. Натиҷаҳои таҳқиқот аз таҳсилҳои бисёрсатҳа 

гузашта, ки аз муҳиммияти таҳқиқот доир ба масъалаи идоракунӣ дар низомҳои 

иқтисодӣ – иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад. 

 Аҳамияти назариявии таҳқиқот ба мавҷудияти объективии талабот ва зарурати 

мукаммалгардонии рафтори идоракунии сармояи молиявӣ дар шароити 

саноатикунонии босуръат ва гузаштан ба марҳилаи индустриалӣ – аграрии рушди 

иқтисодӣ таъкид мегардад.  

Ҳамин тариқ, муассисаи қарзӣ қувваи пешбарандаи табдил додани захираҳои молиявӣ 

ба сармоя ҳисоб меравад. Онҳо на танҳо вазифаи тақсими захираҳо, балки ҳамчун 

агенти фаъоли бозори молиявӣ вазифаи назоратиро иҷро мекунанд. Бинобар ин, дар 

ҷараёни қабули қарорҳо оид ба додани қарз ба субъектони хоҷагидор бояд бодиққат 

онҳоро мавриди омӯзиш қарор дода аз фаъолияти онҳо хабардор шудан лозим аст. Ба 

ғайр аз ин, фаъолияти бонкҳо ҳамчун индикаторе, ки зарурати интихоби самаранок 

истифодабарии сармоя, нархи замин, сармояи одам, иҷораи амвол ва ғайра баромад 
мекунад. 

Дар хотима қайд кардан зарур аст, ки сармояи молиявӣ ҳамеша зери таъсири 

бонкҳо ва дигар намудҳои ташкилотҳои амонатӣ-қарзӣ қарор дорад. Бонкҳо ба 

бемамоният ҳаракат ва тақсимкунии сармояи пулӣ мусоидат намуда, ба сифати 
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иштирокчии фаъоли таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ баромад мекунанд, 

инчунин, ҳамчун марказҳои ҳисоб хизматрасониҳои гуногунро дар бахши молиявию 

қарзӣ хизмат мерасонад. Дар як вақт ба васеъкунии фаъолияти соҳаҳои бонкӣ ва 

тағйирёбии шакливазкунӣ дар фаъолияти онҳо, ки таҳаввулоти сармояи молиявиро 

асос мегузорад, нуқтаи тақвият бахшидан ба якҷояшавӣ ва мутаммарказии истеҳсолот, 

шиддатёбии муборизаи рақобатӣ, аз ҳама бештар ба рушди технологияи муосири 

иттилоотӣ ва рушди иқтисодиёти шабакавӣ, диверсификатсияи фаъолияти корхонаҳои 

азими бахши воқеӣ, ҷаҳонишавии ҳаёти хоҷагидорӣ асос баромад менамояд. 
 

Хулосаҳо: 

Сармояи молиявӣ ҳамеша зери таъсири бонкҳо ва дигар намудҳои ташкилотҳои 

амонатӣ – қарзӣ қарор дорад. Бонкҳо ба бемамоният ҳаракат ва тақсимкунии сармояи 

пулӣ мусоидат намуда, ба сифати иштирокчии фаъоли таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ баромад мекунанд. 

Бонкҳо ҳамчун марказҳои ҳисоб хизматрасониҳои гуногунро дар бахши 

молиявию қарзӣ хизмат мерасонад. Дар як вақт ба васеъкунии фаъолияти соҳаҳои 

бонкӣ ва тағйирёбии шакливазкунӣ дар фаъолияти онҳо, ки таҳаввулоти сармояи 

молиявиро асос мегузорад, нуқтаи тақвият бахшидан ба якҷояшавӣ ва мутамарказии 

истеҳсолот, шиддатёбии муборизаи рақобатӣ, аз ҳама бештар ба рушди технологияи 

муосири иттилоотӣ ва рушди иқтисодиёти шабакавӣ, диверсификатсияи фаъолияти 

корхонаҳои азими бахши воқеӣ, ҷаҳонишавии ҳаёти хоҷагидорӣ асос баромад 
менамояд. 
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дошта, аз тарафи давлат тавозун нигоњ дошта мешавад. Аз ин лињоз, аз нуќтаи назари 
амалия, рушди иќтисодии минтаќа аз вазифањои давлат ба њисоб рафта, ба идоракунии 
кадрї ва истифодаи оќилонаи захирањо вобастагии зиёд дорад. Чї гуна шароитњо 
лозиманд, ки њар як давлат ва шањрвандонаш соњиби хољагидории самаранок бошанд? 
Оиди ин масъала Адам Смит (1723-1790), ки яке аз бузургтарин намояндагони иќтисоди 
сиёсии классикї мебошад, чунин шарњ медињад: “Барои давлатро аз зинаи поёнї ба 
зинаи болои рушди хољагидорї баровардан танњо сулњ ва инчунин, андозњои сабуку 
тоќатпазир дар идоракунї лозиманд, боќї худ љо ба љо хоњад шуд”[1]. 

Аз ин лињоз, истифодаи самараноки захирањо ва рушд додани минтаќањову 
ноњияњо, љамоату шањракњо ва дењот яке аз вазифањои муњими стратегияи давлати 
соњибистиќлол мебошад. Яке аз масъалањои асосї дар рушди иќтисодиёти минтаќавї 
ин вазифањои иќтисодии давлат мебошад, ки хусусиятњои хоси худро дорост. 
Тањлилњои илмї ва назарияњо оиди наќши давлат дар рушди иќтисоди минтаќавї дар 
асарњо ва китобњои олимони ватанї Л.Х., Саидмуродов Ф.М., Муминова Р.М., 
Мирбобоев А.А., Бегматов китобњои дарсии М., Саидмуродова ва Ф.С., Убайдов 
мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Мирбобоев Р.М. ќайд менамояд, ки фаъолияти 
якљояи давлат ва сектори хусусї иќтисодиётро босуръат пеш мебарад [1]. Яъне дар ин 
равишњо давлатњо чунин вазифањоро иљро мекунанд: роњнамои, танзимгарї, идоравї, 
мањдудкунї, њавасмандгардонї. Аз ин лињоз, баъди ба даст овардани Истиќлоли 
давлатї вазифаи бунёдии низоми идоракунии давлатї ва рушди минтаќањо чун 
аломати муњими давлати соњибихтиёри тољикон ба миён омад ва ин масъала дар зери 
назорати Президенти мамлакат, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мунтазам 
ќарор дорад. Вобаста ба шароити муосир навгонињо дар њаёти иљтимои сиёсї дар 
низоми молияву андоз, бонкдорї рушди соњаи кишоварзї, саноату сохтмон, роњсозї, 
инъикос меёбад, ки зарурати рушди инфрасохтор ва ќабули онро Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паём ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 22 декабри соли 2016 чунин таъкид карда 
буданд:, Масъулинро зарур аст, ки вобаста ба шароити иќлим ва имкониятњои 
истењсолии њар як минтаќаи мамлакат љињати мунтазам зиёд намудани масоњати 
заминњои кишти пахта, баланд бардоштани њосилнокї ва ба ин васила зиёд кардани 
њаљми истењсоли он, инчунин, бењтар намудани њавасмандии кишоварзон ба афзун 
гардонидани истењсоли пахта ва бо ашёи хом таъмин намудани корхонањои саноатї 
сабук тадбирњои иловагї андешанд [4].  

Дар адабиёти иќтисодї навъњои гуногуни таснифи вазифа ва маќсадњои 
давлатро вохўрдан мумкин аст. Ба таснифоти пешнињодкардаи иќтисодшиносони 
амрикої Макконнелл К. ва Брю С. таваљљуњ мекунем, ки мавќеашон равиши омехтаро 
аз дидгоњи неоклассика ва институтсионализм инъикос мекунанд. Агар мушахастар ба 
мавќеи мактаби институтсионалї назар кунем, ба аќидаи пайравони ин мактаб вазифаи 
асосии давлат дар фазои њуќуќї махсусгардонї ва њимояи њуќуќи моликият мебошад, 
ки дар навбати аввал, сухан дар бораи њуќуќи моликият ба захира ва сарватњо меравад. 

Ҳамзамон, иқтисодчии машҳури англис Ҷ.М., Кейнс чунин қайд менамояд, ки давлат 

бояд вазифаи нигоҳубини шабонарӯзиро иҷро намояд [3].  
Давлат, барои он ки њамкории мутаќобилаи нињодњо самарабахш шавад, бояд 

вазифањои иљтимої-иќтисодии зеринро иљро намояд: 
   - вазифае, ки ташаккули моликияти хусусиро таъмин мекунад (тавассути 
хусусигардонии корхонањои давлатї, аз љумла ќонунигардонии њуќуќи шахсони воќеї 
ба таъсиси корхонањои нав, фурўши ќисми бештари моликияти давлатї ва аз инњисор 
баровардани истењсолот дар соњањои гуногун. Зимнан, моликияти хусусї бояд дар 
тамоми соњањои иќтисод бартарият дошта бошад. Дар ин хусус, нишондињандаи асосии 
иќтидори мењнатї дар дењот њангоми муќоиса кардани минтаќањо бо зичии гуногуни 
ањолї ва масофањои гуногун байни мањаллањои ањолинишин метавонад ба хулосањои 
ѓалат оварда расонад [2]. 
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Тибќи аќидаи маъмул, дар байни андозаи бахши давлатї ва сатњи рушди 
иќтисодї вобастагии мустаќим вуљуд дорад: чї ќадаре ки сатњи рушди иќтисодї 
баландтар бошад, њамон ќадар талабот ба бахши давлатї воќеан камтар аст. Аз ин љо, 
андозаи муносиби бахши давлатї дар иќтисоди бозории рушдёфта бояд аз 15%-и ММД 
зиёд набошад. Чуноне ки таљрибаи кишварњои Аврупои Ѓарбї ва ИМА нишон 
медињад, ин бо суръати афзоиши устувори ММД - 2,5—3,5% дар як сол мувофиќ аст [5]. 

Аммо барои иќтисоди Тољикистон, ки хусусияти гузаришро аз бар намуда 
истодааст, муддати дарози ваќт лозим меояд, то ин ки сатњи баланди њиссаи бахши 
давлатї дар ММД (то 35% ва беш аз ин) афзоиш ёбад. 
   - Вазифае, ки эљоди шароит барои соњибкории озод, раќобат, низоми бозорњо, 
инчунин иќтисоди кушодаро ба туфайли пешбурди танзими оќилонаи зиддиинњисорї 
ва риояи манфиати шахсї њангоми ќабули ќарорњо таъмин мекунад. Ин ба он маъност, 
ки давлат бояд заминаи њуќуќии хољагидориро бо маќсадњои зерин ташкил ва такмил 
дињад:       а) баланд бардоштани наќши ќонунњо дар фаъолияти тамоми субъектони 
иќтисоди бозорї, ки ба тартиботи фаъолияти онњо мусоидат мекунанд;   б) 
њавасмандгардонї ва дастгирии бахшњои воќеии иќтисод, ки метавонанд рушди 
босуръати иќтисодиро аз њисоби сиёсати дурусти пулию ќарзї, молиявї ва асъорї 
таъмин намоянд. 
- Вазифаи иљтимої, ки татбиќи ин вазифањо дар Љумњурии Тољикистон рушд ёфтани 
низоми иќтисоди бозориеро таъмин хоњанд кард, ки дар он неруњои бозори озод 
имконияти ба вуљуд овардани шароит бањри рушди босуръати иќтисодї ва бењсозии 
сатњи зиндагии ањолиро имконият медињанд. 

Давлат њангоми иљрои вазифањои худ бояд тавозунро нигоњ дошта, манфиатњои 
хусусї ва љамъиятиро тариќи наќшањои тасдиќгардида ќонеъ намояд. Дар назарияи 
иќтисодї равияњои гуногуни фањмиши наќши иќтисодии давлат вуљуд доранд. 
Масалан, дар аќидаи либералњо мањдудияти наќши иќтисодии давлатро пайдо метавон 
кард. Хусусан, дар Љумњурии Тољикистон дар натиљаи дигаргунсозии барќарорсозии 
муносибатњои моликият њаљму таркиби фаъолияти давлат дар соњаи иќтисод ба таври 
назаррас коњиш ёфта истодааст. Ба љои усулњои идоракунии мустаќими фармондињї, ки 
то пешбурди сиёсати ислоњоти иќтисодї (с.1991) њукмфармо буданд, ба мадди аввал 
танзими институтсионалї, ё ѓайримустаќими њаёти иќтисодї баромад менамояд. 
Мувофиќ ба ин тамоми маљмуи василањои идора бояд таѓйир ёбад. Аз ин љињат олими 
рус С.С. Носовой ќайд менамояд, ки давлат, барои он ки самарабахш гардад, бояд 
вазифањои иќтисодї-иљтимоии зеринро иљро намояд: 
  Давлат бояд заминаи њуќуќии хољагидориро бо нияти ноил гаштан ба њадафњои 
зерин созад ва такмил дињад: а) баланд бардоштани наќши ќонунњо дар фаъолияти 
тамоми субъектони хољагидории иќтисоди бозорї, ки ба тартиботи фаъолияти онњо 
мусоидат мекунанд; б) њавасмандгардонї ва дастгирии бахшњои воќеии иќтисод, ки 
метавонанд рушди босуръати иќтисодиро таъмин намоянд; в) истифодаи густардаи 
усулњои шартномавии танзими муносибатњои иќтисодї [5]. 
  Дар робита бо ин њиссаи харољоти давлатиро дар ММД коњиш дода, ба ин 
восита андозаи бахши давлатиро кам кардан зарур аст. Ин имкони додани посух ба 
саволи «нуфузи давлат дар иќтисоди бозаргонї бояд чї ќадар бошад?», таъмин 
мекунад.  
Дар ин робита, ба ин «давлати бозаргонї» бояд вазифањои зеринро амали созад. 

Якум, вазифаи таъминкунандаи ташаккули моликияти хусусї тавассути 
хусусигардонии корхонањои давлатї, дар ин њолат моликияти хусусї бояд чї дар 
саноат ва чї дар соњаи кишоварзї афзалият дошта бошад. Он бояд аз љониби ќонуне, 
ки њуќуќи моликро њимоя ва эътимоднокии иљрои шартномањои хољагиро таъмин 
мекунад, танзим гардад. 
Дувум вазифае, ки барои фазои сармоягузорї эљоди шароит муњайё менамояд, 
соњибкории озод, раќобати озод, низоми бозорњо, инчунин иќтисоди кушодаро ба 
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туфайли пешбурди танзими оќилонаи зиддиинњисорї ва риояи манфиатњои шахсї 
њангоми ќабули ќарорњо таъмин менамояд.  

Бо итминон метавон гуфт, ки иљрои ин вазифањо дар Љумњурии Тољикистон 
ташкил ёфтани низоми иќтисоди бозаргониеро таъмин хоњад кард, ки дар он неруњои 
бозори озод имкони эљоди шароит бањри рушди босуръати иќтисодї ва боло бурдани 
сатњи зисти ањолиро фароњам меоваранд. Дар ин њангом фаромўш набояд кард, ки 
маќсади асосии давлат дар даврони гузариш ин ноил гаштан ба самараи бештари 
иќтисодист, ки барои таъмини рушди устувори некуањволии мардум ва боло бурдани 
сифати зист мусоидат мекунад. Ин њадафњо баёнгари манфиатњои устувори миллат 
мебошанд. Ин ба он маъност, ки њамаи вазифањои фаъолияти давлат бояд аз лињози 
иљтимої муфид ва самарабахш бошанд. 
Дар адабиёти иќтисодии муосир одатан ду фањмиши асосии сабабњои пайдоиш ва 
наќши идораи давлатиро дар амалкарди иќтисод људо мекунанд: 
• њамчун воситаи татбиќи манфиати љамъиятї (манфиати тамоми љамъият); 
• њамчун воситаи татбиќи баъзе манфиатњои хусусї (ширкатњои алоњида, гурўњњои 
соњибкорон ё хизматчиёни давлатї). 

Фањмиши идораи давлатї њамчун фаъолияте, ки танњо ба манфиатњои љамъиятї 
хидмат мекунад, бори нахуст дар асарњои А.Пигу пешнињод шудааст. Он бо яке аз 
муќаррароти заминагузори назарияи иќтисодии муосир алоќаманд аст, ки тибќи он 
бозори раќобати мукаммал истифодаи пурсамартарини захирањоро таъмин менамояд, 
вале инро танњо ба шарте амалї месозад, ки молњои гардишхўранда дар бозор самараи 
(асароти, омили) берунї надошта ва иштирокчиёни бозор аз тамоми иттилоот ва 
ќобилиятњои номањдуди њисоббарорї бархўрдор бошанд. 

Ва ба аќидаи мо, дар ин љода назарияњо, консепсияњо ва стратегияњои нави 
бозориро, ки ба талаботи низоми иќтисоди муосир љавобгў мебошанд, бояд аз тарафи 
институтњои давлатї, Академияи миллии илмњо ва дигар нињодњои давлатї дар якљоягї 
тањия ва амалї намоем. 

Агар мушаххастар тањлил намоем, тибќи назариёти мављудаи манфиатњои 
љамъиятї, вазифаи танзими давлатї аз љуброн кардани чор нуќсони асосии марбут бо 
фаъолияти иќтисоди сирф бозаргонї иборат аст [5]: 
номукаммал будани раќобат; 
номувозинатии бозор; 
набудани бозорњо: 
натиљањои номатлуби фаъолияти (амалкарди) бозор.  
    Њадафњои стратегї танњо дар натиљаи таљдиди иќтисод њосил мешаванд. Аз ин сабаб, 
тањияи стратегияи дарозмуддати давлат дар сатњњои гуногуни рушди иќтисодї зарур 
мебошад. Иштироки фаъоли давлат дар ташакули низоми нави иќтисодї дар натиљаи 
татбиќи сиёсати сохторї (саноатї, илмї-техникї) бо тањияи маљмуи хоси василањои 
сиёсати фискалї ва ќарзию пулї барои ин маќсадњо лозим аст. 

Ягона тарзи коњиш додани тафовути миёни Љумњурии Тољикистон ва кишварњои 
мутараќќї, ташкил кардани замина барои баландбардории сатњи зисти ањолї, ин 
рушди устувори босуръати иќтисод мебошад. Чунин рушди иќтисодиро бо истифодаи 
якљояи љамъоварии захирањои сармоявї ва зењнї, баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи онњо, озодии ташаббуси соњибкорї таъмин кардан мумкин аст, ки ба рушди 
иќтисодиёти миллї ва баландшавии сатњи зиндагии ањолї, бешубња, таъсири мусбат 
мерасонад. 
  Дар низоми муносибатњои иќтисодии байналмилалї иштироки маќомоти 
давлатї дар дастгирї кардани содироткунандагони ватанї, њимояи манфиати онњо дар 
сатњњои минтаќавї ва љањонї меъёр шуда, наќши калидиро мебозад. Раќобатпазирии 
миллиро пеш аз њама ќобилияти саноати ин ё он давлат дар инкишофи доимї ва 
истењсоли инноватсияњо муайян мекунад. Ба ин васила, саноат њамчун соњаи пешбари 
истењсолоти моддї наќши бенињоят муњимро дар раќобатпазирии иќтисоди миллї 
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мебозад, ки ин дар навбати худ зарурати ташаккул додани сиёсати самарабахши 
миллии саноатро муайян мекунад. Муќаррароти мазкур хусусан барои Тољикистони 
муосир муњим аст, зеро дар љараёни ислоњоти иќтисодии охири асри XX истењсолот 
шадидан таназзул кард, фаъолияти иќтисодї коњиш ёфт ва маблаѓгузории асосї хеле 
кам шуда, робитањои анъанавии иќтисодии хориљї дар аксари кишварњо коњиш 
ёфтаанд, сохтори технологии саноат, алалхусус дар соњањои марбути технологияи 
баланд ва илмбунёд рў ба харобї оварданд.  
Вазифаи ташаккули сиёсати саноатї барои таъмини раќобатпазирии миллї дар 
шароити иќтисоди кушод вазифаи афзалиятноки давлатист, ки хусусан дар шароити 
фаъолшавии раванди пайвастани Љумњурии Тољикистон ба Созмони љањонии савдо 
иљроиши бетаъхирро металабад. Бар њамин асос муќаррароте ба вуљуд омад, ки сиёсати 
саноатї њамчун ќисми сиёсати умумии иќтисодї яке аз консепсияњои пурмуњокима ва 
њамзамон, пурбањстарин дар адабиёти иќтисодї мебошад. Бо вуљуди ихтилофи назари 
муњаќќиќони мухталиф, худи далели мубоњиса оид ба зарурати фаъолгардонии 
амалњои давлат, бизнес, созмонњои љамъиятї дар ин соња, аз мубрамї ва ањамияти 
масъалаи мазкур дарак медињад. Алњол Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки 
вобастагии аз њад бешро ба таносуби бозори љањонии манобеи энергия паси сар кунад, 
ин њадаф танњо дар сурате имконпазир аст, ки давлат принсип, њадаф, вазифа ва 
самтњои афзалиятноки сиёсати саноатї ва сохтмони иншооти барќи обиро дар ростои 
баландбардории раќобатпазирии байналмилалии иќтисоди миллї аниќ муайян карда 
тавонад. 

Яъне, хулоса кардан мумкин аст, ки тамоми навъњои фаъолиятро бо 
инноватсияњо љињозонидан лозим аст. Тањлили амалии тамоюлу омилњои рушди 
кишварњои мутараќќї дар дањсолаи охир наќши афзудаи инноватсияњо ва низоми 
раќобатро њамчун неруи њаракатдињандаи асосии рушди пурмањсултари иќтисодї, ки 
дар афзоиши ММД таљассум ёфтааст, нишон медињад. 
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РОЃУН – БО «НОХУН КАНДА СОХТА ШУД» 

Њамроќулов Ш. - н.и.и., дотсенти кафедраи назарияи иқтисодӣ  

Нуров С. асиситент кафедраи назарияи иқтисодӣ 

 «Роғун на танњо манбаи нуру рушанї , балки санги мањаќи номуси миллї шарти 
иќтидору пойдории давлат ва омили асосии таъмини амнияти миллат ва давлат 
мебошад. (Эмомалї Рањмон) 
  Баъд аз бунёди  ГЭС-и Норак дар ибтидои соли 1976  ќисми зиёди  коргарони он  
барои  иншооти бунёди неругоњи нав ба дар натиљаљњои зањматњои тулони тирамоњи 
соли 1987 љараёни роњи дарёи Вахш баста  шуд, бунёди Сарбанд оѓоз ёфт. Аммо оѓози 
солњои навадум дар арафаи барњам хурдани  давлати Шуравї гуруње бар зиди  бунёди 
ин неругоњи муќтадир баромаданд. Онњо моњияти бунёди ин иншооти азимро барои 
пеш рафти иќтисодиёту иљтимоиёти љумњурї зарур будани барќро ба назар нагирифта, 
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бо бањонаи дењоти дар он атроф мављуд буда зери об мемонад, мардум ба макони дигар 
кучонида мешавад ва ѓайра даъвоњои содалавњона пеш оварда, бе бунёди НБО 
“Роѓун”муќобилият мекарданд. Онњо дарк намекарданд, ки ин иншоот барои мардуми 
њамон минтаќа  љойи корї ба вучуд оварда, барои бунёди корхонањои дигар ассос 
мегардад. Дар соњаи кишоварзи зиёда 10 њазор гектар заминро обёри намуда, барои 
кишту кор ва руёнидани њосили зиёди мањсулоти кишоварзи замина мегузораду љињати 
таъмин намудани бозори озуќавори бо мањсулоти ниёзи мардум шароит фароњам 
меорад. Бисёрињо њатто баъзе олимон низ даъво мекарданд, ки гуё бунёди НБО “Роѓун” 
ба экологияи минтаќа таъсири манфи мерасонад. Мухолифини бунёди неругоњ дар 
гирдињамоињо ташкил мекарданд. Дар радиою телевизион суњбатњо барпо менамуданд, 
дар рўзномањо, маљалањо, маќолањо ба табъ мерасонданд. 
Хулосаи ин њама зиддиятњо ба он оварда расонид, ки њукумати марказ сол аз сол 
маблаѓгузориро ба бунёди неругоњ кам кардан гирифт. Њатто аз Москав комиссия низ 
барои тањќиќ кардани даъвои мухолифин ба Тољикистон омада, бо корњои бунёдкорон 
шинос шуд.  

Дар натиља Њукумати Шуравї маблағгузории сохтмони Роѓунро бе ягон фоиз кам 
карданд. Оѓози солњои навадум бадбахтона дар Љумхурии мо оташи љанги шањрванди 
оѓоз ёфту мо њатто бунёди неругоњи “Роѓун” боздошта шуд балки он корњое ки дар 
замони Шуравї анљом дода шуда буданд ба бори фано рафтанд. Ба њама чиз аз љумла 
техникањо дигар таљњизотњои неругоњ ба яѓмо рафт. Танњо баъди ба даст омадани сулњу 
субот бо ташаббуси Президенти кишварамон муњтарам Эмомалї Рањмон ду бора 
бунёди ин сохтумони бузурги аср оѓоз ёфт. 20 – октябри соли 2016 роњбари давлат, 
Эмомалї Рањмон таќрибан 45 даќиќа дар сари фармони булдозерњо нишаста, маљрои 
дарёро бо хоку шаѓал бастанд. Бояд хотиррасон кунем, ки то расидан ба ин рўзи 
муборак Тољикистони соњибистиќлол чи талошњое анљом дод барои бунёди сарбанди 
“Роѓун” чандин шартномањои хориљи аввал барои бунёди ин неругоњ шартнома баста, 
дар охир ваъдахилофи карданд. Дар њамон рўзњои душвор бо вуљуди зиддияти 
давлатњои њамсоя нисбати бунёди неругоњи “Роѓун” Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба халќи Тољикистон мурољиат карда гуфтанд, ки њар азобе бошад мо бояд 
Роѓунро бунёд кунем. Пас љамъияти Сањомии Кушодаи Неругоњи барќии обии “Роѓун” 
таъсис ёфту халќи Тољикистон корхонаю муассисаю ширкатњо барои ёрї расонидан ва 
бунёди ин неругоњи барќии мо нињоят зарур сањмияњои онро хариданд. Њамаи маблаѓњо 
барои харидани техникаи нав ва дигар ашёи ба неругоњ зарур равона гардиданд. Дар 
айни замон таќрибан 11 њазор коргарону мутахассисон ва таќрибан 15 њазор техникаи 
гуногун кору фаъолият намуда истодаанд, ќисми зиёди коргарону мутахассисони ин 
иншоот аз кадрњои мањалли иборат буда, барои онњо хамчун хонаи дуюм ва мактаби 
бузурги таљриба ба њисоб меравад. Дар неругоњи мазкур зиёда аз 530 занњои тољик ба 
сифати муњандису, иќтисодчї, ташхисгару ронанда ва гайра кору фаьолият менамоянд, 
ки шоистаи тањсин мебошад. 
   Бояд ёдовар шуд, ки неругоњи Роѓун барои офаридани содироти неруи барќ ба 
кишварњои хориљи мусоидат менамояд. Баъди аз нав эњё гардидани дустии халќњои 
Тољикистону Узбекистон тасмим гирифта шуд, ки дар њамкори бо бародарони узбек 
дар дарёи Зарафшон неругоњи нав бунёд карда мешавад њануз моњи октябри соли 2020 
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми мулоќот бо коргарони НБО 
“Роѓун” иброз дошта буданд, ки “Тољикистон-дорои захирањои бузурги энергетикї 
буда, дар љањон яке аз бузургтарин истењсолкунандаи “Барќи сабз” ба њисоб меравад. 
Аз ин лињоз мо омода њастем барои таъмини эхтиёљоти дигар халќњо, аз он љумла 
кишварњои Осиёи маркази низ њисса гузорем. 

  Љоизи зикр аст, ки дар ояндаи наздик неругоњи барќии обии Роѓун барои 
татбиќи њадафи чоруми стратегии давлат яъне саноаткунонии мамлакат мусоидати 
бештар мекунад. Њамчунин имрўз неругоњи “Роѓун”барои ба љои адои кор таъмин 
намудани ањоли, хусусан мардуми минтаќа мусоидат мекунад. Алњол таќрибан 1600 
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нафар ањоли муќими ин ноњия дар иншооти НБО-Роѓун бо љойи корї таъмин шудаанд. 
Бинобар тањлилњои мутахассисон то соли 2028 дар обанбори ин неругоњи азими аср, ки 
дарозиаш 75 км ва пањмиаш 616 метр ташкил менамояд дар маљмўъ 13,5 млрд метри 
мукааб об љамъ мешавад. Ин бањри азим ин минтаќаро ба мавзеъи сайёњи таљлил хоњад 
дод. Нисбати бехатарии ин иншооти азими аср фикру мулоњизањои гуногун вуљуд дошт. 
Аммо баъди гузаронидани экспертњои гуногун аз љониби мутахассисони хориљї 
бехатарии он пурра собит гашт. Дар айни замон тибќи маълумотњо дар 53 иншооти 

неругоњ зиёда аз 4000 таҷҳизотҳои назорати насб гардидааст. Гузашта бар он дар 

миқёси обанбори Роғун ва Норак зиёда аз 11 стансияҳои рақамии санҷишї мавҷуд аст. 

Аз ин лиҳоз нисбати бехатарии ин иншоот якчанд лоиҳаҳои байналмилалӣ амалї гашта 
аст. 

Ниҳоят баъд аз пурра ба кор даромадани ин неругоҳи азим,Тоҷикистон яке аз 

кишварҳои асосии истеҳсолкунанда “Энергияи сабз” дар миқёси ҷаҳон табдил меёбад. 

Дар ин хусус Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ дар 

ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати ҷашни 30–солагии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон таъкид намудаанд, ки баъди пурра ба кор даромадани шаш агрегати 

неругоҳи “Роғун” кишвари мо дар минтақа ба бузургтарин содиркунандаи энергияи 

арзонї табдил хоҳад ёфт. Иқтидори энергетикии Тоҷикистон ба зиёда аз 9781 МВТ 

мерасад, яъне 60% меафзояд, пас мо ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардем. 

 
ТАҶРИБАИ ИМА ДАР ПАСТ НАМУДАНИ САТҲИ ХАРОҶОТИ ТРАНСАКСИОНӢ 

ТАВАССУТИ ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ 

Мирбобоев Р.М.- Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Абдусаторзода С.А.-н.и.и.,муал.калони кафедраи назарияи иқтисодии ДДМИТ 

 
Дар замони муосир технологияҳои иттилоотӣ ба таври назаррас тағйир ва рушд 

ёфта истодаанд. Яке аз омилҳои таъсиррасон ба тағйирёбии он рушди тиҷорати 

электронӣ маҳсуб меёбад. Кишварҳои мухталифи дунё айни замон шумораи 

корхонаҳое, ки бизнес-равандҳои худро бо истифода аз тиҷорати электронӣ бунёд 

мекунанд, мунтазам афзуда истодааст. Имрӯз рушди тиҷорати электронӣ бо рушди 

босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва Интернет алоқаманд аст. Хусусиятҳои махсуси 

тиҷорати электронӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ имкон медиҳад, ки хароҷоти худро кам 

кунанд, раванди ҳамкориро ҳам дар дохили корхона ва ҳам дар муносибатҳо бо дигар 

агентҳои иқтисодӣ суръат бахшида, сода гардонанд.       

 Аз ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ хусусан ИМА дар 

иртибот бо рушди тиҷорати электронӣ ва дар асоси истифодаи он паст кардани сатҳи 

хароҷоти трансаксионӣ бо мақсади истифодаи таҷрибаи пешқадам дар фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидории ватанӣ аз аҳамият холӣ намебошад.  

     Мувофиқи маълумоти Бюрои барӯйхатгирии ИМА, рушди бозори тиҷорати 

электронӣ дар семоҳаи охири соли 2018 танҳо 9,1% тамоми хариди 

истеъмолкунандагонро ташкил додааст, ки нисбат ба даҳсолаи охир беш аз 6% зиёд 

мебошад6. Дар заминаи тиҷорати электронӣ, ҳаҷми тиҷорати электронии шакли B2B 

7,66 трлн долларро ташкил додааст, ки нисбат ба шакли тиҷорати электронии B2C 2,143 

трлн доллар зиёдтар аст.  
 Дар ИМА дар сохтори истеҳсоли ММД ҳиссаи бозори тиҷорати электронӣ сол 

то сол босуръат меафзояд. Соли 2013 гирдгардиши молу маҳсулот дар тиҷорати 

                                                           
6
Бюро экономического анализа (англ. The Bureau of Economic Analysis (BEA))–

Экономика. Толковый словарь.  ИНФРА. Издательство Весь Мир. М.: 2019.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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электронӣ қариб 226 млрд долларро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2012 16% зиёд 

буд. Тибқи маълумот, дар соли 2018 гирдгардиши молу маҳсулот тариқи тиҷорати 

электронӣ ба 434,2 млрд доллар баробар гардид. Сабаби афзоиши ин нишондиҳандаҳои 

рушди тиҷорати электронӣ дар ИМА-ро дар афзоиши ҳавасмандии корхонаву 

ташкилотҳо ва худи аҳолӣ шарҳ додан мумкин аст. Корхонаву ташкилотҳо дар бахши 

фаъолияти маркетингии худ, пеш аз истеҳсоли молу маҳсулоти ба фурӯш 

баровардашаванда, маълумоти заруриро ҷиҳати ба роҳ мондани истеҳсолоти камхарҷ 

ва ё эмин гардидан аз хароҷоти трансаксионӣ, нақшаи фаъолияти худро таҳия 

менамоянд. Аҳолӣ, ки ҳиссаи назарраси бозори тиҷорати электрониро ташкил медиҳад, 

ҷиҳати сарфаи вақт, хароҷоти шахсӣ ва ба таври мобилӣ ба даст овардани молу 

маҳсулоти босифат маълумотҳои заруриро барои худ ҷустуҷӯ менамояд. Асоси рушди 

тиҷорати электрониро дар ИМА шахсони воқеӣ (аҳолӣ) ташкил медиҳанд ва онҳо 

ҳамчун мизоҷони фаъоли мағозаҳои онлайн дар ин бозор иштирок намуда, дар 

афзоиши ҳаҷми тиҷорати молу маҳсулот дар тиҷорати электронӣ саҳми назаррас 

мегузоранд. Масалан, дар соли 2012, тибқи маълумоти eMarketer, 183,8 млн нафар 

аҳолии ИМА (88,1% корбарони Интернет) ба сайтҳои мағозаҳои онлайн ворид шуданд 

ва 149,4 миллион амрикоӣ ҳадди ақал як харидро тариқи онлайн дар тӯли сол анҷом 

додаанд. Дар соли 2018 бошад, ин нишондиҳандаҳои тиҷорати электронӣ аз 179 млн 

аҳолии иштирокдошта ба 210 млн нафар аҳолӣ расидааст7. 
 Дар бозори тиҷорати электронии ИМА ҳиссаи зиёдро хариду фурӯши либос, 

маводи озуқаворӣ, компютерҳо ва техникаи маишӣ, ки тариқи онлайн сурат мегирад, 

ташкил дода, дар маҷмуъ 20-23% бозори тиҷорати электрониро ишғол менамояд.  

Ҷадвали 1. Сохтори бозори тиҷорати электронӣ дар ИМА дар солҳои 2011-2018 (млн 
нафар)8 

  

Навъи молҳо 2011 2012 2013 2014 2016 2018 
Фарқият/ 
маротиба  

 

Либос ва 
лавозимоти дигар 

37,6 45,6 54,2 64,5 75,7 87,8 
2,3 

Маводи ғизоӣ 4,3 5 5,8 6,8 8 9,4 2,1 

Китобҳо ва дигар 

нашрияҳо 
17,4 20,8 24,4 28,6 33,2 38,4 

2,2 

Бозичаҳо ва дигар 

ашёҳои дилхушӣ 
9,5 11,2 13,1 15,3 17,8 20,7 

2,1 

Компютерҳо ва 

техникаи маишӣ 
42 49,3 56,8 66,2 76,5 87,9 

2 

Мебел ва 
лавозимоти хона 

15,1 17,7 20,2 23,3 26,9 30,9 
2 

Маводҳо барои 

нигоҳдории 
9,3 10,9 12,5 14,4 16,5 18,8 

2 

                                                           
7Колодняя Г. В. Роль трансакционных издержек в деятельности современной фирмы / Г. 
В. Колодняя // Экономические науки. - 2008. - № 3. - С. 57-60. 
8Медушевская, И. Е. Специальный режим налогообложения в виде ЕНВД: 

преимущества и примеры оппортунистического поведения / И. Е. Медушевская, Д. В. 

Родионова // Налоги. - 2015. - № 1. - С. 45-48. 
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саломатӣ 

Дастгоҳу таҷҳизот 

барои коргоҳ 
6,5 7,3 8 8,8 9,6 10,5 

1,6 

Қисмҳои эҳтиётӣ 21,6 23,7 25,5 27,8 30,5 33,5 1,5 

Дигар намуди 

молҳо 
31,4 34 38,4 40,9 44,1 47,2 

1,5 

Ҳамагӣ 194,7 225,5 258,9 296,7 338,9 384,9 1,9 

 
Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 маълум мегардад, ки дар солҳои 2011-2018 

шумораи хариду фурӯш дар бозори тиҷорати электронии ИМА ба ҳисоби миёна қариб 

2 маротиба афзоиш ёфтааст. Яке аз сабабҳои афзоиши чунин миқдор иштирокчиёни 

тиҷорати электрониро дар ташаккули инфрасохтори тиҷорати электронӣ, ҷалби 

бештари хоҳишмандон ва устувор гардидани рақобат шарҳ додан мумкин аст. Ғайр аз 

ин, таҷдид ва ташаккули истеҳсоли дастгоҳу таҷҳизоти мобилӣ, ба монанди телефонҳои 

мобилӣ ва планшетҳо омили асосӣ гардида метавонад. Зеро шахсони инфиродии дорои 

телефони мобилӣ ё планшетҳои замонавӣ имконияти бештарро дар ҷамъоварии 

маълумот пайдо карда, ҳамзамон тавассути истифодаи Интернет имкониятҳои 

муайянсозӣ ё кам намудани хароҷоти худро бештар менамоянд. Ин тамоюлҳо барои 

корхонаву ташкилотҳои молистеҳсолкунанда на танҳо заминаи хуби васеъгардонии 

масоҳати бозор, ҷоннок намудани рақобатпазирӣ мегардад, балки имконияти хуби 

ошкорсозии хафвҳои молиявӣ, бахусус муайянкунандаи омилҳои таҳдидкунандаю 

сабабҳои пайдоиш, ошкорсозии миқдор ва ҳисоби хароҷоти трансаксионӣ мегардад. 

Аз таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ, хусусан ИМА зарур аст дар ҷумҳурии худамон 

истифода бурда, рушди тиҷорати электрониро пеш барем.  
 

АДАБИЁТ 
1. Комилов С.Ҷ., Давлатзод У. Иқтисоди корхона. Душанбе - Собириён, 2012. - С.116. 
2. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. 192 с. 
3. Коуз Р. Природа фирмы (англ. The nature of the firm, 1937.) :-М.: Дело.-360 с. . 2001. 
4. Кузибаева Б.М. Система свободной конкуренции и её роль в трансакционных издержках 

/Б.М. Кузибаева, Д.Н. Дадоматов / ИРШОДБАХШ: –Хуҷанд: Ношир, 2014. - С.225-
232.  

5. Нуреев P.M. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М.: 
ИНФРА-М, 2001. 239 с. 

6. Олейник А.Н. Институциональная экономика. Институциональные  
7. Радаев В.В. Российский бизнес: структура трансакционных издержек. // Общественные 

науки и современность, 1999, № 6. 
8. Робертс Дж. Экономика, организация и управление. Энглвуд Клефтс, 1992. С. 93-117. 

 
 
 

МУШКИЛОТ ВА МОНЕАҲО ДАР РОҲИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ 

МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ  БА ИҚТИСОДИЁТИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Баротзода Ш.М., н.и.и., дотсент, директори филиали Донишгоҳи байналмилалии 

сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон.  

Султонзода И.М., доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос иқтисодиёти 

кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.  

Шарти асоси тараққиёти иқтисодиёт фаъолнокии босуботи сармоягузорӣ ҳисоб 

меёбад, ки бо роҳи восеъ кардани ҳаҷми манобеи  сармоявии азхудшуда ва истифодаи 

http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/coase/works/coase_w1.txt&img=works_small.gif&name=coase
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


42 

 

самараноки он дар сохторҳои пешбари истехсолоти моддӣ ва  соҳаи иҷтимоӣ  дастрас 
карда мешавад. 

Сармоягузори қобилияти истеҳсолиро пурзӯр намуда, ҷои рақабатноки 

мамлакатро дар бозори ҷаҳон муайян мекунад, мавқеи асосиро ҷалби сармояи хориҷӣ 

дар шаклҳои гуногуни он дорад. Агар мамлакатҳои тараққикардаро ба назар гирем, 

онҳо дар марҳилаҳои сабзиши иқтисодӣ фаъолияти сармоягузорӣ ва  ҷалби онро аз 

бозорҳои ҷаҳонӣ тезониданд. Махсусан, солҳои 60-ум дар давраи «тиллои» фаъолнокии 

сармоягузорӣ байни мамлакатҳои тараққикарда, аз ҷумла  ИМА, Авропои  Ғарбӣ, 

Ҷопон афзуд. Дар Ҷопон солҳои 1966-70 дучанд гаштани сармоягузорӣ маҷмӯи 

маҳсулоти миёна 70% зиед гардид. Дар ин солҳо  ИМА, Олмон, Фаронса инчунин 

маҷмӯи  маҳсулоти  миёнаашон 25-30% афзуд. Яъне ҷалби сармояи хориҷӣ ва умуман, 

тезонидани фаъолияти сармоягузорӣ барои пешравии иқтисодӣ саҳми бузурге 
мегузорад [7,с.103]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сармояи хоричӣ яке аз масъалаи муҳими  

ҳалталаб мебошад. Ва дар шароити дигаргуниҳо ва гузариш ба сохтори  нави иқтисоди 

бозорӣ ҷоришавии сармояи хориҷӣ  як омили пешравии  иқтисодӣ  баромад мекунад. 

Сармояи хориҷӣ ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ворид гашта, норасоии 

моддии дохилиро пур карда метавонад. Инчунин, баробари сармояи хориҷӣ 

технологияи нав таҷрибаи истеҳсолӣ  ва  идора, дониши техникӣ, қувваи кории 

баландихтисос ворид гашта метавонад, ки дар хоҷагидории ҷумҳурӣ аҳамияти 

ҳалкунанда дорад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати рӯ ба тараққӣ ҳисоб меёбад ва ба қатори давлатҳое 

дохил мешавад, ки муҳтоҷи сармояи хориҷӣ буда, сиёсати ҷалби онро пеш мебарад. Дар 

бозори ҷаҳонии сармоя рақобати шадид байни давлатҳои рӯ ба тараққӣ оид ба ҷалби 

сармоя аз ин бозор   вуҷуд дорад. Азбаски шумораи давлатҳои сармоягузор нисбат ба 

давлатҳои рӯ ба тараққӣ кам  аст чунин рақобат амал  меқунад. Инчунин 

сармоягузорони хориҷӣ  сармояи худро ба давлатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ устувор содир 

намуданро интихоб менамояд. Дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ  низоми  муайяни хоси 

сармоягузорӣ ба вуҷуд омада, мавқеи ҳар яки онро дар бозори ҷаҳонии сармоя муайян 
месозад. 

Дар  чунин шароити сармоягузорӣ  ва вазни умумии ҷалби сармояи  хориҷӣ дар 

ҷаҳон барои  давлатҳои рӯ ба тараққӣ ҳоҷате ҳам нест, то ки сармояи самаранок ва 

фоидаоварро  ба иқтисодиёти худ ҷалб намояд. Аз ин рӯ,  ҷорӣ намудани  сиёсати  

босамари ҷалби сармояи хориҷӣ дар ин давлатҳо вазифаи муҳим ва мушкили ҳукумати 

онҳо буда, вақт ва қувваю иқтидори  бузургро талаб мекунад.  

Як тарафи ҷалбкунандаи давлатҳои рӯ ба тараққӣ барои  сармоягузарон - ин 

захираи  нисбатан зиёди  манобеи гуногуни  азхуднашудаи арзон ва қувваи кории 

нисбатан арзон дар ин давлатҳо буда, бисёр ҷойҳои холигӣ ва истифоданашуда дар 

бозори  дохилии онҳо дида мешавад. Ва ҳамин тарафи  ҷалбкунанда ба сармоягузорон  

мақсади забт намудани ин  соҳаҳоро пешбинӣ мекунад. Аз ин рӯ, давлатҳои рӯ ба 

тараққӣ имконияти пурраи интихоб намудани шакли намуди сармояи воридшавандаро 

надоранд ва баръақс нисбати онҳо имтиёзҳои гуногунро ҷорӣ менамоянд. 

Дар давлатҳои тараққикарда бошад, шароит дигаргун аст. Сармоягузорон 

мақсади фоиданок гузаштани воситаҳои озоди худро доранд, то ки фоидаи муътадили 
худро гирифта тавонанд. 

Қабулкунандагони сармоя бошанд, харакат мекунанд, ки сармояро арзонтар, дар 

шароитҳои имтиёзнок ва ҳатто бебозгашт қабул намоянд. Гуфтан ҷоиз аст, ки дар ин 

давлатҳо ҷалбкунандагони сармоя сармояи воридшавандаро интихоб менамоянд. 
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Чунин вазият танҳо дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ дар ҳолатҳои муайян ба назар 
мерасад. 

Агар пеш сармояи мустақими хориҷӣ бештар ба соҳаи аввалин (саноати истихроҷ 

ва хоҷагии қишлоқ) ва инчунин дувумин мерафт, ҳозир бисёртар ба соҳаи сеюм, яъне 

хизматрасонӣ равона мешавад. Аввал ва охири солҳои 90-ум қариб 60% сармояи 

давлатҳои тараққиқарда ба соҳаи хизматрасонӣ гузошта шуд. Барои мамлакатҳои 

собиқ сотсиалистӣ ин нишондиҳанда гувоҳи он аст, ки соҳаи камтараққӣ кардани 

хизматрасонӣ пеш бурда шавад. 

Гуфтаҳои боло гувоҳи он, ки сармоя бештар ба мамлакатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ 

устувор, яъне мамлакатҳои тараққикарда ҳаракат дорад. Дигар давлатҳои пасмонда 

бошанд, бо роҳҳои гуногун сармояи нисбатан сифаташ паст ва тезҳаракатро ҷалб 

намуда, истифода мебаранд. Умуман, дар давлатҳои сершумори рӯ ба тараққӣ ҷалби 

сармояи хориҷӣ масъалаи ҳалталаб мебошад. 

Мамлакате, ки аз рӯйи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар дараҷаи нисбатан паст 

ҳастанд, оид ба сармояи хориҷӣ ҳоҷати фикр нест. Ин давлатҳо аз рӯйи назарияи 

«доираи ночорӣ» дар доираи камсармоягӣ ҷойгир шудаанд ва баромадан аз чунин 

доира, аз рӯйи ин назария, қариб ғайриимкон аст. Ин масъаларо дар мисоли давлатҳои 

Ливия, Конго, Ҷумҳурии Африкои Марказӣ мушоҳида намудан мумкин аст.   

Таҷрибаи амалии ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки кишварҳое, ки иқтисодиёташон дар 

зинаи гузариш қарор доранд, аз буҳрони иқтисодӣ бе ҷалби сармоя ва истифодаи 

самараноки сармояи мустақими хориҷӣ баромада наметавонанд.  

Ҷадвали 1 
МАМЛАКАТҲОЕ, КИ АЗ ЛИҲОЗИ ҶАЛБИ САРМОЯИ МУСТАҚИМИ 

ХОРИҶӢ ДАР СОЛИ 2019 ДАР ДАРАҶАИ НИСБАТАН ПАСТ ҚАРОР ДОРАНД [10] 

Рейтинг Давлатҳо  Ҳаҷми СМХ ($ млн) 

161 Қирғизистон  

46,599,800 

167 Гамбия  29,146,667 
170 Ҷумҳурии Африқои Марказӣ 17,994,744 

171 Гвинея-Бисау  17,339,630 
173 Тонга  15,047,474 
176 Бутан 2,649,713 
177 Бурунди  983,747 
178 Кирибати  591,000 
179 Тувалу 298,862 
180 Ливия  0 
Таҳияи муаллиф дар доираи маълумотҳои сомонаи интернетии https://gtmarket.ru/research/foreign-

direct-investment-index/info (санаи муроҷиат 6.04.2020) 

 
 Ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар шароити иқтисодиёти кушода аз як қатор 

нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ дошта вобаста мебошад. Бо мақсади таъсир 

расондан ба ин нишондиҳанда баҳри беҳтаршавӣ ва ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ 

яке вазифаҳои муҳими давлат ва ҳукумат мебошад. Инчунин бо роҳи ташкили 

самараноки сиёсати давлатӣ истифодаи ба мақсад мувофиқи маблағ дар ҳамаи соҳаҳои 

ҷумҳурӣ, ки ба истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир афзалият доранд, хеле муҳим 
мебошад. 

Ҷалби сармоя (чи сармояи хориҷӣ ва чи сармояи дохилӣ) ба иқтисодиёти 

Тоҷикистон дар шароити буҳрони минтақавӣ ва ҷаҳонӣ яке аз воситаи ҳаётан муҳимми 

паст кардани сатҳи камбизоатӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз ҳамин масъалаҳои ҷалби 

https://gtmarket.ru/countries/kyrgyzstan
https://gtmarket.ru/countries/gambia
https://gtmarket.ru/countries/central-african-republic
https://gtmarket.ru/countries/guinea-bissau
https://gtmarket.ru/countries/tonga
https://gtmarket.ru/countries/bhutan
https://gtmarket.ru/countries/burundi
https://gtmarket.ru/countries/kiribati
https://gtmarket.ru/countries/tuvalu
https://gtmarket.ru/countries/libya
https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info
https://gtmarket.ru/research/foreign-direct-investment-index/info
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сармоягузории мустақими хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намуда, дар 

маҷмӯъ мушкилоти зеринро ошкор кардан мумкин аст: 

Номукаммал будани қонунгузории ҷумҳуриявӣ дар бораи сармоягузорӣ. 

Қонунҳое, ки регламенти фаъолияти сармоягузориро муайян месозанд дорои 

камбудиҳои ҷиддӣ мебошанд. Аксар қонунҳо байни ҳам алоқамандӣ надошта, 

якдигарро инкор мекунанд. Мавҷуд набудани пойгоҳи қавии қонунгузории муносибати 

байни минтақаҳо ва марказро танзимкунанда, коркарди нокомили механизмҳои 

суғуртаи сармояҳои хориҷӣ, мавҷуд будани санадҳои қувваи баръаксдошта омили 

асосии вайронкунандаи танзими рушд ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти мамлакат 

маҳсуб мешавад. Дар шароити имрӯза санадҳои асосии қонунгузорӣ қабул гардидаанд, 
ки сармоягузории ватаниро ба танзим медароранд.  

Ҷадвали 2. 

МУШКИЛОТҲОИ АСОСИИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН [6,с.18]  

1 Номукаммал будани қонунгузории ҷумҳуриявӣ дар бораи сармоягузорӣ 

2 Яке аз мушкилоти муҳими дигар, ин дар дасти аксар ширкатҳои калоне, ки 

асосан ба содир кардани захираҳои табиӣ машғуланд, мавҷуд будани 

маблағҳои калони пулӣ мебошад, ки онҳо на ба рушди иқтисодиёти 

Тоҷикистон, балки ба хориҷа равона шудаанд. 

3 Фаъолияти сусти сармоягузории бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

4 Коркарди номукаммали механизмҳои суғуртаи сармоягузорӣ, махсусан 

сармоягузориҳои хориҷӣ 

5 Рушди нокифояи таъмини инфрасохтории фаъолияти сармоягузории 

минтақаҳои дар шароити буҳрон қарордошта 

6 Бозори дохилии нисбатан хурд ва ҳамгироии сусти тиҷоратию иқтисодӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ; 

7 Рушди нокифояи инфрасохтори воқеӣ дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ; 

8 Шароити ками рақобатпазирӣ ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо (низомҳои 
гумрук, андоз, ва раводид); 

9 Инкишоф наёфтани инфрасохтори сармоягузорӣ (суғуртавӣ, бонкӣ, 

консалтингӣ (машваратӣ),иттилоотию таҳлилӣ ва ғайра); 

10 Дар ҷумҳурӣ ба қадри кофӣ мавҷуд набудани кадрҳои идоракунанда ва 

коргарии дорои донишу малакаи муосир, баланд будани сатҳи муҳоҷирати 

берунӣ. 

Таҳияи муаллиф 

Ҳолати қонунгузорӣ оид ба таъмини сармоягузории хориҷӣ дар вазъияти бад 

қарор дошта бошад ҳам, вале дар асоси на танҳо қонунҳо, балки санадҳои меъёрии 

ҳуқуқӣ, ҳукуматӣ ва соҳавӣ имкон пайдо гардид, ки як қатор мушкилоти ба 

воридшавии сармояи хориҷӣ монеъшаванда ҳал карда шавад. Ба ин ба хориҷа 

баровардани қисмати муайяни фоида ва ҳаққи саҳми соҳибмулкони хориҷӣ мисол шуда 
метавонад. 

2. Яке аз мушкилоти муҳими дигар, ин дар дасти аксар ширкатҳои калоне, ки 

асосан ба содир кардани захираҳои табиӣ машғуланд, мавҷуд будани маблағҳои калони 

пулӣ мебошад, ки онҳо на ба рушди иқтисодиёти Тоҷикистон, балки ба хориҷа равона 
шудаанд.  
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Бояд қайд кард, ки муҳити ҳозираи кории Ҷумҳурии Тоҷикистон самти венчурӣ 

дорад, ки ин, албатта, ба ҷалби сармоя дар иқтисодиёти ҳақиқӣ таъсири манфӣ 

мерасонад. Иқтисодиёти ҷумҳурӣ бо вуҷуди дар ихтиёр доштани неруи сармоягузорӣ ва 

захираҳои мувофиқ ба сармоягузорони хориҷӣ барои сармояи гузоштаашон кафолат 

дода наметавонад. Илова бар ин, захираҳои сармоягузорӣ дар байни минтақаҳо 

номутаносиб тақсим гардида, он асосан дар шаҳрҳои нисбатан калонтар ва минтақаҳои 

аз захираҳои табиӣ бойбуда ба ҳам оварда шудаанд минтақаҳои боқимонда ва қисмати 

бештари соҳаҳои коркард имконият надоранд, ки ин неруи сармоягузориро истифода 

намоянд. Масалан, ҳамин гуфтаҳоро мо метавонем дар маълумоти расми зерин 

мушоҳида намоем.  

Таҳлили расми 1. нишон медиҳад, ки ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ дар 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нобаробар аст. Сармоягузорони хориҷӣ дар 

сармоягузории худ он минтақаҳои ҷумҳуриро интихоб менамоянд, ки инфрасохтори 

молиявиашон рушдкарда мебошад, инчунин тақозои аҳолӣ дар он ҷо пардохтпазир аст 

ва корхонаҳои саноатӣ бештар фаъолият менамоянд.  

 
Расми 1. Сохтори минтақавии ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар соли 2007-2019. 

Сарчашма:Коркарди муаллиф дар асоси маълумотҳои [11] 

Дар солҳои 2017-2019 воридоти сармояи хориҷӣ ба шаҳри Душанбе 5942,4 млн. 

долл, вилояти Суғд – 1954 млн. долл., вилояти Хатлон –821,6 млн. долл., ноҳияҳои 

тобеъи ҷумҳурӣ бошад 207,3 млн. долл. ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон –70 
млн. долл. равона гардидааст. 

Ҳамин тариқ, нобаробарии тақсимоти сармоягузориҳои хориҷӣ дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ аён аст. Яке аз сабабҳои чунин нобаробарӣ-суст будани сиёсати минтақавии 

оид ба ҷалби сармояи хориҷӣ, пеш аз ҳама, дар самти кафолати бехатарии сармоя ва 

сармоягузорон, инфрасохтори нақлиётӣ ва бозорӣ, гаравгонӣ, суғурта таъмини онҳо бо 

иттилоот оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Ба андешаи мо бояд 

сармоягузориҳои хориҷӣ  бояд ба ноҳияҳои сусттараққикардаи ҷумҳурӣ равона карда 
шаванд. 

3. Фаъолияти сусти сармоягузории бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

қарздиҳии дарозмуддати сармоягузорӣ. Мувофиқи маълумоти дастрасгардида агар 

бонкҳои тиҷоратӣ дар соли 2013 ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ 204 млн. сомонӣ 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ш.ДУШАНБЕ СУҒД ХАТЛОН НТҶ ВМКБ 

ш.Душанбе Суғд Хатлон НТҶ ВМКБ 

млн.долл.ИМА 5942,4 1954 821,6 207,3 70



46 

 

сармоягузорӣ карда бошанд, ҳамин нишондиҳанда дар 10 моҳи соли 2019 ба 2,539 млн. 

сомонӣ ё худ 12,4 маротиба зиёд шудааст [2,с.82]. Ҳамин нишондиҳандаро дар муқоиса 

ба доллари ИМА ҳисоб намоем, баробар ба 241,8 млн. доллари ИМА дар соли 2019 аз 

ҷониби бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузорӣ карда шудааст, ки ин нисбат 

сармоягузории мустақими хориҷӣ 104,0 млн. доллари ИМА камтар мебошад. Ҳоло он, 

ки таҳқиқгарони ватанӣ Саидаҳмадова Ш.С., Баротзода Ш.М. дар таҳқиқотҳои худ 

қайд намудаанд, ки яке аз сарчашмаи асосии сармоягузориҳо дар корхонаҳои 

кишоварзӣ асосан захираҳои худӣ ва қарзҳои бонкӣ мебошанд [3,с.176].  

 
Расми 2. Сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ дар солҳои 2013-2019. 

Сарчашшма: Коркарди муаллиф дар доираи маълумотҳои адабиёти [1, с.77, 2.С.,82] 

Дар ҷумҳурӣ, шумораи ширкатҳои суғуртаи давлатӣ ва ғайридавлатӣ аз 17 адад 

дар соли 2012 то 19 дар соли 2019 афзудааст. Ҳаҷми сармояи оинномавии ҳамаи 

ширкатҳои суғурта дар соли 2019 452 915,7 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки дар 

ҷадвали 3. оварда шудааст.  

Сармояи ду ширкати давлатӣ дар маҷмӯъ ҳаҷми сармояи оинномавии ҳамаи 

ширкатҳо 78,8%-ро ташкил медоданд (ба ҷадвали 3. нигаред). 

Ҷадвали 3.  

НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИ БОЗОРИ СУҒУРТА ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН [8] 

№  Номгӯи ташкилотҳо  Дороиҳо  Уҳдадориҳо  Сармояи 

оинномавӣ  

1  КВД «Тоҷиксуғурта»  53 030,0  46 465,8  5 200,0  

2  КВДС «Тоҷиксармоягузор»  33 441,5  12 123,5  15 675,0  

3  ҶСДММ «Спитамен Суғурта»  95 736,1  3 783,9  87 742,1  

4  ҶДММ «ТС «Муин»  15 712,0  10 552,4  2 727,2  

5  ҶДММ «Суғуртаи асри 21»  3 839,0  - 483,1  2 719,1  

6  ҶСП «ТС Кафил»  1 570,0  541,0  1 000,0  

7  ҶСП «ТС «Суғуртаи аввалини миллӣ»  207 746,9  143 119,7  500,0  

8  ҶДММ «ТС БИМА»  25 869,3  24 864,8  500,0  

9  ҶДММ «ТС Боварӣ»  1 962,2  1 295,6  500,0  

10  ҶДММ «ТС «Меҳнат»  2 687,7  2 084,7  500,0  
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11  ҶДММ «ТС Лидер Иншуранс»  2 197,2  120,0  500,0  

12  ҶДММ «ТС Эсхата Суғурта»  2 902,1  1 837,7  500,0  

13  ҶДММ «ТС Итминон»  1 559,8  322,4  500,0  

14  ҶДММ «Суғуртаи Шарқ»  1 536,0  816,5  500,0  

15  ҶДММ «ТС Меҳрубон»  627,0  627,0  500,0  

16  ҶДММ «Суғуртаи Тоҷик ва Чин»  387,5  284,6  500,0  

17  ҶДММ «ТС Сипаҳр»  327,9  19,2  500,0  

18  ҶДММ «ТС Такаффул»  499,8  19,7  500,0  

19  ҶДММ «Маркази дастгирии суғуртаи 

мутақобила»  

1 283,7  1 258,8  17,6  

Ҳамагӣ  452 915,7  249 654,2  121 081,0  

Маълумотҳои ҷадвал аз сомонаи расмии БМТ nbt.tj дастрас карда шудааст.  

Таҳияи муаллиф. 

Ҳамин тавр, ширкатҳои суғуртаи давлатӣ дар бозори хизматрасонии суғурта дар 

соли 2019 мавқеи монополиро барои худ касб кардаанд, ки ин, албатта, рушди 

бозорҳои рақобатпазирро барои хизматрасониҳои суғурта, фаъолияти механизми 

бозорӣ, нархҳои бозорӣ ва ғайраро бозмедорад. 

Аз ташкилотҳои номбурда КВДС «Тоҷиксармоягузор» маҳз ширкате мебошад, 

ки самти фаъолияташ суғуртакунонии объектҳои сармоягузорӣ мебошад. Корхонаи 

воҳиди давлатии суғуртавии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Тоҷиксармоягузор» суғуртаи сармоягузориҳоро ба роҳ монда, кафолати ҷуброни 

зарарро аз фаъолияти сармоягузории суғурташаванда дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод менамояд ва он ба таъмини ҳифзи ҳуқуқи баробар, манфиатҳо ва 

амволи субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ новобаста аз шаклҳои моликияташон 

равона гардидааст. Барои суғурта кардани ҳамаи намудҳои арзишоти амволӣ ва зеҳнӣ, 

ки дар субъектҳои соҳибкорӣ ва намудҳои дигари фаъолият гузошта мешаванд, 

мавриди қабул қарор меёбанд. Маблағи суғуртавӣ дар доираи лоиҳаи сармоягузорӣ ё 

техникӣ гузоштаи суғурташаванда муқаррар карда мешавад. Андозаи ҳаққи суғуртавӣ 

аз рӯйи ҳар як суғуртаи бурду бохти қабулгардида муқаррар мегардад ва метавонад 

вобаста ба омилҳои зиёд мавриди таҳрир қарор ёбад. Дар мавриди муайян намудани 

меъёри тарифҳои суғуртавӣ суғуртакунанда экспертизаи пеш аз суғуртакунии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ва техникиро мегузаронад. Дар рафти назарсанҷиҳое, ки аз ҷониби КВДС 

«Тоҷиксармоягузор» дар сомонаи расмии он миёни 111 нафар оид ба истифодабарии 

хизматрасониҳои суғуртавӣ гузаронида шудааст. Назарсанҷиҳо нишон дод, аз миёни 

111 нафар пурсидашудагон танҳо 3 фоизи он суғуртаи сармоягузориро ҳамчун 

хизматрасонии афзалиятнок ҳисоб намудаанд.  

 
Расми 3.1.3. Назарсанҷиҳо оид ба истифодабарии хизматрасониҳои суғуртавӣ. 

Сарчашма:Таҳияи муаллиф дар доираи маълумотҳои [9] 
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Хулоса, суғурта яке аз усулҳои самаранок паст кардани хавфу хатари корхона 

ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт (корҳои 

сохтмонӣ ва насбкунӣ, ҳифзи арзишҳои моддӣ, хавфу хатари ҳангоми сар задани 

сӯхтор, офатҳои табиӣ ва амалҳои ғайриқонунии шахсони сеюм), инчунин паст кардани 

таъсири офатҳои табиӣ ба муҳити зист ва ғайра мебошад. Ба ин намуди хатарҳо 

инчунин хатарҳои алоқаманд бо фаро расидани уҳдадории суғурта барои ҷуброни 

зарари ба шахсони сеюм дар рафти корҳои сохтмону монтажкунӣ, супоридани 

санҷишҳои таҷҳизот, инчунин хавфи молиявии худи суғурташаванда, ки пайдоиши он 

метавонад ба қатъ гардидани корҳои сохтмонӣ ва насбкунӣ, масалан, дар натиҷаи 

сӯхтор ва дигар ҳолатҳои фавқулодда ё таҳвили таҷҳизот ба макони сохтмон дар вақти 

саривақтӣ ва сабабҳои дигари ғайримоддида алоқаманд мебошад. 
5. Рушди нокифояи таъмини инфрасохтории фаъолияти сармоягузории 

минтақаҳои дар шароити буҳрон қарордошта. Рушди инфрасохтори фаъолияти 

сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо баҳисобгирии хусусияти шароитҳои 

ғарбӣ, хавфҳои калон, ки ба шароитҳои сахти табиӣ-иқлимӣ, хароҷоти нисбатан 

баландтари аксар секторҳои иқтисодиёт, аз мавқеи ояндабинӣ стратегияи рушди 

Тоҷикистон муҳим будани ҳудудҳои ғарбӣ, махсусан Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон алоқаманданд, дида баромада шавад. Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро 

корхонаҳои захираҳои табииро истифодабаранда, ки бо маблағгузории сармояи 

давлатӣ кор мекунанд, ташкил медиҳад, ки онҳо ба сармояи дарозмуддати калонҳаҷм 

ниёз доранд ва дар шароити буҳрони молиявӣ ҷалб намудани онҳо мушкилот ба миён 

меорад. Дар робита бо ин, бояд ба масъалаҳои такмили идоракунии корпоративӣ, 

ҳамчун яке аз қисматҳои инфрасохтори институтсионалӣ, таъмини бехатарии иқтисодӣ 

ва истифодаи абзори бозори асосӣ баҳри паст намудани хавф ва ҷалби сармояи 

мустақими хориҷӣ диққати ҷиддӣ дода шавад. 

6. Бозори дохилии нисбатан хурд ва ҳамгироии сусти тиҷоратию иқтисодӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ; 

7. Рушди нокифояи инфрасохтори воқеӣ дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ; 

8. Шароити ками рақобатпазирӣ ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо (низомҳои гумрук, 
андоз, ва раводид); 

9. Инкишоф наёфтани инфрасохтори сармоягузорӣ (суғуртавӣ, бонкӣ, 

консалтингӣ (машваратӣ),иттилоотию таҳлилӣ ва ғайра); 

10. Дар ҷумҳурӣ ба қадри кофӣ мавҷуд набудани кадрҳои идоракунанда ва 

коргарии дорои донишу малакаи муосир, баланд будани сатҳи муҳоҷирати берунӣ. 

Мушкилотҳои мавҷударо таҳлил намуда, метавон ба хулосае омад, ки дар ҷумҳурӣ 

барои барпо кардан ва рушд додани инфрасохтори дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ 

зарур буда, фаъолгардонии таъсири ҳокимияти давлатӣ, илм ва тиҷоратро дар аснои 

ташаккулдиҳии низоми сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақозо менамояд. 

Ҳамаи шаклҳои дар боло овардашудаи ҷалби сармояи хориҷӣ хусусияти 

дарозмуддати стратегӣ доранд. Онҳо имкон медиҳанд, ки ҳангоми дуруст ба роҳ 

мондани ташкили кор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти сохтории соҳаҳо 

ва дигаргуниҳои иқтисодии байнисоҳавӣ бо хароҷоти ками сармоягузорӣ (хусусан 

асъорӣ) дар муҳлатҳои кутоҳтарин, дар муқоиса бо истифодаи танҳо захираҳои 

молиявии мамлакат, кумак расонида шавад. Онҳо метавонанд камшавии каниши 

алоқаҳои технологиро бо мамлакатҳои индустриалӣ тезонанд.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Кудратова Ф. Р.- кандидат экономических наук., старший преподаватель кафедры финансов 
Таджикского государственного финансово- экономического университета.  
Исматуллозода Бахором– соискатель института экономики и системных исследований развития 
сельского хозяйства Республики Таджикистан.  

 

Ключевым фактором экономического роста в национальной экономике стран 
мира выступают инвестиции. В индустриально развитых странах вопросам активизации 
инвестиционной деятельности с целью развития реального сектора экономики на 
государственном уровне уделяется большое внимание. Это также связано с тем, что 
снижение инвестиционной активности в любой стране трактуется как серьезная угроза 
национальной безопасности. Именно динамично растущие инвестиции с 
материализованными в них инновациями, трансформируясь в создание новых 
конкурентоспособных производств, являются не только движущей силой развития 
производства, но способны обеспечить высокие темпы и качество экономического 
роста. 

Инвестиции представляют собой комплекс сложных явлений и процессов, 
проявляющихся в различных формах, и развиваются в рамках общей экономической 
политики, проводимой государством и хозяйствующими субъектами. Они 
предусматривают обязательное обоснование необходимых объемов инвестиций, их 
источников, структуры и направлений использования с целью обновления основных 
средств и повышения их технического уровня. При этом экономическое понятие 
инвестиций имеет множество определений [2,44].  

Различные этапы развития экономической теории способствовали изменению 
самого понятия инвестиции. В XVII веке господствовала доктрина меркантилизма, 
представители которой отождествляли богатство нации с деньгами, а деньги — с 
благородными металлами. Основным источником богатства считалась внешняя 
торговля, обеспечивающая приток в страну денег и соответственно экономическое 
развитие, посредством поддержания активного торгового баланса [6, 144]. 

Основоположник классической школы А.Смит отмечал, что результат годового 
труда любой нации может быть приумножен двумя способами: посредствам роста числа 
производительных работников или увеличением производительной силы прежде 
нанятых работников. Для достижения этого необходимо увеличить капитал, 
используемый для создания новых рабочих мест работников или для 
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совершенствования машин и орудий. А.Смитом была установлена логическая 
взаимосвязь: богатство народов - количество производительных работников - 
производительная сила труда — размер капитала, воплощенного в средства 
производства. При этом он считал капиталом, который может быть использован для 
увеличения национального богатства: машины и оборудование; доходные постройки 
(производственные сооружения и здания); средства, направляемые на повышение 
качества земель (орошение, осушение и т.п.); знания и собственность, приобретенные 
населением, и оборотный капитал. Таким образом, А.Смит относил к инвестициям 
затраты, направленные на возмещение или увеличение капитала, существующего в 
указанных формах [3,77]. 
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Рисунок 1. Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства. 

Инвестиционную деятельность можно рассматривать как одну из важнейших 
цепей обратной связи в воспроизводственном процессе, которая опосредована 
влиянием распределения продукции на динамику факторов производства и имеет дело 
не только с воспроизводством капитальных ресурсов, но и трудовых ресурсов (рис.1). 

Отражение инвестиционного процесса в рыночных условиях может быть 
двухстороннее: с точки зрения динамики физических величин и с точки зрения 
финансовых показателей. В каждом из этих случаев имеют дело с особым набором 
показателей и факторов. Инвестиционный процесс с точки зрения движения физических 
величин представляет собой следующую цепочку явлений: создание инвестиционных 
товаров (строительные объекты, машины и оборудование, технологии, патенты и «ноу-
хау»); процесс освоения новых производственных   мощностей (вывод   построенных   
объектов   на проектируемый объем выпуска продукции); эксплуатация объекта в 
нормальном режиме в целях производства товаров (услуг) [4.208]. 

Инвестиционный процесс с точки зрения движения финансовых величин 
представляет собой вложение денежных средств в целях получения дополнительного 
дохода. Участниками этого процесса являются: 
Сберегатели денег, которые хранят свои сбережения либо у себя лично, либо передают 
их в доверительное пользование инвесторам. 
Инвесторы, которые осуществляют денежные вложения в проекты либо сами, либо 
обращаясь к финансовым посредникам. 
 Финансовые посредники (банки, финансовые группы, инвестиционные или 
финансовые компании, которые реально осуществляют операции как с денежными 
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ресурсами, так и ценными бумагами, направляя их в производство товаров и услуг в 
целях получения дополнительного дохода (прибыли). 

В сельскохозяйственных предприятиях других отраслей имеются активы, 
которые используются для обслуживания основной деятельности либо не полностью 
используются, как например, складские помещения. Несомненно, такие фонды 
необходимы, но их содержание дорогого стоит, а эффективность в виду сезонности 
невелика. Поэтому выполнение данных операций осуществляется не с минимальными 
средними издержками и в результате отягощает себестоимость продукции в целом. 
Данную гипотезу подтверждает тот факт, что коэффициент выбытия основных фондов 
без учета скота в сельскохозяйственных организациях по-прежнему остается достаточно 
высоким за счет стремления предприятий освободиться от непрофильных активов [5, 
225]. 

В качестве альтернативы можно вспомнить станции технического обслуживания 
в советский период, куда по окончании сезона полевых работ техника направлялась на 
капитальный ремонт. Или же необходимо способствовать развитию сервисных центров 
заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, наши работы рассмотрены экономическая сущность категории 
«инвестиции», определены основные этапы инвестиционной деятельности, определены 
особенности механизма привлечения инвестиций в сельское хозяйство. 
Проанализированы основные источники инвестиций в сельскохозяйственном 
производстве. 
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ЊАМКОРИЊОИ МОЛИЯВИИ БОНКИ ОСИЁГИИ РУШД БО ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Сафаров А. И. н.и.и., муаллими кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ  

 
Ҷаҳонишавӣ ва минтақагароӣ равандҳое мебошанд, ки ба устуворшавии мавқеи 

маблағгузорон оварда расонида, зарурати таъсиси сохторҳои институтсионалӣ дар 

сатҳи байналмилалӣ ва минтақавиро пеш овард.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил гаштан ба нишондиҳандаҳои муҳими 

иқтисодӣ ҳадафҳои асосии стратегиро мушаххас кард, ки инҳо: - баромадан аз бунбасти 

коммуникатсионӣ, - таъмини амнияти озуқаворӣ; - таъмини истиқлолияти энергетикӣ 

ба шумор мерафтанд. Муҳиммияти аҳдофи мазкур ҳамзамон дар ҳуҷҷати СМР - 2015 ва 

дигар барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуддат бараъло мушаххас карда шуда буданд. 

Инак, маротибаи дуюм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати дарозмуддати СМР - 2030 ба 
тавсиб расид.  

Мусаллам аст, ки дар радифи аҳдофи қаблан гузошташуда боз як ҳадафи дигари 

стратегӣ дар назди Ҳукумат ва тамоми ниҳодҳо вогузор карда шуд. Ин ҳам бошад, 
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саноатикунонии бо суръати мамлакат барои давраи миёнамуҳлат маҳсуб меёбад. 

Воқеан, «Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҳуҷҷатҳои стратегии қаблан қабулшуда 

дастовардҳои назаррасро соҳиб гашт, аммо то ба ҳол баъзе аз проблемаҳои 

макроиқтисодӣ пурра ҳалли худро пайдо накардаанд, ки дар ин самт ташкили 

ҳамкории самараноки молиявӣ ва дарёфти захираҳои молиявӣ зарур мебошад».9  

Тавсеаи ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо СБММ Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар Паёмҳои 

солонаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ишора карда, хостгори 

фаъолияти мунсифона ва беғаразонаи онҳо дар ватанамон мебошанд. Дар ин ҳошия 

ҳимояи манфиатҳои миллӣ низ дар маркази таваҷҷуҳ қарор дода мешаванд. Дар Паёми 

соли 2016 Пешвои миллат қайд карданд: - «...Ба шарофати сиёсати хориҷии мутавозин 

дар ин давра Тоҷикистони мо дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоистаи худро пайдо 

намуда, муносибат ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаро бо созмонҳои байналмилаливу 

минтақавии молиявӣ ба роҳ монд.  

Ҳадафҳои аслии сиёсати хориҷии Тоҷикистон бетағйир буда, ба ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди 

берунӣ барои рушди устувори мамлакат ва мусоидат ба таҳкими пояҳои истиқлолу 

соҳибихтиёрии давлатии мамлакат нигаронида шудаанд...  

Боиси зикр аст, ки дар тӯли соҳибистиқлолӣ чандин ташаббусҳои созандаи 

кишвари мо дар робита ба масъалаҳои муҳимми сиёсати ҷаҳонӣ ва татбиқи тарҳҳои 

азими минтақавӣ аз ҷониби шарикони байналмилалӣ пуштибонӣ ёфтаанд....».10  

Барои бартарафсозии мушкилиҳои дар боло зикргардида пайдо кардани 

сарчашмаҳои молиякунонӣ ва маблағгузорӣ лозим мебошад. Дар ин ҳошия, яке аз 

манобеъи пайдо кардани захираҳои молиявӣ ин густариши ҳамкориҳо бо созмонҳои 

байналмилалӣ ва минтақавии молиявӣ (СБММ) ба шумор меравад. Тавре маълум аст, 

ҳамкории самарабахши СБММ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи механизми «Кӯмаки 

расмӣ барои рушд» амалӣ карда мешавад, ки дар ин маврид СБММ ҳамчун донорҳои 

бисёрҷониба шарҳ дода мешаванд. Инро ба инобат гирифта, густариш ва 

мукаммалгардонии механизми ҳамкориро бо созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии 

молиявӣ, аз қабили: Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА); гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ 

(ГБҶ);Бонки осиёии рушд (БОР); Бонки исломии рушд (БИР); Бонки аврупоии таҷдид 

ва рушд (БАТР); Фонди (хазинаи) қувейтӣ; Бонки содиротию воридотии Чин ва ғайра 

шарти муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ кардан мумкин аст. 

Яке аз созмонҳои сернуфузи молиявии минтақавӣ, ки Тоҷикистон бо он беш аз 

бист сол муносибат дорад, Бонки осиёгии рушд (БОР) ба њисоб меравад. Мақсади БОР аз 

ин иборат аст, ки сатҳи камбизоатӣ ва фақри 67 кишварҳои рӯ ба инкишофи узвашро ба 

маврид паст намуда, сифати ҳаёти аҳолии минтақаро баланд бардорад. «Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 25-умин калонтарин саҳоми минтақавии БОР ва 33-юмин саҳҳом дар байни 

тамоми давлатҳои аъзои БОР мебошад. Саҳмияҳои харидашуда 10,134 ҳазор доллари 

ИМА (0,29%) ва ҳиссаи овозҳо 23,366 ҳазор доллари ИМА (0,53%)-ро ташкил 

                                                           
9
  Тағоев М.Р. Мукаммалгардонии механизми ҳамкории Xумҳурии Тоҷикистон бо 

созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии молиявӣ. М.Р. Таѓоев / Диссертатсия барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, Душанбе-2019, -С. 5 
10

 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2016 [манбаи электронӣ]. URL: 

http://president.tj/node/13739 (санаи муроxиат: 15.01.2018)  
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мекунанд.»11 «БОР механизми ҳамкории худро бо Тоҷикистон дар шаклҳои муколамаи 

сиёсӣ, қарзҳо, сармоягузорӣ дар сармояи саҳҳомӣ, кафолатҳо, грантҳо ва кумакҳои 

техникии лоиҳаҳо роҳандозӣ менамояд ва пайваста онҳоро мукаммал гардонида, ба 

ҳамкорӣ тавсеа мебахшад.»12 

БОР бо мақсади мусоидат ба ислоҳот ва тараққиёти инфрасохтори энергетикӣ, 

беҳсозии идоранамоии захираҳои обӣ ва камкунии таваккалиятҳои ҳолатҳои 

фавқуллода, барои рушди шаҳрҳо, беҳсозии вазъи соҳаи тандурустӣ, рушди соҳаи 

маориф ва ҳамзамон барои барқарорсозии долонҳои калидии нақлиётӣ дар давари 

барои солҳои 2018-2020 беш аз 280 миллион доллари ИМА ҷудо менамояд. Дар ҳошияи 

ин маблағгузориҳо давлатҳоро мебояд, ки барои ба даст овардани мақсадҳои «Рушди 

ҳазорсола» дар чаҳорчӯбаи «Як камарбанд -як роҳ» кӯшиш ба харҷ диҳанд.13 

Яке аз афзалиятҳои фаъолияти БОР дар он зоҳир мешавад, ки барои давлатҳои 

узв қарзҳои дарозмуддати сатҳи хизматрасониашон пастро пешниҳод менамояд. 

Муҳлати қарзҳои БОР 40 солро дар бар гирифта, аз ин 10 соли аввалаш давраи имтиёзӣ 

мебошад ва бо меъёри 1% солона пешниҳод карда мешаванд. Воқеан, ин гузаштҳо 

барои иқтисодиёти рӯ ба инкишоф муфид мебошанд.14 

Ҷадвали 1. 

Ҳиссаи қарздиҳандагони бисёртарафа дар ҳаҷми умумии қарзҳои пешниҳодкардаи 

бисёртарафа тайи солҳои 2010-2018 

ба ҳисоби %   

Қарздиҳандаго
ни бисёртарафа  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Бонки Ҷаҳонӣ  37  35  34  33  33  33  34  34  33  

Бонки 
Аврупоии 

таҷдид ва 
рушд  

0,4  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  1  2  3  

Бонки осиёии 
рушд  

32  31  30  29  28  28  26  30  28  

ХБА  10  11  13  15  15  14  12  9  6  

Бонки 
исломии рушд  

8  10  12  12  12  12  13  12  14  

Хазинаи 
ОПЕК  

2  2  2  3  4  4  5  4  4  

Дигар 

донорҳои 
бисёртарафа  

7  7  7  7  7  8  8  8  12  

Сарчашма: Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хазинаи электронӣ, Сомонаи расмии 
www.minfin.tj Санаи муроҷиат: 30.07.2019с. 

                                                           
11 Сомонаи расмии БОР: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional document/193026/cps-taj-2016-
2020-ru.pdf (санаи муроҷиат: 18.06.2019с.)   
12 Маълумотномаи «Ҳамкорони рушд» (барои солҳои 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)// Нашрияи Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон.   
13 Сомонаи интернетӣ: https://www.adb.org/countries/tajikistan«Президент АБР обещает 
свыше $5 млрд в поддержку новой Стратегии Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества» //г.Душанбе, Пресс-релиз от 27 октября 2017г (санаи 
муроҷиат: 15.11.2017с.)   
14 Тағоев М.Р. «Ҳамкориҳои Бонки Ҷаҳонӣ дар татбиқи лоиҳаи инвеститсионии CASA-1000» // М.Р. 

Тағоев// Маҷаллаи илмии «Илм ва фановарӣ», ДМТ, №1, Душанбе-«Сино», 2014с., саҳ.243-246, 
http://www.niin.tnu.tj/journal/2014/niin_2014 1.pdf   



54 

 

Таҳлилњо нишон медињанд, ки (ҷадвали1.) БОР аз рӯи ҳаҷми қарзҳои додашуда 

дар сохтори қарздиҳандагони бисёртарафаи Тоҷикистон пас аз Бонки Ҷаҳонӣ ҷойи 

дуюмро ишғол менамояд. Аз ҷадвали мазкур дидан мумкин аст, ки дар ҳама солҳо 

ҳиссаи Бонки Ҷаҳонӣ ҳам дар ҳаҷми умумии қарзи берунӣ ва ҳам дар ҳаҷми умумии 

қарзҳои бисёртарафа назаррас боқӣ мемонад. Сабаби асосии ин ҳолат дар 

маблағгузории 3 институти ГБҶ ва ҳамзамон истифодаи механизмҳои гуногуни 

маблағгузорию диверсификатсияи амалиётҳои соҳавӣ маҳсуб меёбад. Мавқеи Бонки 

осиёии рушд низ ҳамчун маблағгузори бисёрҷониба дар ҳаҷми умумии қарзи хориҷӣ ва 

татбиқи лоиҳаҳои аҳамияти стратегӣ дошта хеле назаррас боқӣ мемонад. Сабаби 

афзоиши ҳиссаи БОР дар ҳаҷми умумии қарзи берунӣ аз васеъ кардани доираи 

маблағгузорӣ дар лоиҳаҳои калону аҳамияти стратегидоштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шумор меравад.  

Аз нигоҳи иқтисодӣ ҳамкории минбаъдаи Тоҷикистон бо СБММ дар оянда низ 

ба манфиати кор хоҳад буд. Бо назардошти он, ки имрӯзҳо Тоҷикистон дар татбиқи 

Лоиҳаи минтақавии CASA-1000 нақши марказиро иҷро менамояд, ҷалби маблағҳои 

БОР дар бартараф кардани норасоии захираҳои молиявӣ ва амалисозии ин лоиҳа яке аз 

шартҳои асосӣ ҳисоб меёбад.  

Бояд тазаккур дод, ки сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дарёфт ва 

истифодаи кӯмаки берунӣ бо Стратегияҳо ва Барномаҳои миллӣ, ки барои давраи 

миёнамуҳлат ва дарозмуддати афзалиятнокӣ қабул карда мешаванд, мушаххас 

гардонида мешавад. Яъне муттаҳидсозӣ, соддагардонӣ ва аниқгардонии базаи ҳуқуқию 

меъёрӣ ва мутобиқати қонунгузории миллӣ ҷиҳати тақвияти ҳамкории тарафайни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо СБММ махсус бо БОР дар ҳалли масъалаҳои асосии рушди 

иқтисодиёти миллӣ аҳамияти калонро соҳиб мебошад. Дар ин маврид, мо бояд 

омӯзиши ҳамаҷониба ва принсипҳои таҳияи Барномаҳо ва Стратегияҳои миллии дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшударо, ки бо Ҳадафҳои рушди ҳазорсола (ҲРҲ) ва 

Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) ҳамоҳанг гардонида шудаанд гузаронем. Дар ин 

маврид, ҳуҷҷатҳои Стратегияи кам кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлати солҳои 2010-2012; Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР -2030); Стратегияи идоракунии 

қарзи давлатӣ (СИҚД) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои гуногун ва дигар 

Барномаҳои соҳавии аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда мавриди 

таҳлил ва омӯзиш бояд қарор гирад.  
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МАСЪАЛАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ МУАЙЯН КАРДАНИ        ТАЪСИРИ ҚАРЗҲОИ 

БОНКӢ БА РУШДИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 Махшулов С.Љ., н.и.и., дотсент 
 Самиев X., магистри соли 2-юми ихтисоси кори бонкb 

 

Айни замон бо мақсади арзёбии самаранокии истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ 

таҳқиқоти зиёде гузаронида шудаанд. Бо вуљуди ин, дар масоили арзёбии самаранокии 

иқтисодии кишоварзӣ норасоии иттилоот мушоњида карда мешавад. Аз нуқтаи назари 

методологӣ, механизмҳои самаранокии фаъолияти иқтисодиро бо истифода аз ду самти 

тадқиқот баҳо додан мумкин аст. Якум, бунёди низоми нишондиҳандаҳо, ки 

самаранокии иқтисодиро бо паҳлуҳои мухталиф тавсиф менамояд. Дуюм, таҳияи 

нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ мебошад, ки ба мо имконият медиҳад, то вазъи тартиби 

иқтисодиро дар маҷмуъ баррасӣ намоем. Яке аз чунин механизмҳо қарз мебошад. 

Барои гузаронидани марҳилаи якуми омӯзиш, ки аз интихоби нишондиҳандаҳои 

самараноки иқтисодӣ иборат аст, ба фишангҳои самаранок гузаштан зарур аст, зеро 

гузариш ба иқтисоди бозорӣ рушди гуногуншаклии моликият ва зарурати фаъолсозии 

муносибатҳои моливу пулиро дар худ фаро мегирад. Ба талаботи иқтисоди бозорӣ 

мутобиқ намудани фаъолияти сармоягузорӣ коркарди муносибатњои нави комилан 

мувофиќро дар самти сармоягузорӣ ва хизматрасонии соҳаи кишоварзӣ талаб 
менамояд.  

Самаранокии истифодаи захираҳои қарзиро дар сатҳи поёнӣ (микросатњ), яъне аз 

нуќтаи назари ташкилотњои соњаи кишоварзї баррасӣ намудан мумкин аст. Дар ин 

ҳолат, самаранокии истифодаи сармояи қарзї ҳамчун манбаи иловагии молиявӣ барои 

ба даст овардани фоида фаҳмида мешавад.  

Сохтори фаъолияти ќарздињии соњаи кишоварзиро тадқиқотчиён ба масъалаи 

муваффақияти бадастовардашуда алоќаманд менамоянд, аммо омӯзиши амиқ барои 
муайянсозии усули арзёбии он гузаронида нашудааст. 

Субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон дар таъмини амнияти озуқавории кишвар, 

ташкили ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмуъ барои рушди иқтисодиёти кишвар нақши 

калидӣ доранд. Муносибатҳои нави иқтисодӣ, ташкили шаклҳои нави идоракунӣ, 

инчунин, ихтиёрдории моликият ва рушди муносибатҳои бозаргонї дар соҳаи 

кишоварзӣ дар иқтисодиёти кишвар ба дигаргуниҳои ҷиддӣ оварда расонид. 
Рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои ҷумҳурӣ аҳамияти муҳим 

дорад. Барои ноил шудан ба суръати баланди рушди иқтисодӣ, оптимизатсияи саноат 

махсусан муҳим аст. Таҳияи стратегияи истифодаи механизмҳои самарабахши ташаккул 

ва татбиқи афзалиятҳои давлатӣ зарур дониста мешавад. 
Арзиши сармояи ҷалбшуда дар шакли қарзи бонкӣ ҳамчун таҳриркунандаи 

андоз ва меъёри фоизи ҳисобшуда, ки бо хароҷоти ҷалби қарз тасњењ шудааст, муайян 

карда мешавад [36]. Паҳншавии қарзи ташкилотҳои соњаи кишоварзӣ аз рӯи усули 

арзёбии маржаи самаранокии қарз барои ташкилотҳои соњаи кишоварзӣ ҳамчун фарқи 

байни даромаднокии сармоя ва арзиши сармояи қарзгир дар шакли қарзи бонкӣ 

муайян карда мешавад ва сатҳи самараи иқтисодии сармояро пас аз коҳиш ёфтани он 

дар сатњи талафот аз нархи қарз нишон медиҳад. 

Натиҷаи мусбии нишондиҳандаҳо самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои 

ќарзиро нишон медиҳанд. Истифодаи қисми боқимондаи фоида пас аз пардохти 

уҳдадориҳои қарзӣ барои эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон ҷамъоварӣ ва рушди 
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ҳосилнокии фаъолияти соҳаро дар назар дорад.  

Арзиши манфии нишондиҳандаҳои натиҷаи иқтисодӣ ҷалби захираҳои ќарзиро 

нишон медиҳанд, ки ин маънои набудани фоида барои пардохти уҳдадориҳои қарзиро 

дорад. 
Инчунин, дар амалия барои арзёбии самаранокии иқтисодии қарз, ки таъсири 

қарзро ба бозгашти саривақтии он инъикос мекунад, истифодаи нишондиҳандаи 

«Таъсири фишанги молиявӣ-1» истифода бурда мешавад. Бартарияти истифодаи онро 

аксари муаллифон ба монанди Р.Р. Юняева [159], В.А.Боровинский [24], Г.В.Савитская 
[106], Н.Л.Савченко [107] баррасӣ мекунанд. 

"Таъсири фишанги молиявӣ-1" нишондиҳандаи интегралии ҳамгирошуда мебошад, ки 

таъсири як қатор омилҳоро ба самаранокии иқтисодии қарз инъикос мекунад: 

- сатҳи даромаднокии корхона дар асоси фарқияти воқеии он ва паҳншавии қарзҳо ба 

ташкилотҳои соњаи кишоварзӣ мебошад; 

- андозаи қарз ҳамчун омили муайянкунандаи бузургии фишанги молиявӣ ва ба сатҳи 

устувории молиявии ташкилот таъсиррасонанда; 
- сатҳи хавфи иқтисодии ҷалби қарз барои корхона - фарқияти баландтар, хавфи 

қарзгирии нав камтар аст ва баръакс. 

Нишондиҳандаҳои серистеъмоли қарздиҳӣ ба субъектҳои кишоварзӣ ва "Таъсири 

фишанги молиявӣ -1" ҷузъи ҷудонопазири маҷмуӣ буда, аз нишондиҳандаҳои одӣ ва 

хусусӣ иборатанд ва ба мо имкон медиҳанд, ки онҳоро нишондиҳандаҳои самаранок ва 

омили самаранокии иқтисодии қарз ҳисобем. 

Бо мақсади ба назар гирифтани хусусиятҳои соҳавии истеҳсолоти кишоварзӣ 

муносибатҳои қарзиро бо омилҳои асосии истеҳсолоти соҳа - замин, чорво, растаниҳо, 

боғу токзор, полезиҳо, воситаҳои истеҳсолот дар шакли техникаи кишоварзӣ ва ғайра 

баҳо додан зарур аст. Ғайр аз ин, маҳсулоти қарзии бонкҳо ва таъмини бозгашти 

саривақтии он бо омилҳои муайян алоқаманданд (масалан, маҳсулоти қарзӣ барои 

корҳои мавсимӣ барои мақсадҳои ҷорӣ ва ғайра).  

Дар Тоҷикистон намудҳои гуногуни қарз, ба монанди қарзи «Ҳунарҳои 

мардумӣ», «Тиллои сафед» барои хоҷагиҳои пахтакор, «Имкон», қарз ба бонувони 

соҳибкор ва ғайра пешниҳод мешаванд 15. Мо мувофиқ ба мақсад мешуморем, ки 

самаранокии қарздиҳии бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзии ба ин соҳа 

қарздиҳанда аз ҳисоби самаранокӣ ва рушди истеҳсоли маҳсулоти тайёри кишоварзӣ: 

пахта, ашёи хоми соҳа, сабзавот, картошка, меваҳо, шир, зиёд шудани вазни зиндаи 

ҳайвонот ва ғайраро барои зиёд кардани қарзҳои ҷалбшуда арзёбӣ кунем.  

Ин нишондиҳандаҳо, албатта, натиҷаи мустақими истифодаи қарзро инъикос 

наменамоянд, вале шиддатнокии ҷалби захираҳои ќарзиро аз рӯи омилҳои асосии 

истеҳсолот, самаранокии истифодаи захираҳои қарзӣ барои истеҳсоли муайян 

андозагирӣ мекунанд. Мо метавонем онҳоро ҳамчун нишондиҳандаҳои омилӣ ва 

таҳлилии қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ баррасӣ намоем.  

Натиҷаи ин нишондиҳандаҳо бояд ҳангоми муқоисаи индексњои динамикии 

арзиши онҳо бо арзёбии параметрҳои қобили муқоиса бањо дода шаванд. Ҳамчун 

нишондиҳандаҳои самараноки даромад аз фурӯш фоида то андозбандї бояд истифода 

шавад. Ҳангоми ҳисоби самаранокии фаъолияти соҳаи кишоварзӣ, махсусан хоҷагиҳои 

деҳқонӣ нишондиҳандаҳои бехатарӣ ва қарзадокунӣ вобастагї аз баробарии таносуби 

активҳои соҳа ва қарзҳои аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ додашаванда мувофиқи мақсад 

мебошад. 
Арзёбии самаранокии сармояи қарзии ташкилотҳои соњаи кишоварзӣ бо 
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нишондиҳандаи самаранокӣ (даромаднокӣ) ва нишондиҳандаҳои сохторӣ ва 

динамикии сармояи қарзӣ вобаста аст. 

Дар шароити имрӯзаи соҳаи кишоварзӣ масъалаҳои асосии методологии қарздиҳии 

соҳаи кишоварзї вобаста ба имкониятҳои вазифавию сохтории соҳа дар ҷадвали 1.2.1 

инъикос ёфтааст. 

Ҷадвали 2.2.1. - Таркиби қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ 
Номгӯй Шарҳи методологӣ Имконият Мушкилот 

 
 
 

Шаклҳои 

қарз 

 
 
 
 - пулӣ 

- молӣ 

- омехта 

Фаъол гардонидани 
бахши кишоварзӣ бо 

роҳи пурзўрнамоии 

имкониятҳои 

пардохтпазирӣ бо 

дастгирии якҷояи 

давлат ва ҳавасманд 

гардонидани бахши 

қарздиҳӣ 

- фоизи баланд 
- кӯтоҳ будани 

муњлати қарз 

-кам будани ҳаҷми 

маблағи қарз 

-набудани муҳлати 

имтиёзнок 

 
 
 
 

Намудҳои 

қарз 

 
 
 
- кишоварзӣ 

- тиҷоратӣ 

- истеъмолӣ 

- саноатӣ 

 

Фаъолгардонии 
механизмҳои давлатӣ 

ва кафолати шахсони 
сеюм ҷиҳати зиёд 

намудани ҳаҷми 

қарзҳои соҳаи 

кишоварзӣ 

- вобастагии зиёди 
соҳа ба табиат 

- кам будани 
корхонаҳои 

коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ 

- гаронии фоиз, 
муњлати кўтоҳ ва 

ҳаҷми ками маблағ  

 
 

Вазифаҳои 

қарз 

 
 
- азнавтақсимкунӣ 

- ҷойивазкунӣ 

- ҳавасмандгардонї 

Бештар намудани 
имтиёзҳои қарзӣ 

ҷиҳати фаъол 

гардонидани бахши 
кишоварзӣ дар кишвар 

Маҳдуд будани 

дастрасии соҳаи 

кишоварзӣ ба 

имтиёзҳои қарзии 

ташкилотҳои қарзӣ 

 
 

Принсипҳои 

қарз 

 
- музднокӣ 

- муҳлатнокӣ 

- мақсаднокӣ 

- таъминнокӣ 

- баргардандагӣ 

Сода ва паст кардани 
меъёрҳои ба 

принсипҳои қарзӣ 

асосёфта бо роҳи 

ташаббусҳои якҷояи 

давлат ва мақомотҳои 

марбутаи он 

Ба талаботи соҳаи 

кишоварзӣ дар 

шароити имрӯза 

ҷавобгӯ набудани 

принсипҳои қарзӣ 

 
Муҳлати 

истифодаи 

қарз 

- кўтоҳмуҳлат - то 1 

сол 
- миёнамуҳлат - аз 1 

то 3 сол 
- дарозмуҳлат - аз 3 

то 5 сол 

Дар асоси воситаҳои 

худии тамоми 
ташкилотҳои 

қарздиҳанда зиёд 

намудани ҳаҷми 

қарзҳои дарозмуддат 

ба соҳаи кишоварзӣ 

Кӯтоҳ будани 

муҳлати қарзҳои 

пешниҳодшаванда 

ва мутобиқ 

набудани муҳлати 

қарз бо давраи 

истеҳсолот 
Сарчашма: Таҳияи муаллиф он дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон 
 

Арзёбии натиҷаи қарздиҳӣ ҳамчун унсури ҷудонопазири сармояи маҷмуӣ дар 

доираи равиши пешниҳодшудаи методологии баҳодиҳии натиҷаи дархост барои 

гирифтани қарз бо назардошти хусусияти дутарафаи он ва ҷанбаи самаранокии сохтори 

сармоя, бахусус сармояи қарзгиранда бо ҷузъи ин сохтор алоқаманд аст. Он дар доираи 
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модели тавсифии таҳлили қарз амалӣ карда мешавад, ки он як усули иттилоотӣ, аз 

ҷумла, гузаронидани таҳлили сохторӣ, динамикӣ ва коэффисиентӣ аст. 

Ҳамин тавр, баррасии методология муайянсозии таъсири қарзро ба самаранокии 

истеҳсоли маҳсулоти соњаи кишоварзӣ имконият медињад. Нишондиҳандаҳои дар боло 

овардашудаи қарздиҳӣ ба ташкилотҳои кишоварзӣ дар асоси самаранокии фаъолияти 

синергетикӣ барои гирифтани маълумоти боэътимод дар бораи фаъолият, динамикаи 

рушди қарздиҳии кишоварзӣ истифода мешаванд. Низоми пешниҳодшудаи 

нишондиҳандаҳо нисбат ба равишҳои истифодашуда ва усулҳои баҳодиҳии 

самаранокии қарздиҳӣ афзалият доранд, зеро он самаранокии фаъолияти низоми 

ќарздињии соњаи кишоварзиро дар сатҳи хоҷагиҳои деҳқонӣ инъикос мекунад ва ин 

имконият медиҳад, ки ба он чунин баҳо дињем: 

- натиҷаи иқтисодии қарздиҳӣ аз нуқтаи назари истифодаи қарз ҳамчун як ҷузъи 

таркибии захираҳои молиявӣ дар ҷараёни муомилот ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот; 

- натиҷаи иқтисодии қарздиҳӣ аз нуқтаи назари шартҳои додани қарз аз ҷониби 

бонкҳои тиҷоратӣ дар доираи ҳамбастагии субъектҳо дар раванди фаъолияти низоми 

қарздиҳии соњаи кишоварзӣ; 

- натиҷаи истифодаи самараноки қарз ҳамчун манбаи молиявӣ барои таъмини 

муттасилӣ, таъмини истеҳсоли саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳаҷми 

пешбинишуда ва дар доираи барномаи давлатии рушди соҳаи кишоварзӣ; 

- натиҷаи таъсири дастгирии давлатии низоми қарздиҳӣ ба самтҳои афзалиятноки 

ҳиссаи бештари соҳаи кишоварзӣ дар заминаи фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ барои 

ноил гардидан ба нишондодҳои дар барномаи таҳиягардидаи соҳаи иқтисодиёт 

пешбинишуда - афзоиши даромади истеҳсолкунандагони маҳсулоти соњаи кишоварзӣ; 

- таъсири қарздиҳӣ ба сатҳи самаранокии дороиҳо ва афзоиши онҳо (сармоя), 

устувории молиявӣ ва бењтаршавии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, аз он ҷумла 

хоҷагиҳои деҳқонӣ. 

Ҳамаи ин масъалаҳои баҳогузории рушди фаъолияти қарздиҳии бонкӣ ба соҳаи 

кишоварзӣ ва иқтисодиёт таъсири калон мерасонад. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ ҚАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ 

НАВИ ХОЉАГИДОРӢ 

Рањимова А. В. м.калони кафедраи фаъолияти бонкии  

Њусейнов М.С. Магистранти курси 1-уми ихт.кори бонкӣ 
Дар шароити густариш ёфтани муносибатҳои иқтисодӣ, аз як шакл ба шакли 

дигар гузаштан ва воқеаҳои солҳои охир ҷомеаи иқтисодиро ба дарёфти роҳҳои ҷиддии 

рушди ин масъала аз тарафи давлат ва бахши бонкӣ мувоҷеҳ намуд. Дар ҷомеа 

густариши рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва норасоии маблағҳои пулӣ дар ҳама 

сохторҳои иқтисодӣ таҳаввулоти ҷиддиро ба миён овард, ки ин ба ташкили 

муносибатҳои қарзӣ дар сатҳи зарурӣ мебошад. 

Афзоиши умумии равандҳо ва вазъияти геополитикӣ, бесуботии равандҳои 

бозори ҷаҳонии пулу мол, паст шудани рейтинги муносибатҳои қарзӣ, коҳиш ёфтани 

қурби пулҳои қобили талабот ва монанди инҳо рушди муносибатҳои пулиро ба миён 

овард. Яке аз муаммоҳои дигаре, ки ба коҳиш ёфтани сатҳи маблағгузорӣ дар самти 

рушди иқтисодиёт ва камшавии даромад ба вазъи молиявии қарзгирандагон ва сатҳи 

захираҳои бонкҳо таъсири манфӣ расонд,  ин дар натиҷа ба бад шудани сифати қарзии 

бонкҳо сабаб гардид [7, с.14]. 

Дар ҳама шароит ҷиҳати баланд бардоштани иқтисодиёт ва тавсеаи доираи 

фаъолияти сохторҳои иқтисодӣ захираҳои иловагии молиявию пулӣ зарур мебошад, ки 

барои таъмини ҷараёни рушди ин соҳа rарз яке аз омилҳои асосии ташкили 

муносибатҳои иқтисодӣ ва муҳимтарини воситаи фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ 

мебошад. Дар таҳаввулоти кунунии соҳаи гуногуни иқтисодӣ қарз ҳамчун воситаи 

муҳимтарини рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи байни субъектҳои гуногуни 

иқтисодӣ маҳсуб меёбад. Омӯзиши таъсири муосири муносибатҳои қарзӣ ба иқтисодиёт 

дар доираи таҳқиқӣ ақида ва назарияҳои иқтисоддонон ба монанди Алфред Маршалл 

ва Ирвинг Фишер алоқаманд аст. Илова бар ин, ин тадқиқот дар назарияи талаби пул 

дар асари Кейнсиан ва назарияи миқдории пули Милтон Фридман дар доираи як 

аппарати илмӣ инъикос ёфтаанд.  

Масъалаи мазкурро дар таҳқиқоти илмии худ Куручбекова Асель Бектеновна аз 

якчанд нуқтаи назар арзёбӣ менамояд, ки «қарз» ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар се 

самт баррасӣ мешавад, ки ба нуктаҳои зерин марбут аст. Якум, баррасии "кредит" 

ҳамчун категорияи иқтисодӣ омӯзиши ҷанбаҳои таърихиро пеш аз рушди равандњову 

падидаҳои иқтисодиро дар бар мегирад. Дуюм, муайян кардани хусусиятҳои хосси 

қарзро ҳамчун муносибатҳои хосси қарзӣ, ки байни бонк ва қарзгир дар ҳолати 

пешниҳоди пули нақд ё дигар воситаҳои пардохт ё мол бо шартҳои таъхирнопазирӣ, 

пардохт ва баргардонӣ ба вуҷуд меоянд, дар бар мегирад. Ва банди сеюм омӯзиши 

тарзи истифодаи қарз аст [3, с.19].  

Ба андешаи мо ҳамаи ин элементҳои марбут ба қарз хосси ташаккули 

муносибатҳои қарзӣ дар сатҳи иқтисодиёти ҳар як давлат мебошад. Воқеияти 

муносибатҳои қарзиро аз баёнияи назари олимони соҳаи иқтисодиёт махсусан самти 

бонкдорӣ дар ҳар шакл мушоҳида кардан мумкин аст. Аз рӯйи мушоҳидаҳои таърихи 

пулу қарз ба андешаи мо, воқеан пеш аз пайдоиши пул муносибатҳои қарзӣ ва қарз ба 

вуҷуд омада, сониян дар заминаи ин муносибатҳо пул ба вуҷуд омадааст. Дар заминаи 

ин вобастагӣ бо назардошти механизми муносибатҳои қарзӣ бояд аз принсипҳои қарзӣ 

ва муносибати он ба категорияи «пул» ифода ёбад. Дар сатҳи иқтисодиёт вобастагии 

http://www.president.tj/
http://www.nbt.tj/


60 

 

байниҳамдигарии категорияҳои иқтисодӣ дар шакли дигаргунии муносибатҳои зерин 

зоҳир мешавад: мол - пул - сармоя.  

Ифодаи мантиқии ин омилҳо масъалаи омезиши раванди муносибатҳои қарзиро 

дар шароити камчинии захираҳои молиявӣ ва афзоиши талабот ба қарз ташкил 

медиҳад. Аз ҳамин лиҳоз, ҷиҳати дарки моҳияти иқтисодии қарз ва муносибатҳои қарзӣ 

моро зарур аст, ки моҳияти равандҳои пулӣ ва пулро дар иқтисодиёт мавриди таҳлил 

қарор диҳем.  

Қайд гардидааст, ки бо ёрии пул шумо метавонед молу хизматрасонӣ харед ва бо 

ёрии қарз шумо метавонед иловагb пул кор кунед. Ҳамин тариқ, категорияҳои 

иқтисодии пул ва қарз ҳамчун механизми мустақили иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, аз рӯйи 

шакл{ои ба ҳам алоқаманданд ва ягонаро дар ташкили муносибатҳои иқтисодию қарзӣ 
ифода менамоянд. 

Пайгирии раванди муносибатҳои қарзӣ ва мафҳуми қарз дар нуқтаи назарияи 

олимони соҳаи иқтисодӣ қарор дошта, тафсири ин масъаларо бо омезиши як қатор 

омилҳо ва ҳолатҳои ифодакунанда баён намудаанд. Ҳамчунин, дар адабиёти иқтисодӣ 

таҳлили назариявии қарз аз омӯзиши зарурат ва хусусиятҳои таърихи муносибатҳои 

қарзӣ оғоз мешавад. 

Ҳамин аст, ки К.Маркс дар шоҳасари бузурги худ «Капитал» қайд намудааст, ки 

қарз пас аз таҳлили муносибатҳои пулӣ дар фасли «Гардиш ва гирдгардиши сармоя» 

муфассал баррасӣ карда шудааст. Зарурати қарз аз қонунҳои муомилот ва гардиши 

сармоя дар раванди такрористеҳсолкунӣ ба вуҷуд меояд, ки ин дар баъзе ҳолатҳо 

маблағҳои муваққатан озод, ки ҳамчун манбаи қарз амал мекунанд ва дар баъзе 

ҳолатҳо ниёз ба қарз дар соҳаи истеҳсолот ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, қарздиҳӣ ба 

рушди иқтисодӣ мусоидат намуда, қарздиҳанда маблағи ҳамчун қарз гирифтаро ҷиҳати 

афзоиши истеҳсолот истифода менамояд ва навовариҳои заруриро барои рушди ин 
масъала бо истифода аз техникаю технологияи муосир аз худ менамояд. 

Вобаста ба ин гуфтан мумкин аст, ки қарз ҳамчун воситаи муҳими хусусияти 

таърихи қадимидошта яке аз муомилоти маъруфи молиявии инсон дар ҳама давру 

замон мебошад. Аз рӯйи хусусиятҳои хосси замони муоисир ин истилоҳи омафаҳм буда, 

дар раванди муносибатҳои қарзӣ ба таври гуногун ифода карда мешавад. Дар ташакули 

муносибатҳои қарзӣ одамоне, ки имконияти қарздиҳӣ доранд ва одамоне, ки барои 

гирифтани қарз эҳтиёҷ доранд, мавқеи асосӣ дорад. Ғайр аз ин, кам ба назар мерасад, 

ки дар аксар маврид қарз ҳамчун муҳаррики иқтисодиёти муосир ва низоми молиявии 

тамоми ҷаҳон аст. Аз ифодаи мантиқии мафҳуми қарз пай бурдан мумкин аст, ки қарз 

дар асоси ташкили раванди муваффақонаи боварӣ як давраи муайяни мувофиқашуда ба 

дигар шахсон дода мешавад. Решаи таркибии қарз (аз калимаи лотинии Creditum — 

ќарз гирифта шуда, маънои иқтисодии он бовар кардан) муносибатҳои ќарзиро дар 

заминаи боварӣ бо дигар субъектҳои ҷамъиятӣ ба роҳ мондан мебошанд, ки байни 

субъектњои муносибатњои иќтисодӣ дар масъалаи њаракати арзиш ба вуљуд меоянд [8]. 

Пайдоиш ва ҷараёни ҳаракати мафҳум ва муносибатҳои қарзиро аз расми 1 мушоҳида 
кардан мумкин аст. 
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Расми 1. Таҳияи муаллиф. Ташакулли љараёни муносибатњои ќарзї 

Аз нишондодҳои расми 1 ҳаминро қайд кардан бамаврид аст, ки мафҳуми қарз аз 

давраи пайдоиши он то ба имрӯз ҳамчун ифодаи мантиқии расми мазкур мебошад. 

Вобаста ба ин, бояд қайд намуд, ки мафҳуми «қарз» дар тӯли ҳазорсолаҳо бо 

дарназардошти робитаҳои тиҷоратию ғайритиҷоратӣ вуҷуд дорад ва то замони мо ба 

муосиртарин шаклҳои зуҳури худ расидааст. Муносибатњои ќарзї дар љараёни 

ташаккули худ вобаста ба тағйироти муносибатҳои иљтимоию иќтисодї таѓйир ёфта, 
даврањои гуногун: пайдоиш, ташаккул ва танзимро паси сар кардаанд.  

 
Адабиёт: 

[1]. Банковские гарантии, биржа, банковские кредиты: история возникновения. [В Интернете] 
2013 г. [Цитировано: 15 Ноябрь 2013 г.] https://my-bg.ru/references_materials/Kredit_istoria/. (дата 
обрашения 16.04.2020) 
[2]. И.К.Ключкинов, Кредит и банки / И.К. Ключкинов, О.А. Молчанова, Москва «Финансы и 
статистика» 2007.Стр. 376 
[3]. А.Б. Куручбекова «Развитие кредитных отношений в условиях трансформации экономики» 
Стр. 125. 
[4]. О.И. Лаврушин Банковское дело: современная система кредитование / О.И.Лаврушин, 
О.Н.Афанасьева, С.Л.Корниенко. Изд. 3-е допол. – М.: КНОРУС,2007. – стр.766 
[5]. А.О.Пашута  Совершенствование условий кредитования сельского хозяйства. Журнал 
«Финансы и кредит». т. 22, вып. 13, апрель 2016. Стр 148-154 

[6]. Ш. Раҳимзода Муомилоти пулӣ ва қарз. Душанбе «Эр-граф» 2018. Саҳ 485 
[7]. Е.Е.Цой Проблемы кредитных отношений на современном этапе. Научный журнал. 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург. Стр 54-62. 
[8]. Электронный ресурс. Wikipedia. wikipedia - кредит. [В Интернете] 2012 г. [Цитировано: 16 
Ноябрь 2013 г.] http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обрашения 16.04.2020) 
[9]. Электронный ресурс. Time.by/uspeshnyy-biznes/vsyo-o-kreditah-istoriya-vozniknoveniya-kredita 
(дата обрашения 25.01.2019) 

Бозори 
бонкї 

Баргардонидани 
маблаѓи ќарз 

Пардохти ќарз  

Пешнињоди ќарз 

Ќабули ќарор 

Муаян кардани 
пардохтпазирии 

мизољ 

Баррасии 
дархости  ќарзї 

Пешнињоди 
дархост 
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УСУЛЊО ВА МАХСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌАРЗДИЊИИ 
ХУРД ДАР ДЕЊОТ 

Хоҷаев Б.Б., н.и.и., муаллими калони кафедраи фаъолияти бонкї  
Давлатов И. магистранти курси 2-юм  

Тањќиќоти љанбањои назариявии ташаккул ва инкишофи ќарздињии хурд аз он 
шањодат медињад, ки њадафи асосии тавсеаи чунин шакли мањсулоти ќарзї коњиши 

сатњи камбизоатӣ ва мусоидат ба шуѓл дар ќаламрави дењот мебошад. Ањолии дењот 
њамчун табаќаи осебпазире, ки ба инфрасохтор ва бозори мукаммали хизматрасонињои 
молиявию ќарзї дастрасї надорад, бо сабаби ташаккул ва инкишофи ќарздињии хурд 
метавонад ба фаъолияти соњибкорї машѓул шуда, тавассути он ба шуѓли доимї ва 
сарчашмаи даромад дастрасї пайдо кунад. Аз ин, рў тањќиќи методология, принсипњои 
ташаккул ва махсусиятњои тавсеаи ќарздињии хурд дар дењот аз љумлаи афзалиятњои 
хоси илми ватанї ба њисоб меравад.  

Дар марњилањои нахустини ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва тавсеаи 
ислоњоти густурдаи иќтисодиву иљтимої љињати гузариш ба иќтисодиёти бозорї 
нахустин кўшишњои такмили низоми муносибатњои молиявию ќарзї амалї карда 
шуданд. Новобаста аз вазъи номусоиди сиёсї ва шиддати иљтимої давлат тавонист бо 
дастгирии созмону ташкилотњои байналхалќї маљмуи муайяни корњоро ба анљом 

расонад. Дар баробари ин, бар замми њамаи мушкилоти љойдошта, беқурбшавии 

босуръати пули миллӣ, инчунин љанги тањмилии шањрвандї ва буњрони давомдор ба 
мушкилоти иќтисодї зам гардида, соњаи кишоварзиро дар тамоми манотиќи 
Тољикистон коста гардонида буд. Табиист, ки яку якбора бекорї дар сатњи љумњурї ављ 
гирифта, набудани низоми ягонаи молиявию пулї аз њама гуна имконияти 
маблаѓгузорињои иловагї соњаро мањрум кард. Бисёр кормандони соњибтахассус 
маљбур шуданд, ки ба кишоварзї ва савдои чакана машѓул шаванд, то сатњи њадди 
аќалли зистро барои худ таъмин карда тавонанд.  

Аммо баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ ва вањдати миллї 
дар соли 1997 бори нахуст муяссар шуд, ки ба инкишофи Маљмуи мањсулоти дохилї 
(ММД) то як андоза ноил гардем. Бо вуљуди ин, то охири солњои 90-ум сатњи 
камбизоатї махсусан дар ќаламрави дењот дар сатњи хеле баланд ќарор дошта, 
набудани дастрасї ба ќарзњои бонкї бошад, вазъро мураккабтар месохт. 

Бояд ќайд намуд, ки яке аз њадафњои асосии ќарзњои хурд дар шароити имрўза ин 
фароњам овардани шароити дастрасии ќишри осебпазири ањолї ба хизматрасонии 
молиявї ва рушди ибтикори соњибкории хурду миёна дар бахши кишоварзї ва 
хизматрасонї мебошад. Ќарзњои хурд бояд рушди гуногуни тиљорати хурдро дар дењот 
таъмин намуда, вазифањои зерини иљтимоиро дар доираи имкониятњои худ њаллу фасл 
намоянд: афзоиши шуѓли ањолии дењот, боло бурдани даромади ањолии дењот, тавсеаи 
имкониятњои соњибкории хурд ва ѓ.  

Бо назардошти ин вазифањо «зарур аст, ки чорањои мушаххасро оид ба ташкили 
имкониятњои нави молиявї дар низоми ќарздињии бахши кишоварзї, аз љумла бонкњои 
дењот ва низоми ќарздињии хурд, андешида шаванд».16  

Тањлил ва тањќиќи сарчашмањои гуногуне, ки фарогири баррасии методологияи 
ќарздињии хурд буданд, нишон доданд, ки дар таљриба аз љониби аксар ташкилотњои 

                                                           
16 Ходжахонов А.А.,Юсупджонов З. Т., Боймуродов Ф.Н. Развитие 

сельскохозяйственного кредитования в условиях переходной экономики Республики 

Таджикистан. http://arch.kyrlibnet.kg/uploads.2013-7.pdf  

http://arch.kyrlibnet.kg/uploads.2013-7.pdf
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ќарзї методология истифода мешавад, ки мањсули коркардњои ширкати маъруфи 
CGAP (the Consultative Group to Assist the Poorest)17 мебошанд. Дар баробари ин, ќариб 
тамоми созмону ташкилотњои байналхалќие, ки ба ќарздињии хурд машѓуланд, одатан 
ба њамин методология такя намуда, бештар аз тавсияњои он истифода мекунанд.  

Мафњуми ќарздињии хурд ва методологияи пешнињоди он аз якчанд зовия 
бањогузорї ва тасниф карда мешавад. Вобаста ба ин, тањќиќоти анљомдодаи мо нишон 
дод, ки дар ин самт аз усулњои гуногуни бањодињї ва таснифоти ќарздињии хурд 
истифода карда мешавад. Дар асоси омўзиши сарчашмањои гуногун таснифоти зерини 
ќарздињии хурдро метавон пешнињод кард (Љадвали 1.2.1). 

Љадвали 1.2.1. Таснифоти ќарздињии хурд 
№ Нишондињанда  Вариант Муштариён  

 
 
1. 

 
 

Шакли 
ќарздињии хурд 

 
Инфиродї 

Љавонон  
Занон  
Маъюбон  

 
Гурўњb 

Сохторњои тиљоратї 
Кооперативњо  
Ассотсиатсияњо  
Фондњо  

 
 
2. 

 
 

Объекти 
сармоягузорї 

 
Воситањои асосї 

Технологияњои нав 
Таљдиди бино 
Дороињои ѓайримоддї 

 
Воситањои гардон 

Ашёи хом 
Мањсулот 
Пардохти фоизи ќарз 

 
 
3. 

 
 

Муњлати нињоии 
пардохт 

 
 
Муњлати кўтоњ  

Њафта. 
Моњ. 
Семоња. 
Шашмоња. 
То як сол. 

Муњлати миёна 12-24 моњ. 
Муњлати дароз  Зиёда аз 24 моњ. 

Манбаъ: Тањияи муаллиф 

Ќобили ќайд аст, ки ќарздињии гурўњӣ яке аз усулњои маъмултарини ќарздињии 
хурд буда, тавассути ташкили гурўњњои худидоракунї, ки асосан аз занон иборатанд, 
амалї карда мешавад. Механизми ќарздињии гурўњї бори аввал аз љониби Фонди 
мусоидат ба Љамъияти хусусї (FINCA) љорї карда шуда, дар доираи фаъолияти 
Grameen Bank тањия шудааст ва усули самарабахши додани ќарзњои хурд ба 
соњибкорони нав, соњибкорони хурд ва гурўњњои камбизоати ањолї дар асоси гарав 
мебошад. 

Дар ќаламрави дењот истифодаи усули гурўњии ќарздињии хурд дар шакл ва 
намудњои гуногун истифода карда мешавад. Барои мисол, дар Бангладеш ва Тайланд 
ташкилоти ќарзї бидуни мушаххас кардани њаљми ќарзи ба њар як иштирокчї рост 
меомада ќарзро ба гурў{ пешнињод мекунад. Баъд аз ин худи аъзоёни гурўњ 
мустаќилона бузургии ќарзро ба њар як аъзои гурўњ муайян мекунанд. Тањќиќоти 

                                                           
17 Charles Waterfield, Ann Duval. CARE Savings and Credit Sourcebook. CARE, 1997.,  с. 
20 



64 

 

анљомдодаи муаллифон собит сохтааст, ки ќарздињии инфиродї ва гурўњb дорои як 
ќатор афзалиятњо ва њамзамон якчанд камбудињо мебошад.18  

Дар асоси тањќиќи моделњои мављудаи ќарздињии хурд намудњои зерини 
пешнињоди ќарз ва давлатњои дар он истифодашавандаро чунин гурўњбандї намудан 
мумкин аст (љадвали 1.2.1).  

Љадвали 1.2.1. Моделњои ќарздињии хурд 
№ Сохтор ва намуд Мамлакати истифода 

Модели бонкї 
1. Модели Грамин Бонк Бангладеш 
2. Модели Bank Rakyat*  Малайзия, Индонезия ва Тайланд  
3. Модели бонки дењотї Америкаи Лотинї 
4. Модели ќарздињии мустаќим 

тавассути бонкњо 
Дар њама мамлакатњо 

Моделњои универсалї 

5. Ќарздињии инфиродї Дар њама мамлакатњо 
6. Ќарздињии гурўњї Њиндустон 
7. Моедли лоињањои ќарзї Мамлакатњои Осиё 
8. Модели ќарздињии яклухт (апексї) Њиндустон, Ќирѓизистон, Тољикистон 
9. Модели чакана Њиндустон  

Тањќиќи усулњои пешнињоди ќарздињии хурд дар сатњи дењот нишон медињад, ки 
вобаста ба њолати инфрасохтор ва дастрасии ањолї ба ќарзњои хурд онњо метавонанд 
барои маќсадњои гуногун ва дар шаклњои гуногун гирифта шаванд. Ба тањлили 
адабиёти илмї такя намуда, бояд самтњои муњимтарини ќарзњои хурдро дар дењот аз 
рўи категория чунин људо намоем: 

- расонидани хизматњои молиявї ба хољагињои дењќонї, соњибкорони инфиродї 
ва хољагињои ёрирасони хусусие, ки бо сабабњои гуногун ба манбаъњои ќарздињї 
дастрасї надоранд; 

- баланд бардоштани сифати зиндагии табаќаи ниёзманди љомеа тавассути 
ќарздињї ба фаъолияти соњибкории хурди дењот ва бо њамин васила њавасмандгардонии 
бунёди љойњои иловагии корї дар дењоти кишвар; 

- бунёди низоми самараноки ќарздињї ба корхонањои хурду миёна, ки 
хизматрасонии бонкњои тиљоратиро пурра мекунанд, инчунин расонидани кумак 
љињати азхудкунии таљрибаи андухтаи сармоя ба шахсоне, ки ба фаъолияти соњибкорї 
оѓоз кардаанд. 

Барои баланд бардоштани самаранокии низоми ќарздињии хурд дар њудуди дењот 
метавон самтњои зерини такмили онро пешнињод намуд:  

– бо маќсади баланд бардоштани самаранокии кори тамоми низоми ќарздињии 
хурд дар дењот зарур аст, ки ба боло бурдани сатњи тахассуснокии кормандони 
ташкилотњои ќарзї ва сифати хизматрасонии маблаѓгузории хурд диќќати махсус дода 
шавад;  

- рушди инфрасохтори хизматрасонии маблаѓгузории хурд дар дењот 
мувофиќи самтњои афзалиятноки комплекси агросаноатии кишвар таъмин карда шавад;  

– љорї намудани равишњои нав дар ќарздињии ањолии дењот, аз љумла, истифодаи 

нисбатан васеи методологияи ќарздињии гурўњї-њамдилї тақвият дода шавад; 
– мукаммал гардонидани сиёсат ва расмиёти пешнињоди хизматрасонии 

молиявии Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон”, ки ба рушди ќарздињии хурд дар дењот нигаронида шудааст;  

                                                           
18 Заболоцкая В.В., Оломская Е.В. Микрокредитование как инструмент финансового 
обеспечения малого бизнеса//Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. 2011. № 1 (15). С. 218-226. (223) 



65 

 

– тањкими институтсионалї ва рушди ташкилотњои ќарзии хурд дар њудуди 
дењот, ки имконият медињад ањолии дењот ба хизматрасонињои молиявї дастрасии 
бештар пайдо кунанд;  

– баланд бардоштани шаффофияти фаъолияти ташкилотњои ќарзии хурд 
тавассути љорї намудани бањисобгирии муњосибї аз рўйи стандарти байналхалќии 
њисоботи молиявї дар пойгоњи низомњои иттилоотї, ки ба самаранокии фаъолияти 
онњо таъсири мусбї мерасонад. 

Самтњои нишондодашудаи такмили низоми ќарздињии хурд дар њудуди дењот 
имконият медињанд, ки самаранокии ин љараён баланд бардошта шавад.  

Адабиёт: 
1. Заболоцкая В.В., Оломская Е.В. Микрокредитование как инструмент финансового 

обеспечения малого бизнеса//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 
2011. № 1 (15). С. 218-226. (223) 

2. Ходжахонов А.А.,Юсупджонов З. Т., Боймуродов Ф.Н. Развитие сельскохозяйственного 
кредитования в условиях переходной экономики Республики Таджикистан. 
http://arch.kyrlibnet.kg/uploads.2013-7.pdf  

3. Charles Waterfield, Ann Duval. CARE Savings and Credit Sourcebook. CARE, 1997., с. 20 
 

 

ВАЗЪИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ ВА ОМИЛҲОИ БА ОН 

ТАЪСИРРАСОН ДАР ШАРОИТИ НОУСТУВОРИИ ИҚТИСОДИЁТ 
Шоасалов Н. Ќ. – н.и.и., ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДДМИТ 

Самиев Ҷ. А. – магистри курси 2-юми ихтисоси 1-25010402 - кори бонкии ДДМИТ 

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун падидаи воқеан муҳими 

таърихӣ барои ташаккулу пешрафти ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла соҳаи 

бонкдорӣ шароит ва имконияти мусоид фароҳам овард. 

Ҳарчанд низоми бонкии ҷумҳурӣ дар заминаи шабакаи бонкии замони шӯравӣ 

бунёд гардид, дар даврони истиқлолият тадриҷан зинаҳои такмили қонунгузорӣ, ба 

муомилот ворид кардани пули миллӣ, бунёди сиёсати мукаммали пулию қарзӣ, ба роҳ 

мондани ҳисоббаробаркуниҳои мунтазаму боэътимод, ташкили назорати ба пояи 

меъёрҳои молиявию иқтисодӣ асоснокшудаи бонкӣ ва ғайраро тай намуда, дар айни 

замон ба яке аз соҳаҳои ниҳоят муҳими иқтисодиёти мамлакат табдил ёфт.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки бо пешрафти низоми бонкӣ шаклу сифати 

хизматрасониҳои ташкилотҳои қарзӣ низ мунтазам ба таври мусбат тағйир ёфт. 

Ташкилотҳои қарзӣ дар баробари навъҳои маъмули хизматрасониҳои бонкӣ, мисли 

амалиёти хазинавӣ, додани қарз, қабули амонату пасандозҳо, ҳисоббаробаркунӣ, 

амалиёти муосири бонкиро аз қабили амалиёти сейфӣ, ҳамлу нақл, ҳисоббаробаркунӣ 

бо кортҳои пардохти бонкӣ ва пардохти электронӣ мавриди истифода қарор медиҳанд, 
[1. - с.393-397].  

Дар баробари ин, бо мақсади ҷорӣ намудани маҳсулоти муосири бонкӣ ва беҳтар 

намудани хизматрасониҳои бонкӣ, дар ташкилотҳои қарзӣ низоми интернет банкинг ва 

мобайл банкинг татбиқ мегардад, ки бо истифода аз он муштариён метавонанд 

бемамониат амалиёти пардохтии фаромарзиро анҷом диҳанд. 

Бо мурури замон ва дар натиҷаи густариш ёфтани муносибатҳои иқтисодӣ, 

хизматрасониҳои бонкӣ низ бо майлон рушд ёфта, ба аҳолӣ ва дигар субъектҳои 

хоҷагидорӣ, дар баробари хизматрасониҳои анъанавӣ, инчунин, хизматрасониҳои 

муосирро пешниҳод менамоянд.  

Дар давоми солҳои 2012-2020 дар бозори хизматрасониҳои бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифодаи кортҳои пардохтӣ рӯ ба тараққӣ ниҳод. Дар ин давра 

ташкилотҳои қарзии мамлакат иштирокдори Низомҳои пардохти байналмилалӣ “Visa 
International”, ”Europay International” ва “STB Card” гардиданд. Дар охири соли 2012 аз 

http://arch.kyrlibnet.kg/uploads.2013-7.pdf


66 

 

ҷониби ин бонкҳо зиёда аз 539,1 адад корти пардохт бароварда шуд [2, с. 38-39]. Тибқи 

ҳисоботи оморӣ ба санаи 01 октябри соли 2020, миқдори умумии кортҳои пардохтии 

бонкии ба муомилот баровардашуда 2931 ҳазор ададро ташкил доданд, ки нисбат ба 
санаи 01 октябри соли 2012 81,6% зиёд гардидаанд. 

 Дар солҳои баъдӣ, бо мақсади таъмини фаъолияти самаранок ва бехатари 

низоми пардохт бо истифодаи кортҳои пардохт ва кам кардани ҳиссаи 

ҳисоббаробариҳои нақдӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бонки ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои қарзӣ лоиҳаи созмон додани 

Маркази протсессингии миллиро оғоз намуд. 

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои бозори кортҳои пардохти бонкӣ дар солҳои 2012-2020 

 Соли 
2012 

Соли 
2020 

Афзоиши 
Бо % 

Афзоиши 

нисбӣ, 
маротиба 

Миқдори умумии кортҳои пардохт 

(ҳаз. адад) 

539,1 3 247, 8 83,4 6,2 мар. 

Миқдори дорандагони кортҳои 

пардохт (ҳаз.нафар) 

520,7 3 016, 9 82,7 5,7 мар. 

Банкоматҳо (адад) 429 1 281 66,5 3 мар. 

Терминалҳои электронӣ дар нуқтаҳои 

пешниҳоди пули нақд (адад) 

488 1 899 74,3 3,8 мар. 

Терминалҳои электронӣ дар нуқтаҳои 

савдо ва хизматрасонӣ (адад) 

265 3 811 93 14,3 мар. 

Шумораи умумии амалиёт (ҳаз. адад) 6913 7 886,4 12,3 1,14 мар. 

Ҳаҷми умумии амалиёт (млн, сомонӣ) 2997 2 775,82 -7 - 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ БМТ таҳия карда 
шудааст, -Душанбе, 2016(257). – С.103-104. –Душанбе, 2020(305). - С.99-100 

Тавре аз маълумотҳои ҷадвали 2 бармеояд, дар миқёси кишвар ин шакли 

хизматрасониҳои бонкӣ (кортҳои пардохтӣ) сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. Масалан, 

агар дар соли 2012 миқдори умумии кортҳои пардохтӣ ба 539,1 ҳазор баробар бошад, 

он гоҳ дар соли 2020 миқдори он ба 3247,8 ҳазор расидааст, ки дар қиёс бо соли 2012 

83,4% зиёд мебошад, дар баробари ин, миқдори дорандагони кортҳои пардохтӣ 5,7 

маротиба, миқдори банкоматҳо 3 маротиба, терминалҳои электронӣ 3,8 маротиба, 

терминалҳои электронӣ дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ 14,3 маротиба, шумораи 

умумии амалиёт 12,3 мароиба афзоиш ёфта бошад, вале аз ҳисоби баъзе омилҳо ҳаҷми 

умумии амалиёт -7% кам гардидааст. Аз натиҷаҳои таҳлил чунин бармеояд, ки ин 

шакли хизматрасонӣ дар кишвар рушди рзафзун дорад. 

Дар замони муосир ташаккулёбӣ ва рушди бозори хизматрасонии қарзии бонкӣ 

яке аз омилҳои муҳимтарини пешрафти иқтисодиёти миллӣ ва бахусус бахши молиявии 

он ба ҳисоб меравад. Бозори қарзҳои бонкӣ ҳамчун қисми асосӣ, доимоамалкунанда ва 

зудинкишофёбандаи бозори қарзӣ дар азнавтақсимкунии воситаҳои молиявии 

муваққатан озоди субъектҳои иқтисодӣ, нақши калидӣ мебозад. 

Тағйирёбии ҳолати бозори хизматрасониҳои қарзии бонкӣ на танҳо ба 

қисматҳои алоҳида, балки дар маҷмуъ, ба тамоми иқтисодиёт таъсири мустақим 

мерасонад. Аз ҷумла, дар ҳолати паст будани фоизҳои қарзҳои ипотекӣ талабот дар 

бозори манзилӣ зиёд шуда, он боиси рушди соҳаи сохтмон мегардад. Аз фоизи 

хизматрасониҳои қарзии бонкӣ талаботи аҳолӣ ба молу хизматрасониҳо вобастагӣ 

дорад, ё ин ки фоизи қарз барои соҳаи кишоварзӣ ба нархи молу маҳсулоти хоҷагии 

қишлоқ бевосита таъсир мерасонад [3, с. 393-397]. 
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Ҳамин тариқ, дар замони муосир рушди мукаммали бозори хизматрасониҳои 

қарзӣ яке аз бахшҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад. 

Ташаккулёбӣ ва рушди бозори хизматрасониҳои қарзии бонкӣ аз устуворӣ ва 

эътимоднокии низоми хизматрасониҳои бонкӣ, сатҳи боварии аҳолӣ ба ташкилотҳои 

қарзӣ, дараҷаи даромаднокии аҳолӣ ва мавҷудияти инфрасохтори зарурии пешниҳоди 

хизматрасониҳои молиявии муосир ба аҳолӣ вобастагӣ дорад. 

Дар замоне, ки хатари буҳрони иқтисодию молиявӣ қариб тамоми мамлакатҳоро фаро 

гирифта, сол аз сол зоҳиршавии он хусусиятҳои навро ба худ касб намуда истодааст, 

ҳолати бозорҳои молиявӣ, бахусус бозори хизматрасониҳои қарзии бонкиро дар вазъи 

ногувор ва номуайянӣ қарор медиҳад, омӯзишу тадқиқи ҷанбаҳои илмӣ-назариявӣ ва 

амалии омилҳои ба бозори хизматрасонии қарзии бонкӣ таъсиррасон, пешгирӣ ва 

бартараф намудани омилҳои манфӣ, инчунин, вусъатбахшии бозори қарзҳои бонкӣ 

барои иқтисодиёти миллӣ аҳамияти муҳим дорад. 

Бояд қайд намуд, ки як қатор омилҳое мавҷуданд, ки ба мунтазам рушд 

намудани бозори хизматрасониҳои қарзии бонкӣ таъсири мустақим ва ё ғайримустақим 

мерасонанд. Ин омилҳо ба раванди ташаккулёбӣ ва рушди бозори мазкур ё таъсири 

манфӣ ва ё таъсири мусбӣ расонида метавонанд. Аз ин рӯ, муайян намудани омилҳое, 

ки ба ин раванд таъсири манфӣ мерасонанд ва қабули қарорҳои фаврӣ аз ҷониби 

Ҳукумат, Бонки марказӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҷиҳати пешгирӣ ва бартараф 

намудани онҳо бениҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. 

Ба андешаи олимон ва коршиносони соҳаи бонкӣ, аз ҷумлаи омилҳое, ки ба 

бозори хизматрасонии қарзии бонкӣ таъсир мерасонанд, омилҳои зеринро номбар 
кардан мумкин аст: 

• тағйирёбии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; 

• сатҳи бекорӣ; 

• қобилияти харидории пули миллӣ; 

• қобилияти харидории аҳолӣ; 

• рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра. 
Дар ќисми хулоса њаминро ќайд намудан бамаврид аст, ки бо назардошти 

ањамияти муњими иқтисодї доштани хизматрасониҳои бонкӣ ба шахсони ҳуқуқию 

воқеї бонкҳои тиљоратиро зарур аст, ки барои ба даст овардани эътимоду боварии 

мизољон ва пурзур намудани захираҳои пулию қарзї дар бозори байнибонкї чораҳои 
заруриро андешанд: 

1. Бештар љалб намудани захираҳои озоди пулии бонкњо ва  аҳамияти љиддї додан ба 

қобилияти пардохтпазирии бонк ҳангоми иљрои амалиёти гуногуни 

ҳисоббаробаркунонии гайринақди; 

2. Бурдани назорати қатъї оид ба њолати таъминокии банкоматњо бо пули наќд, бештар 

намудани нуқтаҳои љойгиршавї ва сатњи хизматрасонии онњо; 

3. Маќсаднок ва аз рўйи таъйинот ба самтҳои афзалиятнок дуруст истифодабарии 

захираҳои пулї ва пасандозҳои љалбгардида; 

4. Вобаста ба талаботи бозор ва имкониятњои ањолї дастрасии хизматрасониҳои 

фосилавӣ. 
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РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ 
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 Қосимов Ф.У. н.и.и. дотсенти кафедраи молия 

 Дар шароити муосири хоҷагидорӣ таҳти раванди инноватсионї раванди 

ташаккул, тавсеа ва аз љониби агентњои иқтисодии иқтисодёти миллӣ истифодаи 

навовариҳои илмӣ-техникӣ, истеҳсолӣ, ташкилӣ, идоракунӣ ва дигар навовариҳое, ки 

мазмуни асосии модернизатсияи  иқтисодиёт ва ҷомеа дар маҷмӯъ мебошад, зимнан дар 
назар дошта шудааст [1].  

 Бояд қайд кард, ки дар ибтидои ҳазорсолаи сеюм, пешрафти илмию техникӣ ва 

технологӣ ба омили асосии рушди иқтисодӣ, ҳам барои иқтисодиёти кишвари алоҳида 

ва ҳам ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ табдил ёфт.  

Чи тавре таҷрибаи рушди иқтисодии кишварҳои дорои иқтисодиёти мутараќќи бозорӣ 

нишон медиҳанд, дастовардҳо аз љониби онҳо тавассути сармоягузорӣ ба инсон, яъне 

донишҳои нав, ки дар соҳаи маориф, технологияҳои нав ва таҷҳизот, ташкил ва 

идоракунӣ таљассум ёфтаанд, ба даст оварда мешавад. 
  Ба њиссаи онњо дар ин кишварњо аз 70 то 90% - и афзоиши ММД [2] рост меояд. 
Њамаи ин аз он гувоњї медињанд, ки дар айни замон фаъолияти соњибкорї барои 

иқтисодиёти миллии Тоҷикистон, ки имконияти воқеии ояндаи ояндаи худро дорад, 

такмилдиҳанда аст. Дар акси њол тањдиди харобшавии (зарарёбии) асосњои амнияти 
иќтисодї, рушди мустакил ва босуботи кишвар ба вуљуд меояд. Бояд таъкид кард, ки 
пурмазмун будани корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї то андозае њам 
дараљаи ташаккули фаъолияти соњибкорї ва њам рушди иќтисодиро муќаррар мекунад. 

Дар шароити кунунӣ дар мубориза бар зидди иқтисодии ҷаҳонӣ барои рушди нерӯи 

инсонӣ, ихтирооти илмӣ, пешрафти илмиву технологӣ, инчунин дастгирии 

инноватсионӣ, ғолибан шароити мусоид фароҳам меоранд.   
 Ќайд намудан зарур аст, ки вазифаи асосии технологияи инноватсионї дар 
соњибкорї барои аксарияти кишварњои аз љињати саноат тараќќикардаи љањон 
масъалањои асосї ба њисоб меравад. Бо назардошти ин тадбирњое, ки бо маќсади 
таљассумёбии сиёсати миллии илмї-техникї ва инноватсионии ин кишварњо андешида 
мешаванд, дар навбати аввал ба њифзи технология, баланд бардоштани раќобатпазирии 
истењсолоти фавќултехнологї, танзими дастрасии раќибони хориљї ба иттилоот дар 
бораи дастовардњои пешќадами илмї-техникї нигаронида шудаанд.   

Дар ин кишварҳо аҳамияти давлат танҳо ба чаҳорчӯбаи классикии дастгирии 

илмҳои бунёдї (фундаменталї) ва тадқиқотњои мақсадноки илмї маҳдуд нестанд, балки 

мустақиман ба таъмини дигаргунињои иқтисодї ва рақобатпазирии фаъолияти 

соҳибкорї аз љумла, ва хусусан иқтисодиёти миллӣ нигаронида шудааст.  
 Барои мисол, сиёсати давлатии технологї ва инноватсионї дар ИМА равона 
карда шудааст [3]:  
  - ба фароњам овардани фазои соњибкорї барои соњибкорон, ки дар он соњаи бахши 
хусусї дар соњаи инноватсия бо баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулот 
инкишоф меёбад;  
- ба њавасмандкунии рушд, тиљоратикунонї ва истифодаи технологияи инноватсионї;  

- ба сармоягузорӣ дар бунёди технологияи синфи ҷаҳонӣ дар асри XXI;  
- ба њамгироии технологияњои њарбї ва саноатї, ки ќобилияти њал намудани 
масъалањои чи њарбї ва чи шањрвандиро доранд;  
- ба ташаккули мутахассисони боихтисоси сатњи љањонї, ки метавонанд дар 
иќтисодиёти зуд таѓйирёбанда ва иќтисодиёт дар асоси дониш иштирок намоянд;  
- ба шарикї бо бахши хусусї ва ќафомонии сиёсати миллии технологї, ки ба истифодаи 
технологияњо бо маќсади таъсиси иќтидори иќтисодии кишвар равона карда шудааст;  

- мусоидати саноат ба рушди технология, системаи андозагирӣ ва стандартњо.  
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 Бо њамин тарз, ҳукумат муҳим мешуморад, ки шарики тиҷорати Амрико бошад, 

барои кӯмак намудан ва рушди тиҷорати хурд ва миёна барои таъмини рушди 

иқтисодиёти миллӣ ва беҳбудии некӯаҳволии кишвар нақши муҳим бозад.  
 Дар ин замина яке аз фаворитњои љањонї дар соњаи ташкил ва дарки индустриалии 
технологияњои инноватсионї дар соњибкорї Иттињоди аврупо (ИА), ки дорои заминаи 
модернизатсияшудаи илмї-тадќиќотї, инчунин шумораи зиёди олимоне, ки иќтидори 
баланди эљодї доранд, зарур дониста мешавад. Ба акидаи Агасаров В.И. ба роњи 
стратегии кишварњои узви ИА дар соњаи рушди илмї-техникї ин љалби захирањои 
асосї ба самтњои афзалиятноки инфрасохтори инноватсионї дохил мешаванд, аз љумла 
[4]:  
- ташкили базаи ягонаи маълумотњо барои њамаи кишварњо – узви ИА;  
- дастрасии олимон ба барномањои илмї-тадќиќотии Аврупо;  

- дастгирии соњибкорони (корхонањои ) хурд ва миёна барои ҳимояи ҳуқуқӣ аз 

нусхабардорӣ ғайриқонунии технологияҳои истеҳсолшуда ё маҳсулоти истеҳсолшуда;  
- ташкили механизми дастгирии молиявии соњибкорони (корхонањои) хурд ва миёна, 
расонидани кумак ба онњо дар омодасозї, баќайдгирї ва истифодаи патентњо, бо 
назардошти таљрибаи кории бюрои патентњои миллї ва аврупої ;  
- такмилдињии системаи маблаѓгузории фаъолияти инноватсионии соњибкорї;  
- ба роњ мондани механизми комили андоз, ки ба соњибкороне, ки мањсулоти гуногуни 
инноватсиониро тањия ва истењсол мекунанд, имтиёзњои муайян медињад;  
- дар ширкат офаридани шароите, ки баланд бардоштани ихтисоси кормандонро 
њавасманд месозад.  
 Соњаи илмї-тадќиќотї ва истењсолї-технологии иќтисодиёти байналмиллалї 
њамчун ќисмати зарурии соњаи технологияи баланд аз рўи мазмуни худ умумиљањонї 
мегардад. Тањияи технологияи баланд, дар асоси онњо истењсоли мањсулоти баланди 
технологї, пешравии онњо ба бозори љањонї, тавсеаи њамгироии байналмиллалї дар ин 
соња барои аксарияти кишварњои иќтисодан тараќќикардаи ИМА, Љопон, Аврупои 
Ѓарбї ва кишварњои Осиёи Љанубию Шарќї модели муњимтарини стратегї ва 
локомотиви рушди иќтисодї гардид [5].  
    Ќайд намудан зарур аст, ки таљрибаи кишварњои тараќќикарда нишон медињад, ки 
хусусияти фарќкунандаи амаликунии сиёсати инноватсионї дар фарќият аз илмї-
техникї, пеш аз њама дар њаљми захирањо мебошад, ки бањри ин маќсадњо равона 
кардан зарур аст. Агар харољотњо барои гузаронидани тадќиќотњои илмии бунёдї 

(фундаменталї) ба ҳисоби миёна гирифта шавад, пас харољот барои НИОКР-и 
тачрибавї аз онњо 10 маротиба зиёд аст[6]. Агар сухан дар бораи татбиќи сиёсати 
инноватсионї равад, пас он сармоягузориро 100-1000 маротиба бештар талаб менамояд 
[7].  

 Самти самарабахш дар соњаи сиёсати сармоягузорї дар ҷаҳон ин љањонишавии он 
– КИТТК (НИОКР)-и ба амал оянда ва тиљоратикунонии технология гардид. Вазифаи 
асосии чунин маблаѓгузории молиявї – имконияти истифодаи таљриба ва кашфиётњои 
хориљї дар соњаи илм ва технология, љалби олимон ва муњандисони хориљї, иттињод ва 
њамкорї бо марказњо ва лабораторияњои тадќиќотии хориљї, инчунин мутобиќшавии 
натиљањои НИОКР ба талаботњои бозори кишвар, ки онњо равона карда мешаванд.  
 Бо назардошти дар боло зикршуда, барои Љумњурии Тољикистон истифодаи 
имкониятњои системаи соњибкории инноватсионї метавонад яке аз равияњои сиёсати 
давлатї дар соњаи шарикии байналмиллалии илмиикї ва инноватсионї гардад. 
 Он воќеиятро бояд ёдовар шуд, ки дар садсолаи 21-ум вазъи кишвар дар 
муборизаи раќобатии геосиёсї бо ёрии рушди илм, сифати фазои иттилоотии 
фаъолияти соњибкорї, ташаккули системањои асосии истењсолї-техникї, ќобилияти 
механизми хољагидорї дар баланд бардоштани фаъолияти баланди инноватсионї, 
вазъи низоми маориф ва илм, инчунин вазъияти демографї муќаррар карда мешавад.   
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Ба маънои васеъ фаъолияти инноватсионї дар соњибкорї - ин дигаргунињои 
маќсадноки љонибњои гуногуни њаёти љамъиятї бо маќсади ба даст овардани натиљањои 
иљтимої, иќтисодї ва дигар натиљањо мебошад. Ба маънои мањдуди калима фаъолияти 
инноватсионї ба истењсолоти иљтимої, сохтори он љараёни фурўши мањсулот ва 
идоракунї васеътар мегардад [8].  

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, то ташаккули ислоҳоти бозор, фаъолияти 

инноватсионї, аз ҷумла техника ва технология, гоњ - гоњ бошад - усулҳои ташкил ва 

идоракунии истеҳсолот ба таври ҷиддӣ ба назар гирифта намешуд. Ба марњилањои 
корњое, ки моњияти фаъолияти инноватсиониро ба вуљуд меоранд, тадќиќотњои амалї, 
тањияњои таљрибавї-конструкторї, љорї намудани техникаи навро ба истењсолот илова 

намуданд. Ду марҳилаҳои аввал барои исбот намудани қобилияти татбиқи амалии 

дастовардҳои илмию техникӣ дар фаъолияти соњибкорї вазифадоранд. Љоринамої - ин 

расмиёти амалигардонии иќтидорњост. Натиҷаҳои тадқиқот – ин қарори мустақим 

марбут ба олот ва ашёи мењнат ва маҷмӯи ҳуҷҷатҳои кории ба расмият даровардашуда 

мебошад.  Барои натиҷаҳои татбиқе, ки ба ҳалли чунин монеаҳо таъсир мерасонанд, 

дар маҷмӯи ҳуҷҷатҳои кории як стандарт ё истеҳсоли маҷмӯи масолеҳи ин намуна иҷро 
карда мешаванд [9].  

 Бояд қайд кард, ки дар соҳаи инноватсионии фаъолияти соҳибкорӣ қонунҳои 

иқтисодӣ дар шакли махсуси идоракунӣ ва ҳамоҳангсозии мутобиқати иқтисодиёт 

ифода ёфтаанд. Дар асоси ин механизмҳо дар соҳаи соҳибкории навовар маҷмӯи 

амалҳои ҳамоҳанг ва роҳҳои идоракунии ин соҳа ҳамчун қисми ҷудонашавандаи 

иқтисодӣ кишвар мебошанд. Усулҳои ҳамоҳанг гуфта,  шакли функсионалӣ, соҳавӣ, 

ҳудудӣ, байнисоҳавӣ, шаклҳои миллии ташкили фаъолияти инноватсионии соҳибкорӣ 
дар назар дошта шудааст.  
  Соњаи функсионалии инноватсионї зарурати истифодаи нишондињандањое, ки 
љанбањои иќтисодии фаъолияти инноватсиониро ба таври васеъ инъикос мекунад, дар 

назар дорад. Сухан дар бораи он меравад, ки нишондиҳандаҳои арзишї бояд натиҷаи 

ниҳоии фаъолияти соҳаи инноватсионии соҳибкорӣ, аз ҷумла таъсири боиќтидори 

истеъмоли маҳсулоти онро дар истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо ифода намояд [10].  

 Ба даромади ояндаи соҳибкор он давраҳои инноватсия, ки бо унсурҳои 

ғайримоддӣ - дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи корӣ, истифодаи ҳуқуқи моликияти 

зеҳнӣ, идоракунии самарабахш дар тамоми марҳилаҳои давраи њаётии мањсулот 
алоќаманданд, сањми бузург гузоштаанд.  
 Мањз дар ин љо соњиби монополии ин ё он донишњо ба офаридани арзиши 
назарраси иловагї имконият медињад, ки баъд аз он метавонад ба фоидаи фавќуллода 
табдил ёбад. Ин сањм дар асари олими австриягї тањти номи «Назарияи рушди 
иќтисодї» мукофоти инноватсионї номида мешавад ва онро бо дараљаи муайяни 
шартї рентаи инноватсионї метавон ном бурд [11].  
 Дар шароити муосири хољагидорї фаъолияти соњибкории инноватсионї ба 
ташаккули комбинатсияњои нави омилњои истењсолот вобаста буда, аз доираи таљдиди 
раванди истењсолот ба маънои оддї баромадаанд ва бо дигаргунињо, таѓйиротњои 
истењсолот, бозор, инчунин иќтидори инсонї алоќаманд мебошанд. Ба ин љо метавон 
дохил намуд:  

- муқаррар намудани сармояи инсонӣ ҳамчун омили муҳим рушди иқтисодӣ;  
- љорї намудани мањсулот бо таѓйиротњои нав;  
- љорї намудани техникаи нав ё ки такмили техника, равандњои модернизатсияшудаи 

технологї, кафолати нави бозори истеҳсолот;  
- ташкили бозори нави фурўш;  
- истифодаи намудњои нави ашёи хом;  
- ислоњот дар ташкили идоракунии равандњои истењсолот ва таъмини моддї-техникии 
он.  
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 Ҳамаи ин боиси он гардид, ки раванди соњибкории инноватсионї дар шакли 

дастгоҳи такрористењсоли иљтимої љойгир карда мешавад, иќтисодиёт бошад, ба роҳи 

кушоди рушди инноватсионӣ табдил меёбад[12].  

 Ташаккули фаъолияти соҳибкории инноватсионї дар иқтисодиёт натиҷаи як 

қатор шароитњои мухолиф мебошад. Аз як тараф, рушди идеяњои илмї ивази (бадали) 

навбат ба навбати парадигмаҳои илмиро дар назар дорад, ки бо муҳити иқтисодӣ ва 

тамаркузи ислоҳоти техникӣ робитаи баръакс надорад. Дар айни замон, таҳлили воқеӣ 

далели он аст, ки иваз кардани парадигмаҳои илмӣ дар натиҷаи тағйирёбии сохторҳои 

технологӣ дар ҷомеа пайдо мешавад. Мафњуми “сохтори технологї” мутобиќ ба 
технологияњои системавї, базисї истифода мешаванд ва сатњи технологияњои 
ибтидоиро тасвир мекунад, ки дар соњањои гуногуни иќтисодиёт истифода бурда 

мешаванд. Дар айни замон иќтисодиёти кишварҳои пешрафта ба технологияҳои 
сохтори панљум – электроника ва информатика асос меёбад. Ва аллакай ба тариќи 

њамла технологияи сохтори шашум вобаста ба ҷорӣ намудани техникаи компютерӣ дар 

тамоми марҳилаҳои раванди такрористењсол, бо татбиќи фаъоли биотехнологияњо ва 
муњандисии (инженерияи) генї тањия карда мешавад.  

 Дар натиҷа, дар айни замон, тақсимоти чорсатњаи соҳавии хољагии миллї ба 
вуљуд омад, сатњи рушди кишвар бошад, вобаста аз он мебошад, ки кадоме аз гурўњи 
соњањо барои он актуалї (мувофиќ) мебошад[13]:  

- соњањои истихроҷ ва коркарди аввалияи ашёи хом (мавод);  
- саноати вазнини чи масолењѓунљоиш ва чи сермењнат;  

- соњаи фавќултехнологї (high tech), ки қобилияти нисбатан ками меҳнатӣ 

масолењѓунљоишї, вале ҳиссаи хеле баланди сармояи инсонӣ, хароҷоти КИТТК 
(НИОКР) дар арзиши илова аст;  
- соњаи технологии «нарм» (soft), ба монанди ташкил ва тањияи таъмини барномавї, 

њамгироии системавї, машварат, омӯзиш ва ғ.й [14] . 

 Дар кишварҳои тараққикарда, ки  иқтисодиёт дар асоси ташаккули донишҳо дар 

назар дошта шудааст, сохтори соҳавӣ ба самти афзоиши мунтазами њиссаи соҳаҳо ба 

сохтори иқтисодиёти миллӣ табдил ёфтааст.  

Ҳамзамон, ин хеле муҳим аст, ки хусусияти асосии технологияи ин ду гурӯҳ (аз ҷумла 

технологияи нарм) дар он аст, ки онҳо асосан дар татбиқи васеи натиљањои меҳнати 

аќлї, яъне донишҳои нав асос ёфтаанд. Ва ин истисно нест. Зеро ки кашфиётњои нави 
илмї дар натиљаи дарки муњити атроф, яъне муайян намудани ќонуниятњои номаълуми 
ќаблан мављудбуда, падидањои моддї, воќеияти иљтимої ва маънавї, ки ба сатњи идрок 
таѓйиротњои љидди медароранд, пайдо мешаванд.   

 Чун таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, дар ҷараёни гузаронидани тадқиқоти 

илмии амалї кашфиётњо (кушоишњо) ба воситаи ҳалли масъалањои амалї, ҷумла ба 
кушоишњое, ки навии илмиро бо манфиатнокї фарќ мекунад, таљассум меёбанд.  

 Бояд қайд кард, ки байни вазъияти иқтисодии ҷомеа, сатҳи фарогирии вазифаҳои 

амалии муқарраршуда ва имконияти ҳалли онҳо робитаи коррелятсионї вуљуд дорад. 

Рушди зарурати иҷтимоии дар фаъолияти инноватсионӣ бо унсурҳои бозор 

ѓайримустаќим ифода мешавад, ки субектњои иќтисодиётро барои муқоисаи ҳаҷми 

захираҳои истифодашуда ё хароҷоти умумии инноватсия бо натиҷањои азхудкунии онҳо 

дар истеҳсолот, бо он натиҷањои пешнињодшуда водор месозад.  

 Пас аз он, бояд ёдовар шуд, ки дар шароити кунунӣ иқтисодиёти инноватсионӣ 
дар он њолат ташкил меёбад, ваќте, ки сармоягузорињои асосї ба КИТТК (НИОКР) аз 
љињати иќтисодї самарабахш аст, яъне ба даст овардани даромадро (фоидаро) кафолат 
медињад ва дар нињояти кор ин даромадро тамоми љомеа ба даст меорад. Омили дигари 
муњими амалигардонии фаъолияти инноватсионї масъалањои муњими иљтимої 
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мебошанд, ки мувофиќи максадњои системаи мушаххаси иќтисодї гузошта мешаванд 
[15]. Ин самти мазкур соњаи танзими давлатї мебошад.  

Таносуби натиљањо ва харољотњо, ки худи воқеияти амаликунии фаъолияти 
инноватсиониро ќаблан муайян мекунанд, дар алтернативањои гуногун ба вуљуд меоянд 
ва бо омили талаботи муштарак муайян карда мешавад[16].  

 Вазъияти аввал – талаботи муштарак ва пешнињоди муштарак дар сатҳи баробарӣ 

мебошад. Дар ин ҷо, натиҷаи инноватсия коҳиши арзиши аслии мањсулот мебошад, 

вале бе баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсолот, афзоиши даромадҳо тавассути кам 

кардани хароҷот сурат мегирад.  
Вазъияти дуюм – афзалияти сатњи талаботи муштарак дар пешнињоди муштарак, 

ки боиси љалби захирањои нав ба истењсолот, инноватсияњо, афзоиши харољотњои 

интињої мегардад, аз њисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсолот пўшонида мешаванд.  Дар ин 
љо инноватсия њамчун манбаи муњими ба даст овардани даромад амал мекунад.  
 Вазъияти сеюм – сатњи талаботи муштарак аз пешнињоди муштарак пасттар аст. 

Зимнан, оќибатҳои ниҳоӣ ин коҳишёбии нархҳо ва кам шудани захираҳо мегардад, ки 

ба фаъолияти инноватсионї равона карда мешаванд, воситаҳои бесамари истеҳсолот аз 

муомилот бо роҳи боздошт ва истифодаи онҳо хориҷ карда мешаванд. Сатњи ба 

дастомадаи даромади иќтисодї танҳо аз ҳисоби кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ 
боздошта мешавад.  

 Ба ҳамин тариқ, воқеан, бо системаи муосирии муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 

ҳангоми қабули қарорњо дар соҳаи инноватсия соҳибкор, пеш аз ҳама, бо 

ҳавасмандгардонї аз љониби талаботи муштарак дучор меояд. Бо мақсади ташаккул 

додани низоми инноватсионии миллӣ, талабот ба инноватсия, талабот ба навоварињо, 

талаботи инноватсияи аксарияти субъектҳои хоҷагидорӣ, умуман иқтисодиёт, на 

пешнињод дар соҳаи илм, балки ба назар мерасад. Ихтироъњои илмию техникӣ тамоми 

имкониятҳоро барои захирадорї доро мебошад, то он даме ки шароитҳои зарурии 

иқтисодӣ барои татбиқи амалии онҳо ба миён наоянд.  

  Аз ин рӯ, бо мақсади ба иҷро расонидани фаъолияти инноватсионӣ заминањои 

муайяни иќтисодї аҳамияти аввалиндараҷа доранд, ки ин фаъолиятро њавасманд 
мекунанд. Тањлили ретроспективї тасдиќ мекунад, ки: самараи иќтисодиро бештар на 
он субекти иќтисодї, ки навоварї мерад, ба даст меорад, балки он нафаре, ки онро 

истифода мебарад. Дар ин маврид инноватсияҳо воситаи ҳалли манфиатҳои истеҳсолӣ 

ва тиҷоратии субъектҳои хоҷагидорї мебошанд. Манфиатдории субъектҳои 

хоҷагидорї дар фаъолияти инноватсионї бо ќисми самараи гирифташуда аз натиљањои 

ба дастомадаи он, яъне аз таќсимоти даромадњои ояндаи марбут ба татбиқи навоварињо 
муайян карда мешавад.  

 Дар чунин ҳолат барои он, ки татбиқи амалии навоварињо самаранок гардад, 

вазъиятҳои мушаххас заруранд. Бо мақсади таъмини раванди инноватсия, танҳо 

афзоиши сармоягузории асосї ба соҳаи корњои илмї тадқиқотї нокифоя аст, инчунин 

бояд ба омилҳои афзоянда таъсир расонад. Омили муҳими афзоиши раванди 

инноватсионї ин ташаккули заминањои технологӣ, зеҳнӣ, сохторӣ, институтсионалӣ ва 

заминањои ҳавасмандгардонии шакли инноватсионии рушди иқтисодӣ мебошад.  

     Аён аст, ки вусъат додани дурнамои инноватсионии иқтисодиётро бо конъюнктураи 

бозор, ки боиси пайдоиши маҳсулоти нав, соњањо, такмил ва азнавсозї гардидаанд, 
бояд мутобиќ намуд. Дар айни њол гипотезаи талаботи бозор ларзиши фаъолияти 
ихтироъкорї, норавшании натиљањоро дар соњаи фаъолияти инноватсионї то охир 
шарњ намедињад. Ин аз он гувоњї медињад, ки вобастагии мунтазами ѓайриљиддии 
пешнињоди тадќиќотњои илмї аз талаботи иќтисодї вуљуд надорад. Пешнињоди 
бозорро ба инноватсияњо ва бо натиљањои иќтисодии татбиќи амалии онњо бояд 
мувофиќ кард.  
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 Дар нињояти кор њамаи он омилњое, ки ба фаъолияти инноватсионї таъсир 
мерасонанд, ба њам вобаста карда шудаанд ва системаи комплексиро дар назар доранд.  
 Ташаккул ва рушди соњаи илм вобаста аз омилњои ба њам бевосита 
вобастакардашуда мебошанд, ки дифференсиатсияи (тафриќаи) онњоро аз нуќтаи 
назари муњимияти онњо мушкил мегардонад.  

Ҳамзамон, ҳадафи асосии фаъолияти инноватсиони, усулҳо, шаклҳо ва мўњлати иҷрои 

онҳо бо имкониятњои захиравии баъзе субектњои иқтисодиёт ва тамоми ҷомеа ташаккул 
меёбанд. Иќтидори захиравї ба миќёси фаъолияти инноватсионї, њамаљониба 

фарогирии диапазони (доираи) мушкилоти иҷтимоиву иқтисодӣ, бо навбат будани 

њалли онњо таъсир мерасонад. Дар шарҳи муфассал, иқтидори захиравӣ воќеан ҳама он 

чизҳое, ки метавонанд дар раванди инноватсионї бо назардошти таъмини натиҷаҳои 

ниҳоӣ истифода шаванд, дар бар гиранд. Натиҷаҳои ниҳоӣ бошад, ба марњилаи аввали 

давраи навбатии раванди инноватсионї табдил меёбанд ва бинобар ин ҳамчун захираҳо 
низ метавонанд амал кунанд.  
 Шаклњои гуногуни навоварињоро вобаста аз ањамияти худи раванд, тадбирњо ва 

ќатъияти ислоњот метавон фарќ намуд. Мутобиқи сатҳи таъсири инноватсионӣ ба 

тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа, аз ҷумла ба фаъолияти иқтисодӣ, 
навоварињо метавонанд ба таври дигар мураттаб карда шаванд (ба тартиб дароварда 
шаванд).  
Асосгузори назарияи инноватсионї Й. Шумпетер навоварињоро ба асосї ва ѓайриасосї 
(дуюмдараља) (бењтаркунанда) људо намуд [17]. Дар оянда Г. Менш ба ѓайр аз 
навоварињои асосї ва ѓайриасосї (дуюмдараља) навоварињои бардурўѓ, ё ки хаёлї 
(сохта, ќалбакиро) ќайд намуд. Навоварињои  асосї барои пайдоиши соњањои нав ва 
бозорњои нав хеле муњим мебошанд [18]. Навоварињои бењтаркунанда, ё ки 
такмилдињанда, наќшаи асосии технологиро дахл намекунанд, лекин сифати молро 
бењтар мегардонанд, ё ин ки баъзе унсурњои (элементњои) раванди технологиро бо 
маќсади сарфаи намудњои муайяни захирањо андаке таѓйир медињанд. Навоварињои 

бардурўѓ, ё ки хаёлї зери таъсири таѓйиротњои кӯтоњмуддат дар афзалиятҳои 

истеъмолӣ тағйирот ворид мекунад. 
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Бо пош хўрдани Иттифоқи Шӯравӣ ва барҳамёбии низоми банаќшагирии 

иқтисодиёт фаъолияти миќдори зиёди корхонањое, ки аз рўи наќшаи таќсимоти 
умумииттифоќии мењнат кор мекарданд, ќатъ гардид.  

Дар Тољикистон низ ин зуњурот ба корхонањои тиљоратие, ки ба вазоратњои 
иттифоќї ва иттифоќию љумњуриявї тобеъ буданд, таъсири манфии худро расонд.  
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Дар шароити ба таври ќатъї таѓйир ёфтани муњити сиёсї, иљтимої ва иќтисодї 

мушкилоти зиёде пеш омад, ки барои рушди минбаъдаи Тоҷикистон монеа эљод намуд, 

аз ҷумла: 
- сатњи баланди фарсудагии таљњизот; 
- сатњи пасти раќобатпазирии мањсулоти тавлидшаванда; 
- истифода нагардидани ќисми зиёди таљњизоту иќтидорњо, бинобар набудани талабот 
ва беањамият гардидани навъњои марбутаи мањсулот; 
- хеле паст будани сатњи таъминот бо фондњои гардон; 
- ночиз будани маблаѓњои буљети давлатї; 
- норасоии мутахассисони дорои савияи баланд; 
- сатњи пасти музди мењнат ва нокифоя будани њавасмандї барои кори пурмањсул; 

- набудани ба дастовардњои муосири илм, техника ва технологияҳои муосир. 

Аз рӯзҳои аввалини ба даст овардани Истиқлолият ва тадриҷан пойдор 

гардидани низоми иқтисодии кишвар Ҳукумати малакатро зарурати аз нав баррасӣ 

намудани масоили интегратсияи иқтисодӣ дар шароити нави муносибатҳои бозорӣ ба 
миён омад.  

Дар ин асно, тули чандин солҳо барномаҳои гуногунмуҳлати рушди иқтисодиёти 

кишвар тарҳрезӣ ва амалӣ карда шуданд, ки онҳо боиси ба вуҷуд омадани фазои 

муосид барои рушди соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ гардид.  

Аз ин лиҳоз, бо дарки амиқи таљрибаю донишњои иќтисоддонҳои ҷаҳонӣ, раванди 

мукаммалсозии фаъолияти соњибкорӣ дар мамлакат, ба вуљуд овардани назарияҳои 

нави илмӣ оид ба фаъолияти соњибкорӣ барои шароити имрўзаи Тољикистон ва дар 

амал татбиқ намудани онҳо яке аз масъалањои асосї ва мубрам арзёбӣ мегардад. 

Зимнан, бояд таҳлили моњияти иќтисодии соњибкорї ва таљрибаи калони тадќиќи 

ҷаҳонии ин зуњурот ба инобат гирифта шаванд.  
Сањми арзандаро дар инкишофи назарияи соњибкорї Й. Шумпетер гузоштааст. 

Дар китоби худ «Назарияи тараќќиёти иќтисодї» Й.Шумпетер мафњуми «соњибкор»-ро 
њамчун навовар маънидод мекунад. Вазифаи соњибкор, тасдиќ мекунад ў, дар 
амалигардонии навоварињо, ки дар инкишофи иќтисодиёт, таъмини рушди иќтисодї 
наќши муњим мебозанд, ифода меёбад. Мањз фаъолияти соњибкорї, ба аќидаи Й. 
Шумпетер, сарчашмаи њамаи таѓйиротњо дар иќтисодиёт ба шумор меравад.  

Бо назардошти ин, метавон гуфт, ки мазмуни асосии соњибкорї дар љустуљў ва 
ташаккули талабот ба мањсулот (кори иљрошуда, хизмати расонидашуда) ва 
ќонеъгардонии он бо роњи истењсол ва фурўши мањсулот (кори иљрошуда, хизмати 
расонидашуда) ифода меёбад. Дар ин асно, муњим нест, ки худи соњибкор истењсоли ин 

молњоро ба роњ мемонад ё ӯ ба сифати миёнарав байни истењсолкунанда ва 
истеъмолкунанда баромад мекунад. Муњим он аст, ки фоида њамчун фарќияти 

бадастовардаи соҳибкор байни даромад ва харољотњояш, фаъолияти соњибкориро аз 
дигар сохторњои ѓайритиљоратї фарќ мекунонад.  

Мутобиқи муқаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
соњибкорї» соњибкорї ин фаъолияти ташаббускорона ва мустаќилонаи шањрвандон 
мебошад, ки ба гирифтани фоида ё даромади шахсї нигаронида шудааст.[1]  

Фаъолияти соњибкорї дар ин қонун бо фаъолияти корхона алоќаманд аст, ки дар 

натиљаи он «мавқеи соњибкор» пас аз баќайдгирии давлатии корхона ба даст оварда 

мешавад. Ҷустуљўи аќидањои нав, ташкили кори корхона, ки ба ошкоркунии 
имкониятњои нав барои фаъолгардонии фаъолияти хољагидорї, азхудкунии бозорњои 

нав, гузаштан ба истењсоли молњо ва хизматњои нав равона карда шудааст, ҳамчун 
фаъолияти соњибкорї маънидод карда мешавад.  

Гузариш ба иќтисоди бозорї таѓйироти кулии сохтории истењсолоти 
љамъиятиро, ки ба бартарафкунии инњисорот ва рушди раќобат равона карда шудааст, 

талаб мекунад. Чї тавре ки таљрибаи љањонї нишон медиҳад, њалли ин масъала бе 



75 

 

инкишофи соњибкории хурду миёна, ки дар шаклњои гуногуни моликият асос ёфтааст, 
ѓайриимкон аст. Дар ин росто, фаъолияти соњибкории хурду миёнаро бо мафњуми 

умумии «соҳибкории истеҳсолӣ» муттањид кардан мумкин аст.  
Маќсади барпо кардани корхонањои хурду миёна мусоидат кардани гузариш ба 

муносибатњои бозорї ва таќвият додани соњибкорї ба ҳисоб рафта, яке аз вазифањои 

асосии онҳо дар саноат ин бартараф намудани инњисори истењсоли мањсулот мебошад. 
Рушди корхонањои хурду миёна ќисми муњими барномаи ѓайриинњисорикунонии 

иќтисодиёти мамлакат низ ба ҳисоб меравад.  
Таљрибаи бисёрсолаи кишварњои рушдкарда нишон медињад, ки бе шабакаи 

васеи корхонањои хурду миёна фаъолияти бозори молї ѓайриимкон аст, чунки онњо дар 
шароити таѓйирёбанда ќобилияти тези мутобиќшавиро доранд. Зимнан, дар 
соњибкории хурду миёна технологияњои комилан нав мавриди истифода ќарор 
мегиранд, ки минбаъд инкишоф ёфта истењсолоти алоњидаро ташкил медињанд. 

Дар марњилаи аввали ташкилёбӣ корхонањои хурду миёна бо суръати тез афзоиш 
ёфтанд, ки ин падида боиси инкишофи њамаљонибаи раќобат, афзоиши имкониятњои 

содиротї ва ѓанигардонии бозор бо молу маҳсулот гардид. Тибқи маълумоти оморӣ, 
дар охири соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон њамагї 1669 корхонаи хурду миёна ба 
ќайд гирифта шуд. Аз шумораи умумии корхонањои хурду миёна танњо 210 корхона дар 
соњаи саноат фаъолият мекарданд, дар соњаи савдо ва хўроки умумї бошад, 496 
корхонаи хурд фаъолият мекард.[2] 

Батанзимдарории давлатии фаъолияти соҳибкорӣ яке аз омилҳои муҳими рушди 

фаъолияти мазкур ба ҳисоб рафта, он дар шакли ҳуқуқӣ, ташкилӣ, молумулкӣ, 

молиявӣ, иттилоотӣ ва дигар шаклҳо амалӣ шуда, ба беҳтар намудани фазои мусоид 

барои фаъолияти соҳибкорӣ бо муайян намудани низоми зерин равона мегардад: 

- бақайдгирии соҳибкорӣ; 

- андозбандӣ; 

- иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ; 

- санҷиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ; 

- бақайдгирии молу мулк; 

- ҳисоботдиҳӣ; 

- танзими зиддиинҳисорӣ; 

- сода намудани амалиёти воридотию содиротӣ бо назардошти санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон; 

- қарздиҳӣ. 
Самти стратегии рушди соњибкорї дар асри 21, ки ба љорї намудани 

технологияњои инноватсионї, аз лињози экологї тоза ва бепартов, инчунин њифзи 
захирањо нигаронида шудааст, ба паст кардани харољоти истењсолот, бањисобгирии 
талаботи бозори љањонї ва таъмини раќобатнокии миллї мусоидат менамояд.  
Рушди фазои раќобатпазир, ташаккули муносибатњои мутаќобилаи иќтисодї, танзими 

ҳуқуқии фаъолияти соњибкорї, рушди механизмҳои идоракунии корхонањои саноатї, 

интихоби назария ва љорї намудани низоми назорати дахлдор дар ҳамаи зинањои 

сохтори иќтисодиёти кишвар бояд аз омилҳои муҳим ва зарурии сиёсати иқтисодии 

Ҳукумати мамлакат арзёбӣ гардад.  
Дар шароити муносибатњои бозорї, њамгироии рўзафзуни саноати кишвар ба 

иќтисоди љањонї ва ташаккули сохтори нави саноат сатњи самаранокии заминаи ашёи 

хом, иќтидори талаботи дохилї ва хориљї, дурнамои рушди муносибатҳои иқтисодӣ бо 
давлатњои дигар таъсири муайянкунанда хоњанд расонд. 
Хеле муњим аст, ки дар сохтори саноати љањонї Тољикистон наќши музофотї надошта 
бошад. Њамгироии њаќиќии саноати кишвар ба иќтисоди љањонї бояд дар заминаи 
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моддию техникии муносиб бо назардошти таъмини муносибатњои бозории баробар 

байни Тољикистон ва минтақаҳои дигари љањон сурат гирад.  
Бо назардошти камбуди захирањои молиявї њавасмандгардонии афзоиши сањми 

соњибкории хусусї дар зиёд намудани њаљмњои воридоти технологияњои муосир ба 
кишвар зарур дониста мешавад. Васеъ пањн намудани технологияњои муосир имкон 
медињад, ки комплексњои саноатии содирот ва воридотивазкунанда дар заминаи 
истифодаи афзалиятњои истењсолоти оилавї ва ба паркњои технологї пайвастани онњо 
таъсис дода шаванд. Чунин шакли ташкили истењсолоти саноатї метавонад дар 
шароити ноњияњои дорои захирањои изофаи мењнатї ва зичии зиёди ањолї самараи 
баланд дињад. 

Рушди корхонањои саноатї дар дењот ва ноњияњои дурдаст бо маќсади ба 
гардиши бозорї љалб намудани захирањои дорои самараи баланд, ки дар чунин ноњияњо 
љойгиранд ва пањн намудани технологияњои муосире, ки комилан ба шароити дењот ва 
минтаќањои кўњистон мутобиќ шудаанд, шоистаи таваљљуњи хоса мебошад. 

Вазифаи дорои ањамияти аввалиндараља дар давраи то соли 2030 тарбияи 
пешакии коргарони соњибихтисос ва дорои савияи баланд барои тамоми соњањои 
саноат ба њисоб рафта, муайян намудани эњтиёљоти воќеии саноат ба кадрњои коргарї 

шарти зарурӣ ва андешидани тадбирњои мушаххас оид ба таѓйири тамоили низоми 

таҳсилоти олї ва касбию техникї ба самти тайёркунии маќсаднок ва фарогири 

мутахассисон муҳим арзёбӣ мегардад.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ 
ДОЛГОМ 

Ахмедов Х.А. – старший преподаватель кафедры финансов ТГФЭУ. 
Рустамзода М.-ассистент кафедры финансов ТГФЭУ.  

 

В современном мире решение государственной задачи по вопросу социально-
экономического развития, является устойчивое финансирование и производительность 
секторов национальной экономики. В 1985 г. Д. Бейкер предложил программу 
устойчивого роста, ориентированную на обеспечение развития стран внешним 
финансированием развивающихся стран. К концу 1980-х гг. стало ясно, что развитие 
долговой ситуации в латиноамериканском регионе противоречит интересам, как 
должников так и кредиторов. Одним из способов решения долговой проблемы было 
проведение конверсии внешнего долга стран Латинской Америки в капитал. В 1985-
1989 гг. за счет конверсии долговых обязательств в капитал было обеспечено более 
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половины объема снижения долга Бразилии, Чили, Мексики и Аргентины (18,4 из 33,1 
млрд. долл.), способствующий усилить приток прямых иностранных инвестиций.  

Международное экономическое развитие и расширение производственно-
торговых связей свидетельствует об углублении и трансформации кредитно-долговых 
отношений между странами. Основным механизмом формирующим 
внешнеэкономические операции на рынке товаров и услуг производится посредством 
денежно-товарных обменов, ключевым инструментом которого выступают 
государственные внешние заимствования. Эффективное управление и сокращение 
финансовых рисков связанных с государственным внешним долгом требует в своей 
очереди изучения и применения зарубежного опыта в данной сфере. Как показывает 
практика развитых стран мира, почти все государства имеющие устойчивое 
экономическое развитие и значительные преимущества в мировой торговле товаров и 
услуг, путем международного заимствования создали мощные капитально-
технологические прогрессы в собственном хозяйстве. 

В последние годы большой интерес отводится к управлению государственным 
внешним долгом в связи с разными обстоятельствами. Эффективное управление с одной 
стороны, позволяет сформировать огромный экономический потенциал 
производственного роста страны, создание возможности для развития государственно-
частного партнёрства в секторах экономики, образование значительного количества 
рабочих мест, способствование обеспечению социально-экономических потребностей 
общества и устойчивости государственных финансов предусмотренных в стратегии 
национального развития. С другой стороны, устойчивое управление государственным 
внешним долгом требует взаимовыгодную и согласованную политику кредиторов с 
дебиторами учитывающих экономические, социальные и финансово-политические 
интересы сопряженные с развитием или опасными последствиями получения 
материально-технических и финансово-технологических ресурсов, изменяющих очень 
часто с происхождением финансово-кредитных и экономико-политических 
преобразований, направленного экономическому развитию.  

Актуальность проблемы и недостаточность предложенных научно- методических 
рекомендаций по управлению государственным внешним долгом в развитие экономики 
и отдельных ее отраслей определяет значимость и важность данной статьи. В примере 
развитых стран, где объем внешнего заимствования достиг значительного размера, 
вносит свой существенный вклад в развитие отечественной экономики. В Республике 
Таджикистан привлечение и использование внешних заимствований реализуется 
достаточно не по производственным и технологический приоритетным секторам 
экономики. Например, полученные внешние займы не направляются к таким сферам, 
которые осуществляются ими в странах с развитой экономикой, где доля внешнего 
долга по отношению к ВВП составляет в среднем 113%. Анализ структуры внешнего 
долга развитых стран показывает, что 2/3 внешнего долга этих стран принадлежит 
частным компаниям, то, в развивающихся стран и стран с переходной экономикой это 
выглядит наоборот.  

В развитых странах в частном секторе экономики, работают две трети части 
населения, и производится более половины объема ВВП. Данный процесс в Республике 
Таджикистан выглядит иначе по сравнению со странами с развитой рыночной 
экономикой.  

Учитывая вышеизложенное считаем важным проанализировать мировой опыт по 
управлению государственным внешним долгом и выявить необходимые возможности, 
способствующие устойчивому и эффективному управлению долговыми 
обязательствами страны.  

Необходимо отметить, что анализ формирования и состояния управления 
внешнего долга зарубежных стран для Республики Таджикистан имеет практическое 
значение, так как с помощью разнообразных методов и инструментов долговых 
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отношений многие страны добились высокого уровня экономического роста и 
социального развития в обществе. Значительный интерес представляет изучение опыта 
США, Китая, Японии и страны Европейского Союза. Для определения роли и вклада 
внешнего долга в развитие экономики зарубежных стран нами принято решение 
анализировать соотношение валового внешнего долга к ВВП этих стран.  

В развитых странах объем внешнего долга к ВВП составляет более 70-80%, что 
означает весомый вклад внешних финансирований в развитие экономики. В качестве 
анализа были выбраны 12 развитых стран мира. Следует отметить, что главные 
позиции в списке лидеров принадлежат США, Китаю, Японии и Великобритании, где 
отношение внешнего долга к ВВП страны, превышает 108%. Отношение внешнего 
долга к ВВП в Германии, Франции, Италии и Люксембурге составляет от 70% до 140%. 
Анализ данных показывает, что США находится на 1 месте, доля внешнего долга, 
которого к ВВП составляет 149%, при случае ВВП 21,43 трлн. долл. США в 2019 год, 
28,3 трлн. долл. США складывается посредством внешнего заимствования. Например, 
среди стран лидеров, в Китае, где внешний долг составляет 16,25 трлн. долл. США (за 
2019 год), то отношение внешнего долга к ВВП составляет 115%. Япония с 13,50 трлн. 
долл. США, имеет 295% отношение внешнего долга к ВВП страны. Таким образом, 
можно подчеркнуть, что когда США намного отстает от Японии и Австралии по 
уровню внешнего долга к ВВП страны, то в номинальном объеме почти от 2 до 19 разах 
превосходит показатели этих стран. Также с целью ознакомления и получения 
необходимых инструкций и решению долговых проблем государств имеющих близкую 
с нашей страной экономико-политическую систему целесообразно проанализировать 
общее состояние внешнего долга содружества независимых государств. (см. табл. 1.)                                  

                                                 Таблицу 1.  
Внешний долг содружества независимых государств (включая Грузия и Украина) на 

2019 г. 

          
№ 

Страна 
Внешний долг, 

(млрд. долларов 
США) 

Внешний долг 
на душу 

населения, 
(долларов 

США) 

Внешний 
долг, 

% к ВВП 
(номинал) 

1.  Армения 12 341  4226 91,6 

2.  Азербайджан 115 011 11175 239,3 

3.  Беларусь 40 723 4339 65,2 

4.  Казахстан 158 565 8577 88,0 

5.  Кыргызстан 8 333 1281 96,3 

6.  Россия 491 418 3119  26,9 

7.  Украина 121 739 2942  79,4 

8.  Узбекистан 24 401  726 42,1 

9.  Грузия 18 627 5038 106,0 

10.  Туркмения 47 564 7804 105,1 

11.  Таджикистан 6 517 699,1 80,3 

12.  Молдавия 7 416 2790 62 

Источник данных: worldbank.org, https://svspb.net/danmark/vneshnij-dolg-stran.php 

Как показано в таблице 1 объем внешнего долга России, Белоруссии, Казахстан и 
Узбекистан имеют устойчивую динамику по отношению к ВВП данных стран. 
Например, внешний долг России по отношению к ВВП составляет 26,9%, а на душу 
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населения 3119 долл. США, который считается очень стабильным. Белоруссия, имея 
внешний долг в размере 40723 млн. долл. США, наращивал его объема до 65,2% к ВВП, 
а на душу населения приходится 4339 долл. США. Показатель долгового положения в 
Казахстане выглядит надежным, с 158565 млн. долл. США, его уровень достиг до 88% 
ВВП страны, а в Узбекистане 42,1%. В таких странах, как Азербайджан, Туркмения, 
Грузия и Армения объем внешнего долга к ВВП достиг критического значения, и 
составил от 91,6% до 239,3%. Макроэкономические факторы обеспечивающие 
устойчивость управления и стандартного обслуживания внешнего долга страны, во 
многом зависят от эффективного использования заемных ресурсов в сферах, где 
формируется добавочная стоимость и материально-технологических продуктов страны.  

Таким образом, следует отметить, что влияние внешнего долга на экономику 
развитых и развивающих стран находится на высоком уровне.  

Проведенный анализ системы управления внешним долгом развитых стран 
показывает, что применяя разные методы и инструменты управления, странами 
достигнуты значительные успехи в этом направлении.  

Таким образом, изучая опыт зарубежных стран по управлению государственным 
внешним долгом можно сделать следующие выводы: 

1. Странам мира для повышения эффективности управления государственным 
внешним долгом создается суверенный стабилизационный фонд, источником 
формирования, которого являются доходы государственного бюджета, полученные от 
продажи природных ресурсов, приватизации государственной собственности, 
налоговых платежей, прибыли госпредприятий в случае роста экономики и отсутствия 
бюджетного дефицита; 

2. Бюджетная консолидация является одним из важнейших методов 
восстановления долговой устойчивости государства в рамках, которого проводится 
меры, направленные на уменьшение нагрузки долга. Эти меры реализуются с помощью 
либо увеличения объема доходов госбюджета, либо сокращения расходов госбюджета. 
Целью бюджетной консолидации является увеличение объема первичного сальдо 
бюджета, сокращение новых долговых обязательств государства, а также уменьшение 
объема непогашенных долгов;  

3. Анализ внешнего долга зарубежных стран показывает, что неэффективная 
структура долга (например, сроки возврата кредита; валюты кредита; процентные 
ставки) и необеспеченность долговых обязательств достаточными резервами могут 
стать причинами возникновения и расширения финансовых и долговых кризисов;  

4. На наш взгляд, другим важным направлением управления государственным 
внешним долгом является планирование параметров привлечения государственных 
внешних заимствований. Данный метод означает, что объем внешнего долга будет 
приблизительно равен объему доходов заемщика. Например, если страна заёмщик 
(экспортер) получает суммы экспортируемых товаров в долл. США, то эффективным 
методом минимизации валютного риска может быть номинирования внешнего долга в 
данную валюту.  

Метод минимальных издержек, при котором издержки погашения внешнего долга 
сокращаются, когда эффективно выбирается валюта, и прогнозируются изменения 
ставки процента и обменного курса. При прогнозе заемщику необходимо иметь 
достаточный объем денежных резервов, чтобы своевременно выполнять свои 
обязательства по погашению государственного внешнего долга.  

Вышеперечисленные методы и способы управления внешним долгом, которые 
были использованы в развитых странах мира можно применить в практику 
государственных органов управления занимающихся вопросами управления 
государственным внешним долгом нашей республики. Только соответствующие меры 
способны оптимизировать и предотвращать негативные последствия и финансовых 
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рисков связанные с использованием и возвратом внешних ресурсов и обслуживанием 
обязательств перед кредиторами и торговыми партнёрами.  
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РУШДИ БОСУБОТИ МИНТАЌА ВА ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ОН 

Зубайдов Љ.И., муаллими каллони кафедраи молияи ДДМИТ 
Намозализода Ш.Н. асистенти кафедраи молияи ДДМИТ 

 
Бобати ҷабҳаҳои рушди босубот то имрӯз мавқеъ ва ақидарониҳо хело гуногун 

буда, фарогири бисёр масъалаҳо мебошад. Ба ин нигоҳ накарда, аз нигоҳи мафҳум, 

моҳият, пайдошавӣ ва унсурҳои таркибии рушди босубот аз назари мо нуқтаи зеринро 

қайд кардан ба маврид аст, ибораи «рушди босубот» дар илм ва сиёсати ҷаҳонӣ аз 

ҷониби комиссияи Брутланд ҳамчун рушде қабул гардидааст, ки талаботи ҳозираро 

қонеъ гардонида, ҳамзамон, қобилияти насли ояндаро барои қонеъ гардондани 

талаботашон зери хатар намемонад. Ин муаммо дар қарордод (резолютсия)-ҳои 

Созмони Милали Муттаҳид (Ню-Йорк, соли 1987, Рио-де-Жанейро – соли 1992) ва 

қарорҳои мақомоти олии ҳокимияти ИМА, Ҷопон, Олмон, Шветсия, Чин ва дигар 

мамлакатҳо инъикос ва баррасӣ гардидааст. 

Мазмун ва мундариҷаи чунин изҳорот асоси стратегияи кории ҷорӣ ва стратегии 

кишварҳои ҷаҳон гардид. Масалан, Россия ва дигар давлатҳои собиқ Иттиҳоди шўравӣ, 

аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба шароитҳои иқтисоди бозорӣ роҳҳои 

алоҳидаи ҳалли ин масъала дар барномаҳо ва консепсияҳои давлатӣ аз рӯи давраҳои 

кўтоҳмуддат ва дарозмуддат мавриди баҳрабардорӣ ва истифода қарор гирифтаанд.  

Дар робита ба истифода бурдани таҷрибаи байналмилалӣ, истифодаи таҷрибаи 

давлати Олмон хеле бамаврид мебошад. Лоиҳаи гуногуншаклии иқтисодиёти маҳал, аз 

ҷумла дар ноҳияи Файзобод имконият медиҳад, ки сохтмони объектҳо дар самти 

таъмини аҳолї бо сарчашмаҳои мухталиф дар баробари захираҳои анъанавӣ иқтидори 

бодӣ, офтобӣ, ҳамзамон, туризми деҳотӣ, дарёфти маркетинги маҳсулоти кишоварзӣ 

мавриди истифода қарор дода шаванд. Ингуна омилҳо то ҳол дар минтақа бо 

имкониятҳои ҷойдоштаи худ ба пуррагї истифода бурда нашудааст. Масалан, чунин 

ҳолатро ба эътибор гирифтан дар минтақаҳои Барнили Олмон натиҷаи дилхоҳ додааст. 
    Таъмини рушди босуботи ноњиявї ин пайваста бо дигаргунињо ва сафарбар намудани 
онњо дар татбиќи барномањои љорї ва стратегї мебошад. Таъсисёбии рушди босубот 
љараёнгирии муттасилро таќозо карда, истифодаи фаъоли шароит ва фишангњои он 
имконияти истењсолї ва хизматрасониро дарёфт ва сафарбар менамояд. Ин гуна 
љараёнгирї фаъолияти иќтисодии ноњия ва фаъолнокии сохторњои алоњидаи онро ба 
куллї таѓйир дода, вазъи молиявии онњоро аз њисоби бењтаргардонии инфрасохтори 
мањал таъмин карда метавонад. Масалан, рушди низоми истењсолоти кишоварзї, 
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алалхусус, рушди хољагињои дењќонї. Дар ин замина, суръат гирифтани њаљм ва 
таркиби муносибатњои иќтисодї ва молиявї бо омилњое вобаста мебошанд, ки онњо аз 
имкониятњои љойдоштаи мањал ва истифодаи онњо дар таъмини рушди босуботи 
иќтисоди миллї мавќеъ гирифта метавонанд. Албатта, њамаи ин асоснокгардонии 

назариявї ва методологии омӯзиши омилњои рушдро дар мадди аввал мегузорад. Дар 
амал татбиќ намудани  низоми таъсиррасонии омилњои рушди ноњияњо имконияти 
идоракунї ва ќабули идоракуниро барои татбиќи масъалањои барномавии рушди 
ноњияњо љоннок мегардонад. 

Бо фароњам омадани фаъолнокии корхона ва ташкилотњои мањаллї шароитњои 
хуби афзуншавии њаљм ва таркиби мањсулот ва хизматрасонињо дар мањалњо аз њисоби 
лоињањо ба амал меоянд. Масалан, тибќи “Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии 

ноњияи Файзобод барои солњои 2021-2024” аз рӯи соњањо 203 лоињаи афзалиятнок бо 
маблаѓи 329,7 млн сомонї ворид гардидааст, ки аз ин 98 лоиња бо маблаѓи 199,7 млн 
сомонї ба бахши иќтисодї, 49 лоиња бо маблаѓи 68,3 млн сомонї ба бахши иљтимої, 34 
лоиња бо маблаѓи 51,5 млн. сомонї ба бахши инфрасохтор, 13 лоиња ба маблаѓи 8,8 млн 
сомонї ба бахши њифзи муњити зист ва њолатњои фавќулода ва 9 лоиња бо маблаѓи 1,3 
млн сомонї ба бахши таъминоти захиравї рост меояд. Дар њамин замина, субъектњои 
иќтисодию маъмурии ноњия фаъолияти худро аз нигоњи имкониятњои пеш гирифтани 
рушди устувори соњањои воќеии иќтисодиёт аз тариќи “ба кор андохтани иќтидорњои 
нав ва бекорхобидаи кишоварзї ва истифодаи ашёи хоми мањаллї, бењтар намудани 
хизматрасонии заминавии иљтимої ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардуми 
ноњия” муайян намудаанд. Њамаи ин  дар роњи расидан ба маќсадњои миёнамуњлат ва 

ояндавї дар таъмини рушди устувори ноњиявї шароити мусоид фароҳам оварда, 

зарурати омӯзиши омилњои љойдоштаро ба миён меорад. Дар ин самт яке аз омили 
асосї ва муайянкунандаи рушд шумораи ањолї ва вазъи демографї мебошад. 

  Тибќи маълумотњои таҳқиқшаванда ба њолати 01.01.2020с. ањолии ноњияи 
Файзобод 97531 нафарро ташкил медињад. Аз љумла (51%) мардон ва (49%) занон 

мебошанд. Таркиби маъмурї ва хољагидорї аз рӯи шумораи хољагињои хонаводагї, 
шумораи ањолї ва таркиби он чунин аст.(Нигаред ба љадвали 1). 

Љадвали 1. 
 Ањолї ва хољагињои хонаводаи н. Файзобод ба њолати 01.01.2020 

 

№ Шањрак ва дењот 
Шуморањои 
хољагињои 
хонавода 

Шумораи ањолї Аз љумла занњо 

1 Бӯстон 900 8562 4200 

2 Мењробод 1302 11404 5587 
3 Вашгирд 698 5384 2720 
4 Дустмурод Алї 1707 12539 6017 
5 Файзобод 1556 13122 5404 
6 Љавонон 1581 7123 6456 
7 Чашмасор 877 11685 3602 
8 Ќалъаи дашт 1553 17698 5787 
9 Мискинобод  2072 10014 8429 
Њамагї  12252 97531 48202 
Манбаъ: Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии ноњияи Файзобод барои солњои 2021-2024. 
Файзобод 2021. 

Аз рӯи маълумотҳои овардашуда, аз назари мо, ҳамин гуна омиле, ки дар 

таъмини рушди устувори минтақавӣ мақом дошта метавонад, ин шумора ва таркиби 
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аҳолӣ ва ташаккул ёфтани онҳо мебошад. Тибқи барномаҳои соҳавӣ маълум мегардад, 

ки дар ноҳияи Файзобод истифодабарӣ аз имкониятҳои дохилӣ бо роҳи ташкили 

ҷойҳои кории нав аз ҳисоби ба кор андохтани заминҳо, балан бардоштани ҳосили 

зироатҳо (бунёди корхонањои хурди саноати) омили таъсирбахш мебошад. Ҳамаи ин 

дар навбати худ аз ҷалби қувваҳои кории маҳаллӣ вобастагии калон дорад. Бо баланд 

бардоштани савияи касбии онҳо ҳамчун омили рушди босубот имконияти рушди деҳот 
ба самти саноатикунонї табдил ёфта метавонад.  

Мутобиќи коркарди масъалањои барномавии рушди ноњия бо коршиносони 
дохилисоњавї ва дастгирии берунї суръати миёнаи афзоиши солонаи ањолї дар се соли 

охир 3,1 фоизро ташкил медињад. Аз рӯи таркиби синнусолии ањолии Файзобод ба 
њолати 31.12.2020 сол, одамони синну соли миёна (15-62) дар шумораи умумии он 57,1%-
ро ташкил медињад, ки ин албатта, аз имконияти ќувваи кории ноњия дарак медињад. 
Њамзамон, бо дарназардошти шиддат гирифтани вазъи демографии ноњия, зарурати 
таќвият додани ифрасохтори иљтимоии ноњия ба эътибор гирифта шуда, сафарбар 
намудани ќувваи кории мањаллї омили асосї њисобида мешавад. Тибќи 
нишондињандањои дурнамои рушди афзоиши ањолии ноњияи Файзобод дар солњои 2021-

2024 , шумораи миёнаи солонаи ањолї дар сатҳи 22,4% суръати афзоиш гирифтааст. Аз 
љумла ањолии шањрї ва дењотї мувофиќан 32% ва 21,3%-ро ташкил медињад. 

Ноњияи Файзобод хусусияти бештари аграрї дорад. Дар он тибќи аќидаи 
мутахассисон ва коршиносони рушди лоињавї зиёда аз 87%-ро ањолии ќобили мењнати 
ноњия дар соњаи кишоварзї ташкил медињад. Мањз њамин љињат муайянкунандаи 
назария ва амалияи рушди ноњиявиро ташкил дода, аз чунин омилњо вобастагї дорад:  
-таъсис додани корхонањои махсусгардонидашудаи аграрї; 
-васеъ ба роњ мондани шаклњои нави хољагидорї; 
-љалби захирањои мењнатии дар мањал љойдошта; 

-ба роњ мондани омӯзиши соњибкории мањаллї.  
Аз назари мо, бо чунин васила вусъат додани рушди иќтисоди мањал шарти 

асосии васеъ шудани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва хизматрасонии сервисии 
он дар бозори ватанї буда, имконияти устуворгардонии молияи буљети мањалњо аз 
њисоби раќобатпазирии молу мањсулоти ноњия мебошад. Љињати дигаре, ки дар самти 

дарёфти омилњои рушди ноњия хело таъсирбахш мебошад, ин иќтидори молиявӣ дар 
татбиќи лоиња аз њисоби мавќеи махсусияти рушди соњибкории ноњия ба шумор 
меравад. 

Чї тавре аз “Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии ноњияи Файзобод барои 
солњои 2021-2024” бармеояд, аз њисоби њамаи сарчашмањо маблаѓгузорї дар њаљми 
329,7 млн. сомонї пешбинї гардидааст, ки дар таркиби он аз њисоби рушди соњибкорї 

маќоми назаррас гирифтааст. Аз рӯи таркиби маблаѓњои лоињавии рушди минтаќа 
рушди соњибкорї дар робита ба ањолї, наздики 38%-ро ташкил медињад.  
Чунин чорабинињо мантиќан аз риоя кардани низоми иќтисодию молиявии ноњия 
тавассути њамгироии захирањо ва дуруст ба роњ мондани истифодабарии вазифаи 
барномавии рушди ноњия мебошанд. Танзим ва идораи вазъи демографии ноњия мањз аз 
њамин гуна тањлилњо баромада, бо назардошти инфрасохтори мувофиќ рушди 
ояндавиро таъмин ва дар робита ба имкониятњои љойдошта ба роњ мемонад. Бо 

тақвияти захирањои демографї ва шароитњои табиии ноњия ва мантиќан ташкили 
љараёнњои тараќќї додани соњаи аграрии ноњия баланд бардоштани сатњи некуањволии 
мардуми ноњия аз назари мо, омили асосї ва мунтазам пайгирона мебошад. Якљоя ба 
эътибор гирифтани тамоилњои вазъи демографї ва дигар унсурњои фаровони ноњия, аз 
ќабили самаранок ба роњ мондани истифодаи об ва замин фишангњои таъсирбахши 
таъмини рушди босуботи ноњия ба шумор меравад.  Тањлилњо нишон медињанд, ки мањз 
ќувваи кории ноњия миќдор ва сифати љараёни умумии такмили муносибатњои 
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иќтисодию молиявии ноњияро бо шароити рушд фароњам оварда, устувории ноњияро 
таъмин месозад. 

Алоќамандии таркиби демографї ва истифодаи омилњои мањаллї барои рушди 
минбаъдаи иќтисодиёти ноњия аз самаранокии  дастгирии соњаи соњибкории аграрї, 
рушди бахши коркарди ашёи хоми дар мањал љойдошта, васеъ ба роњ мондани 
корхонањои хурди истењсолии ба талаботи воќеї нигаронидашуда вобаста мебошад. 
 Аз заминаи корбарии мутахассисон ва коршиносони соња чунин бармеояд, ки 
њиссаи соњибкории хурду миёна дар ќисмати даромади буљети мањаллї афзоиш дорад. 
Аз љамъи умумии воридот ба буљети мањаллї сањми субъектњои ин шакли пешбурди 

хољагидорї аз рӯи таркиби соњавї ба соҳаи кишоварзї ва савдою хизматрасонї рост 
омада, мувофиќан 96% ва 4%-ро ташкил медињад.  
 Тибќи маълумотњои љойдошта, дар соњањои иќтисодиёти ноњияи Файзобод 
таъсисёбии субъектњои соњибкории хурди истењсолї, ба ѓайр аз соњаи кишоварзї, ба 
назар намерасад. Аз шуѓли ањолї дар бахши соњибкории хурд ва миёна ба соњаи 
кишоварзї 65% рост меояд.  

Барои рушди соњибкорї дар ин самтњо чораҳо ҷиҳати баланд бардоштани малакаю 

дониши соњибкорон, бо иттилооти зарурї оид ба бозорњои фурӯши молу мањсулот 

мусаллаҳ будан ва дастрасї бо ќарзњои имтиёзнок зарур њисобида мешавад. Дар 
баробари ин, чунин мењисобем, ки теъдоди соњибкорон бояд аз њисоби рушди 
соњибкории истењсолї ављ гирад. Барои минбаъд љоннок гардонидани ин шакли 
хољагидорї гуногунсоњавишавии фаъолияти соњибкориро ривољ дода, танњо бо роњи 
коркарди мањсулоти растанипарварї, чорводорї ва коркарди ѓайрианъанавии онњо, 

сањмгирї бо молу мањсулоти маҳаллӣ дар бозори иќтисодї кор ва фаъолиятро дар роњи 
татбиќи њадафњои стратегии кишвар сафарбар кардан мумкин аст. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ ЌАРЗДИЊИИ ДАВЛАТЇ БА СОЊАИ 
КИШОВАРЗЇ 

Латипова Г. С. – ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоњи давлатии молия ва 
иќтисоди Тољикистон.  

Дар Љумњурии Тољикистон новобаста аз як ќатор мушкилоти иќтисодї ва 
норасоии захирањои пулї, таъсири омилњои ќурбї ва дигар нишондињандањои ба инњо 

баробар таваљҷуњи Њукумати кишвар ба соњаи кишоварзї кам нагардидааст, ки ин 

шањодати ањамияти муњими ин соњаи хусусияти иҷтимоидошта мебошад. 
 Таљрибаи муваффаќонаи рушди соњаи кишоварзї дар аксари давлатњои љањон 
собит намуд, ки дар баробари ташкилотњои ќарзї фаъолнокии давлат дар дастгирии 
бахшњои гуногуни соња бештар мебошад. Аз ин лињоз, давлат њамчун институти дорои 
иќтидори мустањками молиявї, ки њадафи асосии он таъмини амнияти озуќаворї 
мебошад, бояд дар рушди соњаи кишоварзї хамаљониба сањмгузор буда, имкониятњои 
худро барои рушди соња сафарбар намояд. Дар даврони соњибистиќлолї аз рўи 
натиљањои пешбинигардидаи молиявию ќарзї дар самти дастгирии њаматарафаи соњаи 
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кишоварзї аз тарафи давлат ва ташкилотњои ќарзї натиҷањо назаррас мебошанд, вале 
ин нишондињандањо рушди соњаро ба пуррагї таъмин карда наметавонанд. 
Тољикистон бояд на танњо содиркунандаи нахи пахта бошад, балки инчунин, эњтиёљоти 
худиро бо мањсулоти кишоварзї ва пеш аз њама, бо сабзавоту мевањои барваќтї таъмин 
карда, ин мањсулотро ба бозорњои љањонї содир намояд. Доир ба густариши бозори 
содиротии мањсулоти кишоварзї тадбирњо андешида хоњанд шуд. Барои ин мо тамоми 
шароити зарурии табиї ва иќлимиро дорем. Бо дарназардошти афзалиятњои соњаи 
кишоварзї Њукумат дар баробари суръатбахшии дигаргунсозињо бо маќсади дастгирии 
корхонањои таљдидёфтаи кишоварзї, барќарор сохтани инфраструктураи дењот, 
густариши низоми маблаѓгузории мањаллї ва обшор кардани заминњои нав маблаѓњои 
имтиёзноки ташкилотњои байналхалќии молиявиро љалб менамояд.19  

Дастгирии давлатии рушди соњаи кишоварзї дар солњои соњибистиќлолии 
кишвар назаррас мебошад, лекин чунин дастгирї барои ба таври мунтазам рушд 
ёфтани соњаи мазкур басанда нест. Аз ин лињоз, тавассути имкониятњои давлатї ба 
ташкилотњои ќарзї ва дигар ширкату корхонањои имкониятдошта додани имтиёзњо яке 
аз роњњои асосї мањсуб меёбад. Дар муќоиса бо дигар давлатњои пешрафта њаљми 
маблаѓгузории соњаи кишоварзї аз њисоби буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон 
дар сатњи нињоят паст ќарор дорад, ки инъикоси онро дар љадвали №1 ба таври возењ 
мушоњида кардан мумкин аст. 

Љадвали №1.-Њиссаи маблаѓгузорињои буљетї ба соњаи кишоварзї 

Солњо 
Буљети 

тасдиќшуда 
(њаз. сомонї) 

Иљроиши аслї 
(њаз. сомонї) 

Иљроиши аслї ба њисоби фоиз нисбат 
ба 

Буљети 
тасдиќшуда 

ММД 

2005 40520,4 37928,8 93,6 0,5 
2006 41594,4 40914,5 98,4 0,4 
2007 74072,9 72872,0 98,4 0,6 
2008 91534,8 88950,3 97,2 0,5 

2009 87365,8 78810,4 90,2 0,4 
2010 105260,0 92587,5 88,0 0,4 
2011 104893,1 95420,9 91,0 0,3 
2012 117021,9 112296,7 96,0 0,3 
2013 124413,1 122338,5 98,3 0,3 
2014 132486,7 117649,5 88,8 0,3 
2015 363465,8 353415,1 97,2 0,7 
2016 113758,7 111232,2 97,8 0,2 
2017 172134,0 164318,5 95,5 0,3 
2018 155,4 143,1 92,1 0,2 
2019 158,5 156,1 98,5 0,2 

Сарчашма: њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2011. 
Тољикистон: 20 - соли Истиќлолияти давлатї. ЉДММ “ Шарќи Озод”. - ш. Душанбе 2011. С.797.-807. 
Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - 2021. Тољикистон: 30 - соли Истиќлолияти давлатї. - ш. Душанбе, 
2021. - С.662-675. 02.09.2021. 

Аз маълумотњои љадвали №1 гуфтан мумкин аст, ки њаљми маблаѓгузории соњаи 
кишоварзї аз соли 2005, ки 0,5%-и ММД-ро ташкил медод, дар давоми њафт сол 
бетаѓйир буда, дар соли 2019 баръакс 0,2% кам гардидааст. Барои бењтар гардонидани 
шароити рушди бомароми соњаи кишоварзї аз тарафи давлат анљом додани 
чорабинињои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 
- дар харољоти давлат ворид кардани маблаѓгузории соњаи кишоварзї ба таври 
мустаќим; 

                                                           
19 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соли 2001 
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- дар зери дастгирии давлат ќарор додани як ќисм соњањои муњимтарини соњаи 
кишоварзї, ки дар таъмини амнияти озуќаворї мавќеи њалкунанда доранд; 
- тањияи барномањои давлатї тавассути љалби сармояи хориљї љињати ислоњоти самтњои 
афзалиятноки истењсолї; 
- дар зери њимояи давлат ќарор додани истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
љињати ба дењќонон дар бозор имконияти бештар додан; 
- аз пардохти андоз озод намудани истењсолкунандагони мањсулоти соњаи кишоварзї; 
- дар самти обёрии заминњои кишоварзї људо намудани ќарзњои имтиёзнок ва ѓ. 
Аз рўи таъсиси фонди махсус оид ба дастгирии истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї дар шакли шарикии давлат ва бахши кишоварзї зарур аст. Ин фонд бояд аз 
њисоби давлат ва сармоягузорони дорои имконияти васеи молиявидошта ташкил карда 

шавад. Дар баробари дастгирии молиявии соњаи кишоварзї љињати таљдиду тағйири 
муњити инноватсионии соњаи кишоварзї, Академияи илмњои кишоварзиро зарур аст, ки 

дар њамкорї бо дигар вазорату идорањо ва маќомоти давлатию ғайридавлатї дар 
доираи барномањои муайян рушди соњаро таъмин карда, доир ба корњои иљрошуда ва 

натиҷањои бадастовардашуда њамчун таҷриба бо субъектњои кишоварзї якҷоя амал 
намоянд.  
 Наќши махсуси шаклњои дастгирии давлат дар рушди ќарздињї ба корхонањои 
соњаи кишоварзї ва самтњои афзалиятноки иќтисодиёт муайян шуда, њамзамон, таъсири 
зиддияти субсидияњои мустаќим ба истифодабарандаи нињоии ќарзро таъкид 
менамоянд. 
Аз њисоби давлат субсидия кардани як ќисми меъёри фоизи ќарз як роњи 
азнавтаќсимкунии даромад байни баъзе истењсолкунандагон ба манфиати дигарон ва 
њамзамон, ба манфиати андозсупорандагон дар истењсоли босамар ва ташаккули 
захирањо мебошад. 
 Омўзиши таљрибаи љањонї нишон дод, ки танзими давлатї ва дастгирии 
истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї дар шакли дастгирии давлат бо кумаки 
институтњои ќарзї ба истењсолкунандаи мањсулоти кишоварзї сурат гирифтааст, ки ин 
масъала дар Љумњурии Тољикистон ба ќадри кофї рушд накардааст. 
Аз рўи нишондињандањои мањсулоти соњаи кишоварзї, ки як ќисми асосии ММД-ро 
ташкил медињад, он мавќеи назаррас дорад. Лекин аз рўи ин нишондињандањо рушди 
бомароми соњаро мушоњида кардан душвор аст. Љараёни мазкурро љадвали №2 ба 
таври возењ инъикос менамояд. 
Љадвали №2. Њиссаи фарќкунандаи мањсулоти кишоварзї дар маљмуи мањсулоти дохилї 

(млн. сомонї) 

Солњо 
Соњањо 

ММД ММСК Растанипарварї Чорводорї 

2012 36163,1 18925,4 13667,8 5257,6 
2013 40525,5 20358,1 14706,5 5651,9 

2014 4560,6 20893 14838,9 6358,4 
2015 48408,7 21862,8 15046,6 6816,2 
2016 54479,1 23008,3 15813,9 7194,3 

2017 61093,6 24576,0 16977,8 7598,2 
2018 68844,0 26370,4 18229,3 8141,1 
2019 77400,0 27750,4 19279,7 8470,7 

Тағйирот нисбат ба 
соли 2012 

113,8% 46,6% 41,06% 61,1% 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020. – Душанбе: ООО “ТоРус”, 2020. – 300 с. 

Дар натиљаи тадбирњои андешидаи Њукумати кишвар њаљми умумии мањсулоти 
кишоварзї се баробар зиёд гардид, яъне аз 18,9 миллиард сомонии соли 2012 ба 77,4 
миллиард сомонї дар соли 2019 расонида шуда, содироти мањсулоти соња мунтазам 
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афзоиш ёфта истодааст.20 Афзоиши маљмуи мањсулоти кишоварзї дар муќоиса ба соли 
2012 зиёда аз 8 миллиард сомонї буда, њиссаи он дар ММД ќариб таѓйир наёфтааст. 
Давлатро зарур аст, ки љињати бомаром рушд додани соњаи кишоварзї ва фароњам 
овардани шароит ба истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї чорањои зеринро 
амалї намояд: 
- вобаста ба шароитњои минтаќа љорї намудани имтиёзњои андозї ва дар баробари ин 
дастгирии молиявии манотиќи дурдасти кишвар љињати истењсоли мањсулоти ба 
минтаќа мусоид; 
- аз њисоби љалби давлат ва сармояи хориљї таъсис додани фонди дастгирии соњаи 
кишоварзї бо роњи сафарбарсозии маблаѓњо ва назорати истифодаи самараноки онњо; 
- дар асоси ќарордодњои байнидавлатї ба роњ мондани содироти мањсулоти кишоварзї 
ба давлатњои хориљи дуру наздик ва ѓайра. 
Дар њамин замина, бояд гуфт, ки асоси њуќуќии истењсолоти мањсулоти кишоварзї ба 
шароити чањорчўбаи бозори истеъмолї таъсир мерасонад ва самаранокии он таваљљуњи 
иштирокчиёни бозор ва ќарзгирандагонро дучанд мегардонад, агар таваљљуњи давлат 
ба ин соња бењтар бошад. 
Бинобар ин, яке аз вазифањои асосии давлат дар соњаи кишоварзї нигоњ доштани 
даромади устувори истењсолкунандагони кишоварзї ва њимояи манфиатњои 
хољагидорон ва истеъмолкунандагон мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки бидуни 
таъсири давлат ва ба кор андохтани як ќатор механизмњои бозор наметавон танњо ба 
воситаи ташкилотњои ќарзї рушди бомароми соњаи кишоварзиро таъмин намуд.  
Њадафи стратегї ин бењтар кардани низоми ќарздињии соњаи кишоварзї бо эљоди 
низоми муносибатњои ташкилї ва иќтисодї аз љониби давлат мебошад, ки захирањои 
бозгашти молиявии харољоти табиии кўтоњмуддат ва дарозмуддати ќарзиро дар њамаи 
субъектњои кишоварзї, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї ва миќёси фаъолият, 
таъмин менамояд. Аз ин рў, бояд гуфт, ки дастгирии давлатии рушди низоми ќарздињии 
соњаи кишоварзї бояд ба маќсадњои зерин нигаронида шавад: 
- ташкили фондњои маќсадноки давлатї ва бонкњои соњавї ё махсусгардонидашуда аз 

њисоби маблағњои буҷетї ё сарчашмањои тобеи давлат; 
- маблаѓгузории мунтазам аз њисоби буљети давлатї тавассути афзоиш додани сармояи 
ќарзї ва маблаѓгузорињои имтиёзнок ба истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї; 
- ташаккули ширкатњои лизингї аз тарафи давлат ва дар заминаи ин љалби ширкатњои 
лизингї ба соњаи кишоварзї, ки ба таљњизоти техникї ва аз нав таљњизонидани 
фаъолияти кишоварзї мусоидат мекунад, ба манфиати кор мебошад. 
Дар хулоса љоизи ќайд аст, ки баъзе љанбањои омўзишї бояд такмили танзими низоми 
ќарздињии соњаи кишоварзї бо фаъолсозии њама љонибњо ва тамоми механизмњои 
бозорию давлатї ва низоми бонкиро дар бар гирад. Дар ин љо наќш ва таъсири 
омилњои истисної ва масъулияти баланди хољагидорї дар соњаи кишоварзї дар 
њамгироии давлат бо бахши институтсионалии љамъият фароњам оварда шавад. 

Адабиёт: 
1. Паёми Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 26.12.2018 

12:21, шањри Душанбе. 
2. Одинаев Ш.Т. Муаммоњои навоварї, сармоягузорї ва љоййгиркунии истењсоли соњаи кишоварзї 

дар Љумњурии Тољикистон / Ш.Т.Одинаев, М.Б. Ниёзов // Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон. - 2018. - №11. - С.32  

3. Рањимзода Ш. Рушди иќтисодиёти кишоварзї ва мушкилотњои он / Ш. Рањимзода, 
Ѓ.М.Ашуров // Паёми молия ва иќтисод. - 2019. - №1 (17). -9 с. 
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Тоҷикистон 26.12.2018 12:21, шаҳри Душанбе. С.24. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТӢ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Раҳимзода Ф.М. – ассистенти кафедраи фаъолияти биржавї 
Солиев Н.А. – ассистенти кафедраи фаъолияти биржавї 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї молияи давлатӣ доираи асосии низоми 

молиявии мамлакат ба шумор рафта, давлатро бо манбаъҳои молиявии зарурӣ таъмин 

менамояд. Имкон медиҳад, ки вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии бадӯшдоштаи 

давлат дар амал татбиқ карда шавад.  

Рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат аз самаранок истифода бурдани молияи 

давлатӣ, инчунин, маблағгузорӣ ба рушди соҳаҳои иқтисодӣ вобастагии зич дорад. 

 Давлат дар шароити бозор муайянкунандаи қоидаи рафтор буда, бо моликияту 

манбаъҳои молиявии дар ихтиёри хеш дошта, на танҳо уҳдадориҳои худро амалӣ 

мегардонад, балки ҳамчун соҳибкоре, ки манфиати худ ва субъектҳои иқтисодиётро 

ҳифз менамояд, баромад мекунад. Давлат ҳамчун вазифадору соҳибкор як қисми 

боигарии миллии мамлакатро дар ихтиёри хеш нигоҳ дошта, онро вобаста ба ҳалли 

сиёсати иқтисодӣ тақсим ва аз нав тақсим менамояд ва ҳолати иқтисодию сиёсии 

инкишофи иқтисодро ба маҷрои талаботи ҷамъиятӣ мувофиқ гардонида, сатҳи муайяни 

рақобатро таъмин менамояд.  

Молияи давлатӣ нисбат ба буҷети давлатӣ муносибатҳои васеътари иқтисодию 

молиявиро ифода менамояд. Муносибатҳои молиявии давлатӣ на танҳо муносибатҳои 

буҷетӣ, балки муносибати суғуртавӣ ва дигар муносибатҳои молиявиро дар бар 

мегиранд. Молияи давлатӣ вобаста ба инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда зудҳаракат 

буда, пешрафти илмию техникиро ифода менамояд. Аз ин лиҳоз, вобаста ба моҳияти 

иқтисодӣ молияи давлат муносибатҳои пулиро нисбат ба тақсиму аз нав тақсими 

арзиши Маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва қисми боигарии миллиро ифода менамояд. Давлат 

ва корхонаҳои ба он тааллуқдошта на танҳо сарчашмаи фароҳамоварии захираҳои 

молиявӣ, балки манбаи васеънамоии истеҳсолот, қонеъгардонии болоравии талаботи 

иҷтимоию мадании аъзои ҷамъият, талаботи мудофиаи мамлакат ва идораи он ба ҳисоб 

меравад. Вобаста ба талаботи гуногуни функсионалии зинаҳои номбаркардашуда 

давлат метавонад бо ёрии манбаъҳои молиявии худ як қатор мушкилоти иқтисодию 

иҷтимоии соҳавӣ ва минтақавиро ҳал намояд.  

 Пеш аз он ки мо худи вожаи “молияи давлатӣ” ё ин ки “идоракунии молияи 

давлатиро таҳлил намоем”, ба мо зарур аст, ки доир ба худи вожаи “молия” 

тасаввуроти васеъ дошта бошем. Доир ба ин масъала дар таҳқиқотҳои худ Е.Н. 

Стенкина ва С.А. Ревва қайд менамоянд, ки “таҳти мафҳуми молия, пеш аз ҳама, 

муносибатҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки байни субъектҳо дар раванди фаъолияти 

иқтисодӣ пайдо шудаанд. Боиси қайд аст, ки на ҳама муносибатҳои пулӣ молия 

ҳисобида мешаванд, бинобар он ки асоси молияро ин иштироки давлат ва идораи 

давлат ташкил медиҳад, бо мафҳуми дигар изҳор намоем, молия ин муносибатҳое пулие 

мебошад, ки бевосита дар он давлат иштирок намуда, қонуну қоидаҳои амалии онро 

муайян менамояд” [5.с-188]. Бисёри вақт вожаи “молия”-ро бо вожаи “пул” фарқ 

намекунанд. Аммо боиси қайд аст, ки дар муносибатҳои пулӣ ҳардуи иштирокчиёни 

фаъолияти иқтисодӣ байни худ баробар буда, уҳдадориҳои онҳо низ баробар аст ва 

фаъолияти онҳо аз тарафи шахси сеюм танзим карда намешавад, яъне аз тарафи давлат. 

Бинобар ин сабаб ин мафҳум, яъне муносибати пулӣ мафҳуми молия шуда наметавонад, 
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зеро ки дар раванди молия давлат бевосита иштирок мекунад. Аз ин лиҳоз, мафҳуми 

молияи давлатӣ дар адабиётҳои иқтисодӣ хеле васеъ истифода бурда мешавад.  

 Ба мо зарур аст, ки баъд аз аниқ намудани фарқияти “молия” ва “пул” мафҳуми 

худи “молияи давлатї”ро таҳлил намоем. Оид ба ин масъала мутахассиси соҳа И. 

Толстоноженко дар мақолаи худ қайд менамояд, ки “молияи давлатӣ барои иқтисодиёт 

ва соҳаи иҷтимоии ҳар як ҷомеа аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Аммо, натиҷаҳое, ки 

дар доираи ин низом ба даст оварда мешаванд, аз фаҳмиши дурусти нақши давлат дар 

иқтисоди бозорӣ вобастаанд”[6].  

Ба ақидаи Е.Н. Стенкина ба категорияи молия, фондҳои пулӣ, фонди 

марказонидашудаи давлат, ба монанди буҷет ва дигар захираҳои молиявии давлат 

дохил мешавад. Бинобар ин, сабаб қобили зикр аст, ки молияи давлатӣ ин 

муносибатҳои пулӣ буда, бо иштироки давлат фондҳои гуногун ташкил карда шуда, ки 

барои ҳалли масъалаҳои муҳими иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ равона карда мешавад.  
Боиси қайд аст, ки мафҳуми молияи давлатӣ на танҳо дар адабиёти иқтисодию 

таҳлилҳои олимон вуҷуд дорад, балки дар қонунҳо низ дарҷ гардидаанд. Масалан дар 

моддаи дуюми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” дарҷ гардидааст, ки “молияи давлатӣ - маҷмӯи муносибатҳои пулии 

вобаста ба ташаккул, тақсим ва истифодаи захираи маблағҳои пулӣ, ки тавассути 

буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ ҷамъ карда 

мешавад ва аз ҷониби мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи онҳо вогузоргардида истифода 
бурда мешавад”[1.с-1].  

Ҳамаи гуфтаҳои олимонро ба назар гирифта, ба хулосае омадем, ки молияи 

давлатӣ ин категорияи иқтисодӣ буда, маҷмуи муносибатҳои молиявиро дар бар 
гирифта, бевосита дар он давлат ширкат варзида, аз тарафи он танзим карда мешавад.  
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Привлечение финансовых ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг 

является одним из важнейших направлений реформирования отрасли, которое было 
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начато еще в 2000 г. Практика показывает, что развитие сферы ЖКХ в том числе 
целесообразно осуществить на основе реализации современной инвестиционной 
политики, который включает такую форму сотрудничества как государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Проведенное нами исследование показало, что к основным 
препятствием для проведения успешной инвестиционной политики, с одной стороны 
является, высокий уровень рисков и неразвитость инфраструктуры рынка ЖКХ, а с 
другой стороны, отсутствие современных механизмов финансирования инвестиционных 
проектов.  
Традиционно ЖКХ инвестировалось за счет бюджетных средств (ежегодно 5,2% 
финансируется Правительством Республики Таджикистан из государственного 
бюджета) и за счет платежей населения. Однако сегодня в этой сфере наблюдается 
определенные бюджетные ограничения, низкая платежеспособность населения, 
неудовлетворительная платежная дисциплина потребителей услуг ЖКХ, что, в общем, 
снижает собственный инвестиционный потенциал предприятий ЖКХ. Основным 
вопросом инвестиционной политики в сфере ЖКХ по сей день остается поиск 
дополнительных источников финансирования. 
На сегодняшний день уже разработана стратегическая программа социально-
экономического развития и обоснованы механизмы привлечения финансовых ресурсов 
в сферу ЖКХ. Эти меры позволяют определить основные рычаги воздействия на 
ситуацию в инвестиционной сфере. К ним относятся инструменты управления, 
касающиеся создания благоприятных условий для размещения ресурсов на территории 
городов и областей и успешной реализации инвестиционных проектов в совокупности с 
промышленной и инновационной политикой.  

Современное состояние сферы ЖКХ характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательностью и неумение привлечение финансовых ресурсов. Существующий на 
сегодняшний день финансовый механизм привлечение инвестиционных ресурсов не 
только не обеспечивает полную амортизацию основных фондов, но и не дает 
возможность перехода к более новейшим ресурсосберегающим и энерго-эффективным 
технологиям в сфере ЖКХ. Это обусловлено действующей системой фискального 
стимулирования инвестиций, которая не обеспечивает эффективного расходования 
средств, Основу для формирования таких стимулов должна составить корректировка 
системы регулирования и финансирования сферы ЖКХ.  

В современных условиях самой актуальной мерой для привлечения финансовых 
ресурсов и реновации сферы ЖКХ в Республике Таджикистан является создание 
условий для формирования ГЧП.  
Следует отметить, что необходимо усиление роли программно-целевых методов 
финансового планирования и привлечения финансирования сферы ЖКХ в рамках 
развития института ГЧП. Развитие института ГЧП в инфраструктурной сфере должно 
стать одним из основных факторов повышения ее инвестиционной привлекательности в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов государства. Это предполагает 
усиление регулятивной функции государства в финансировании инвестиционных 
процессов в инфраструктурном секторе экономики, в том числе в сфере ЖКХ, и 
повышение качества государственного управления.  

Это должно быть дополнено практическими мерами реализации эффективных 
частных инвестиций через качественное обновление процесса финансирования 
жилищно-коммунальной сферы, что расширит финансовые возможности 
взаимодействия государства и бизнеса по привлечению внебюджетных источников 
финансирования. 

В целом, формирование и развитие эффективного финансово-бюджетного 
механизма развития ГЧП в сфере ЖКХ максимально востребовано рынком. При этом, 
неэффективность текущего процесса обновления инфраструктуры отрасли обретение 
новой динамике указывает на тот факт, что в рыночной среде сформировался 
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устойчивый эмпирический запрос на качественное обновление системы 
финансирования сферы ЖКХ, центральный вектор которой должен определяться в 
рамках реализации принципов ГЧП и расширения программно-целевого и проектного 
подхода к финансированию сферы ЖКХ. Все это позволяет актуализировать 
необходимость научно-практической разработки и обоснования направлений 
финансирования сферы ЖКХ в условиях ГЧП.  

Сфера ЖКХ является одним из приоритетных направлений для финансирования 
из Программы государственных инвестиций. В структуре источников финансирования 
инвестиционных проектов, более 57,1% составляют гранты зарубежных стран и 
международных финансовых организаций, 37,7% за счет кредитов. Необходимо 
отметить, что по данным Госкомитета инвестициям и управлению госимуществом 
Республики Таджикистан в 2014 году обязательства партнеров по развитию 
предоставления помощи данному сектору составил $45,5 млн. Около 42% ($11,4 млн.) от 
общего объема помощи сектору водоснабжения, канализации и ЖКХ в 2019 году 
приходился на Европейский банк реконструкции и развития и 33.4% ($9,1 млн.) – на 
Всемирный банк. 

Для реализации этой задачи должны осуществляться следующие меры: 
- анализ особенностей развития института ГЧП в инфраструктурной сфере;  
- выявление особенностей финансово-бюджетных аспектов взаимодействия государства 
и бизнеса в системе ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
- анализ тенденций финансового обеспечения реализации проектов ГЧП в ЖКХ; 
- выявление основных форм и механизмов финансирования жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в рамках ГЧП; 
 - раскрытие направления повышения эффективности бюджетных расходов и 
фискального стимулирования инвестиций в системе ГЧП в ЖКХ. 

Таким образом, инвестиции в ЖКХ определяются как процесс, в ходе которого 
осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок, 
сформулированных в инвестиционной политике муниципального образования. 
Поэтому инвестиционную деятельность в ЖКХ в целом можно определить как единство 
процессов вложения ресурсов и их реализации в виде прироста стоимости основных 
фондов и оборудования. Поскольку инвестиции являются необходимым условием 
развития исследуемой сферы и повышения качества ЖКХ, то одной из важных 
составляющих механизма управления должна стать инвестиционная политика, которая 
позволит всем инвестиционным потокам эффективно дополнять друг друга, формируя 
оптимальный объем ресурсов в сферу ЖКХ.  
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Ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бунёди 

шумораи зиёди корхонаҳои хусусӣ, ки дорои хусусиятҳои гуногун мебошанд, дар 
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шароити шакл ва усулҳои гуногуни рақобат фаъолият карда метавонанд, вобаста аст. 

Бо ин мақсад, дар ҷумҳурӣ таҳкурсиҳои мушаххаси қонунгузорӣ ва меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

барпо карда шудаанд, чуноне ки фаъолият ва рушди босамари соҳибкорӣ дар 

Тоҷикистон маљмуаи шароитҳои муайянест, ки ин ҷараёнҳоро боис мегарданд ва 

танзим мекунанд. Ҳамзамон, аён аст, ки ҳамаи ҷараёнҳои иқтисодӣ дар ин ё он дараҷа 

аз ҳолати бехатарии иқтисодӣ дар мамлакат вобаста мебошанд ва инчунин, ба он 
таъсири бевосита мерасонанд. 

Дар адабиёти иқтисодӣ шумораи хеле зиёди шарҳу эзоҳи мафҳуми бехатарии 

иқтисодӣ, ки моҳиятан аз ҳамдигар фарқияте надоранд, оварда шудаанд, вале тафсирҳо 

танҳо ба сохтор ва принсипҳои бехатарии иқтисодӣ дар ҳар марҳалаи рушди давлат 

дахл доранд. Масалан, зери мафҳуми бехатарии иқтисодӣ баъзе муаллифон чунин 

ифодаро меоранд: “хислати сифатии системаи иқтисодӣ, ки қобилияти нигоҳ доштани 

шароитҳои мувофиқи ҳаёти аҳолӣ, таъмини мустаҳками рушди хоҷагии халқ, инчунин 

амалигардонии минбаъдаи манфиати миллӣ-давлатиро муқаррар мекунад”.(1) 

Бинобар ин, дар умум, мо метавонем ақидаи онро, ки “бехатарии иқтисодӣ – ин 

ҳолати хоҷагии миллӣ аст, ки рушди пайвастаи ҷомеа, устувории молиявӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, ҳифзи баландиқтидор дар ҳолатҳои таъсири омилҳои манфии дохилӣ ва 

берунӣ, манфиатҳои иқтисодиро дар сатҳи ватанӣ ва ҷаҳонӣ қодир аст таъмин намояд” 
(2), эътироф менамоем . 

Равшан аст, ки мафҳуми амнияти иқтисодӣ назар ба мафҳуми амнияти миллӣ дар 

сатҳи поёнтар қарор дорад, чуноне ки ба амнияти миллӣ амнияти дохиливу хориҷӣ, 

инчунин,амнияти иҷтимоӣ, мудофиавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, иттилоотӣ ва ғайраҳо 

дохил мешаванд. Бо вуҷуди ин, дар ин системаи амнияти миллӣ амнияти иқтисодӣ 

асосӣ ва офарандаи системаи амнияти давлат ба ҳисоб меравад.  

Бинобар ин, амнияти иқтисодии мамлакат зуҳуроти мураккаби иҷтимоӣ-

иқтисодӣ мебошад, ки ба воситаи он бисёр равандҳо ҳам дар соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

ҳам дар соҳаи ҷамъиятӣ-сиёсии аз омилҳои беруниву дохилӣ вобаста ошкор мегарданд. 

Пас, объектҳои амнияти иқтисодӣ новобаста аз тамоми системаи иқтисодӣ дар маҷмуъ 

ва унсурҳои он, ба монанди захираҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, сохтори 

хоҷагидорӣ, амволи ғайриманқул, захираҳои молиявӣ, боигарии табиат, захираҳои 

иқтисодии оилаҳо, шахсони алоҳида ва ғайраҳо ба шумор мераванд. Амнияти 

иқтисодӣ, дар навбати худ аз дараҷаи рушди қувваҳои истеҳсолкунанда, ташаккули 

муносибатҳои ба онҳо мувофиқи истеҳсолӣ, вазъи ҳамкориҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ зери 

таъсири рушди илму техника вобаста аст. Ҳамзамон, манбаи моддии амнияти иқтисодӣ 

дорои чунин унсурҳо мебошад: ташаккули қувваҳои истеҳсолкунанда, таҷдиди васеи 

кафолатнок, ба даст овардани сатҳи баланди зиндагии аҳолӣ, таъсири истиқлолияти 

иқтисодии давлат, идораи самарабахши иқтисодиёт дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ. 

Дар Тоҷикистон ба сифати унсурҳои асосии амнияти иқтисодӣ чунин ҷузъҳо, ба 

монанди таъмини амнияти энергетикӣ, баромадан аз бунбасти комуникатсионї, 

амнияти озуқаворӣ (аз он ҷумла сифати хӯрокворӣ) ва индустриализатсия муқаррар 

карда шудаанд. Ҳамзамон, дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 

(СМР-2030) махсус қайд гардидааст, ки равандҳои мазкур аз сатҳи зиндагии аҳолӣ, 

таъмини шуѓли пурмаҳсул ва ташаккули синфи миёна дар ҷумҳурӣ вобаста мебошанд. 

Бинобар ин, дар раванди тақвияти минбаъдаи ислоҳоти бозоргонӣ дар ҷумҳурӣ яке аз 

шартҳои муҳими таъмини амнияти иқтисодӣ рушди ҳамаи шаклҳои соҳибкорӣ 
мебошад.  

Мо он нуқтаи назари олимонро, ки муҳити соҳибкорӣ – “ин маҷмӯи шароитҳо ва 

омилҳои иқтисодӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ, ташкиливу техникӣ, сиёсиву ҳуқуқӣ ва ғайраҳо, 
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ки бо нуфузи давлат дар асоси даъват ва хатари дохиливу берунии фаъолияти 

соҳибкориро муайянкунанда ташаккул ёфтаанд”, гуфтаанд, эътироф менамоем. 

Системаи арзёбӣ ва таҳлили нақши соҳибкорӣ дар амнияти иқтисодӣ аз маҷмуи 

унсурҳои пайвастаи бо ҳам алоқаманд ва марҳилаҳои фаъолияти ба мақсади 

методикаҳо, усулҳо, тамсилаҳои системавишуда ва мутобиқшуда, ки ба арзёбӣ ва кам 

кардани таъсири хатари хоҷагидорӣ то сатҳи лозимӣ бо харҷи ками захираҳои 

корпоративӣ иборат аст.  

    Таҷрибаи хоҷагидорӣ ва таҳлили натиҷаҳои ҳосилшуда нишон медиҳанд, ки рушди 

соҳибкорӣ ба ташаккули синфи миёна дар асоси баланд кардани сифати сармоя 

мусоидат мекунад. Вале раванди мазкур бе дастгирии давлат дар асоси сиёсати ҳимояти 

намояндагони “синфи миёна” аз табақаи камбағалон ва камбизоатон ғайриимкон аст. 

Рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон яке аз афзалиятҳои асосии давлат аст, чунки 

соҳибкорони маҳаллӣ унсури муҳими якҷоя кардани иқтисодиёти миллї ба хоҷагии 

ҷаҳонӣ мебошанд. Бинобар ин, рушд ва дастгирии мақсади он яке аз шартҳои кам 

кардани хатар барои амнияти иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад. 

Занҷири мантиқии таҳлил дар ҳолатҳои ошкор ҷойгир аст: амнияти иқтисодӣ аз 

иқтидори иқтисодии мамлакат вобаста аст; иқтидори иқтисодӣ (инро таҷрибаи ҷаҳонӣ 

нишон додааст) аз дараҷаи тараққиёт ва иқтидори худи соҳибкорӣ вобаста аст. Пас, 

дараҷаи тараққиёт ва иқтидори худи соҳибкорӣ (аз он ҷумла, дар шакли соҳибкории 

хурд ва миёна) бевосита ба амнияти иқтисодии мамлакат таъсир мерасонад ва онро 

ташаккул медиҳад. Соҳибкории хурд ба хизматрасонии мардум ва тиҷорат машғул аст, 

он корхонаҳои хурд, инчунин, соҳибкорони инфиродиро дар бар мегирад. Соҳибкории 

миёна дар ҷумҳурӣ бо саноати коркардшаванда, хоҷагии қишлоқ, сохтмон, яъне бо 

соҳаҳои маҳсулоти арзиши баланди иловашудадошта ба вуҷуд меояд. Корхонаҳои 

миёна дар атрофи худ муҳити созгорро барои рушди корхонаҳои хурд ба вуҷуд 

меоранд, инчунин, ҳама шароитҳои зарурии сифатӣ ва миқдориро барои тараққиёти 

иқтисодӣ муҳайё месозанд. 

Соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ зери таъсири омилҳо ва шароитҳое, ки ба самаранокии 

фаъолияти он таъсир мерасонанд, рушд меёбад. Бо ибораи дигар, фаъолияти соҳибкорӣ 

танҳо ҳангоми вуҷуд доштан ва амал кардани муҳити соҳибкорӣ имкон дорад. Ба 

ташаккул ва фаъолияти он омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, ки ба ақидаи мо 

асоситарини онҳо: иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, илмӣ-техникӣ, қонуну қоидаҳо (сиёсӣ-

ҳуқуқӣ ва ташкиливу техникӣ) ва ғайраҳо мебошанд. 

Пас, тасдиқ кардан мумкин аст, ки фароҳам овардани шароитҳо барои рушди 

босуръати соҳибкорӣ бе амалигардонии маҷмуи чорабиниҳо ва унсурҳои зерин 

ғайриимкон аст: 

- ташаккули қонуну қоидаҳо (асосҳои қонунгузориву ҳуқуқӣ ва содагардонии 

раванди маъмурии муҳити соҳибкорӣ барои амалигардонии субъектҳои хоҷагидорӣ дар 

оғоз, дар ҷараён ва ҳангоми анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин, соҳибкорон 

дар доираҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра); 

- расонидани кумаки молиявӣ ва рушди инфрасохтори соҳибкорӣ; 

- ворид кардани дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ ба воситаи пешниҳоди 

имтиёзҳо ба соҳибкороне, ки дар доираи технологияи баланди иқтисодиёти миллӣ 
фаъолият мекунанд; 

Инчунин, бояд қайд кард, ки монеаҳои зиёд дар роҳи инкишофи субъектҳои 

хоҷагидории соҳибкории хурд ва миёна дар ҷумҳурӣ мављуданд, ки асоситарини онҳо 
чунин мебошанд: 

 Вуҷуд надоштани сармояи аввали худї ва мушкилиҳои дастрасӣ ба 

захираҳои молиявӣ; 
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 Сатҳи пасти менеҷмент – дониши назариявӣ ва таҷрибаи амалӣ дар аксари 

соҳибкорон; 

 Раванди мураккаби литсензиякунонӣ ва сертификатсиякунонии фаъолияти 

соҳибкории хурд ва миёна; 

 Раванди мураккаби ҷудо кардани қитъаи замин ва биноҳои давлатӣ; 

 Шумораи нокифояи биноҳои истеҳсолӣ ва дафтарҳои корӣ; 

 Вуҷуд надоштани системаҳои таъмини иттилоотӣ, чунки сабаби муфлисӣ 

ва парокандагии корхонаҳо метавонад вуҷуд надоштани дониши зарурии 

соҳибкор дар соҳаи маркетинг, асоси муҳосибот ва фаъолияти иқтисодӣ 
бошад; 

Равшан аст, ки ҳалли масъалаҳои номбаргардида дар соҳаи рушди соҳибкорӣ ба 

инкишофи соҳибкории хурду миёна кумак мерасонад ва самти самарабахш дар баланд 

бардоштани соҳибкорӣ дар таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мегардад.                 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАЪСИРИ САВДОИ ХОРИҶӢ БА  РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ 

Мирзоқурбонов Н. Ҳ. унвонҷӯйи кафедраи назарияи иқтисодии ДДМИТ 

Иброҳимзода Ш. унвонҷӯйи кафедраи назарияи иқтисодии ДДМИТ 

 
Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва густариши рушди муносибатҳои иқтисодии 

байнидавлатӣ савдои хориҷӣ нақши калидиро иҷро менамояд. Муносибатҳои 

иқтисодии байни давлатҳо ва робитаи мутақобилаи иқтисодии онҳо тавассути 

мегаиқтисод ба роҳ монда мешаванд. Мегаиқтисод вобастагии иқтисодиёти як 

мамлакатро ба иқтисодиёти мамлакати дигар ва таҳлили онро, ки чӣ гуна ба рушди 

иқтисоди миллӣ таъсир мерасонад, нишон медиҳад [2] . Инчунин, он ҷараёни молу 

хизматҳо, захираҳои иқтисодӣ ва активҳои молиявиро байни мамлакатҳо мушоҳида 

намуда сиёсати иқтисодии давлатро барои ба танзим даровардани ҷараёнҳо ва 

таъсироти чӣ гуна онро ба сатҳи некуаҳволии мардум, инъикос менамояд. 

Вобастагии байниҳамдигарии иқтисодиёти миллӣ бо он маънидод карда 

мешавад, ки зарурияти харидани ашёи хом, масолеҳ ва маҳсулоти нимтайёр пеш меояд 

ва онҳо дар мамлакати воридотӣ умуман мавҷуд нестанд ё ба миқдоори нокифоя вуҷуд 

доранд. Яъне, ин маънои онро дорад, ки мамлакат ба молу хизматҳое ниёз дорад, ки 

онҳо дар иқтисоди миллӣ истеҳсол намешаванд ё истеҳсоли онҳо хароҷоти гаронро 

тақозо менамояд ва ин танҳо хислати аёни муносибатҳои иқтисодиро дар байни 

мамлакатҳо нишон медиҳад. Аммо паҳлуи дигари ноаёни ин муносибатҳо сиёсати 

иқтисодии дохилӣ ба ҳисоб меравад. Сиёсати иқтисодие, ки ягон мамлакат пеш 

мебарад, ба рушди иқтисодии дигар мамлакат таъсир расонида метавонад. Масалан, 

агар ягон мамлакат тасмим гирад, ки иқтисодиёти худро тавассути сиёсати пулию қарзӣ 

ҳавасманд гардонад, дар ин ҳолат даромади аҳоли зиёд гардида талаботи кулро афзоиш 



94 

 

медиҳад, ки дар навбати худ, боиси пайдо шудани талабот ба молу хизматрасониҳои 

беруна мегардад ва он метавонад ба рушди иқтисодии мамлакати содиркунандаи молу 

хизматҳо мусоидат намояд.  

Аз тарафи дигар, зиёд шудани қисми хароҷоти буҷети давлатӣ, сабаби пайдо 

шудани касри буҷа гардида, боиси зиёд шудани меъёри фоиз мегардад, ки ин ба ҷалби 

сармояи хориҷӣ оварда мерасонад. Ҷалби сармояи хориҷӣ ба мустаҳкам шудани мавқеи 

асъори миллии мамлакати воридкунанда боис мегардад, яъне ҳавасмандии воридоти 

молу хизматҳоро ба мамлакат зиёд намуда, ба содирот монеа эҷод менамояд. 
Пайдошавии номувозинатии содироту воридот дар навбати худ, ба таррози манфии 

савдои хориҷӣ меорад, ки ба фаъолияти иқтисоди миллӣ таъсири манфӣ расонида, 

баръакс, ҳавасмандии онро дар хориҷи кишвар таъмин менамояд. 

Паст намудани монеаҳои тиҷоратӣ байни давлатҳо боиси зиёд шудани содироти 

баъзе молҳо аз мамлакат гашта, фаъолии иқтисодиётро дар соҳа ба вуҷуд меорад, ки он 

ба зиёд шудани музди меҳнат дар соҳаи моли истеҳсолшаванда мегардад. Ҳамзамон, 

паст намудани монеаҳои тиҷоратӣ ба зиёд шудани воридоти молу хизматҳое оварда 

мерасонад, ки онҳо дар мамлакати воридотӣ истеҳсол намешаванд ё истеҳсоли онҳо 

хароҷоти зиёдро тақозо менамояд, ки ин боиси зиёд шудани бекорӣ ва паст шудани 

музди меҳнат дар чунин соҳаҳо мегардад. 

Аз гуфтаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки дар шароити муосир то чӣ 

андоза иқтисоди миллии як мамлакат аз дигараш вобастагӣ дорад ва сиёсати иқтисодии 

давлат дар ҳалли муаммоҳои иқтисоди миллӣ метавонад ба натиҷаҳои иқтисоди 

байналхалқӣ таъсир расонад. 

 Робитаҳои иқтисодии байни давлатҳо ва нишондиҳандаҳои иқтисодие, ки аз 

вобастагиҳои байниҳамдигарӣ тавассути ҳиссаи содирот ва воридот пайдо мешаванд, 

ба таркиби маҷмуи маҳсулоти дохила (ММД) шомил мегарданд. Ин ҳисса дар ҳар 

мамлакат фарқкунанда аст, яъне дар мамлакатҳои хурд зиёд ва дар мамлакатҳои бузург 
кам ба назар мерасанд. 

Муносибатҳои иқтисодӣ дар байни кишварҳо баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон вусъат 

гирифтаанд. Дар ин давра дараҷаи рушди савдои хориҷӣ нисбат ба дараҷаи ҳаҷми 

истеҳсолии ҷаҳонӣ бо шиддат рушд намудааст ва то замони имрӯза ҳамчун омили 

муҳими рушди иқтисодии аксари мамлакатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. 

   Дар ҷаҳони иқтисодии муосир дар зери мафҳуми савдои хориҷӣ вобастагии 

мутақобилаи иқтисоди як мамлакат иқтисоди мамлакати дигар ва ба роҳ мондани 

тиҷорат тавассути содироту воридот фаҳмида мешавад. Дар ҷараёни амалинамоии 

савдои хориҷӣ мамлакатҳо имконият пайдо мекунанд, ки молҳои истеҳсоли ватаниро аз 

нав тақсим намуда, ба ин васила талаботи дохилиро бо молҳои эҳтиёҷдошта қонеъ 
гардонанд. 

  Савдои хориҷӣ ҳамзамон метавонад натиҷаи рушди иқтисодро беҳ созад ва 

муҳаррики муҳими рушди он гардад. Инчунин савдои хориҷӣ барои рушд ва инкишофи 

иқтисоди миллӣ замина гузошта рақобатпазирии онро дар иқтисоди ҷаҳонӣ хуб 

менамояд. Сарфи назар, савдои хориҷӣ истеҳсоли молу хизматҳоро афзоиш медиҳад, ки 

боиси инкишофи бозорҳо гашта дар натиҷа, ҳаҷми талаботро ба молу хизматрасониҳо 

зиёд мекунад. Бояд гуфт, ки дар баробари инкишоф ёфтани бозори ҷаҳонӣ кишварҳо 

мавқеи иқтисоди миллиашонро беҳтар менамоянд. Ба ин васила истеҳсоли иловагии 

молу хизматҳоро ба роҳ мемонанд, ки боиси пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ гардида 

сатҳи бекориро дар мамлакат коҳиш медиҳад. Бо туфайли ин ҷанбаҳои мусбат, рушди 

иқтисодии мамлакат таъмин карда мешавад. 

Барои ҳар як мамлакат зарурияти таъмини рушди иқтисодӣ барои имрӯзу оянда лозим 

меояд. Аз ин хотир мамлакатҳо ҳамеша дар ҷустуҷӯйи сарчашмаҳои нави захираҳои 
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иқтисодӣ ва пешрафти илмию техникӣ қарор доранд. Бо туфайли муносибатҳои 

тиҷорати ҷаҳонӣ давлатҳо имконият пайдо мекунанд, ки истеҳсоли ватаниро ҳаҷман 

зиёд намоянд. Барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот ҷалби бештари захираҳои 

истеҳсолӣ лозим мебошад, ки он боиси зиёд шудани даромади миллӣ, даромади шахсӣ, 

пасандозҳои хусусӣ ва паст шудани сатҳи бекорӣ мегардад ва ба ин васила афзоиши 

рушди иқтисодии босубот таъмин карда мешавад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар гузариш ба низоми иқтисоди бозорӣ қарор 

дорад, савдои хориҷӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ омили муҳим ба ҳисоб меравад, 

зеро давлатамон сиёсати озоди тиҷоратиро ба роҳ мондааст. Ҷиҳати амалинамоӣ ва 

фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорати хориҷӣ дар ҷумҳурӣ як қатор 

чорабиниҳою барномаҳои давлатӣ тарҳрезӣ гардидаанд, ки онҳо барои баланд 

бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин 

афзун гардидани ҳаҷми содирот, коҳиш додани ҳиссаи молҳои истеъмолии воридотӣ, 
кумак расонида истодаанд. 

Дастгирии давлатии содирот ва воридотивазкуни шароит фароҳам овард, ки 

гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола афзоиш меёбад. Мувофиқи 

маълумоти оморӣ гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2021 ба 6359,1 млн, долари (ИМА) 
баробар гардид, ки нисбат ба соли 2020, 28,3% ё 1801,3 млн, долари (ИМА) афзоиш 
ёфтааст [3].  

Дар сохтори гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2021 ҳиссаи содирот 33,8% ва 

воридот 66,2%-ро ташкил намуд, ки ҳиссаи воридот нисбат ба содирот зиёд мебошад, 

яъне гардиши савдои хориҷӣ тарози манфӣ дорад. Ёдовар бояд шуд, ки аз ҷониби 

Ҳукумати мамлакат пайваста бо мақсади коҳиш додани воридот ва истеҳсоли молҳои 

воридотивазкунанда мушкилиҳо ва омилҳои дар ин самт ҷойдошта бартараф гардида 

истодаанд. Бо ин мақсад, дар Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки санаи 21.12.2021 баргузор гардид, барои 

таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии 

босуръати кишвар, солҳои 2022-2026 «Солҳои рушди саноат» эълон гардид. Дар ин 

давра ҷиҳати таъмин намудани болоравии истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва 

воридотивазкунанда мусоидат хоҳад кард [1]. 

Аз таҳлилҳои овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки баланд бардоштани 

рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозори хориҷию дохилӣ омили муҳимтарини 

рушди содирот ба шумор меравад, зеро дар низоми иқтисоди бозорӣ корхонаҳо дар 

зери таъсири рақобати озод истеҳсолотро ба роҳ мемонанд, ки тадбирҳои мушаххас оид 

ба беҳтар намудани сифати маҳсулот мутобиқи меъёри стандартҳои байналмилалӣ 
сурат мегирад. 

Таҷрибаи муносибатҳои иқтисодии давлатҳоро таҳлил намуда, хулоса кардан 

мумкин аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад иқтидорҳои захиравиашро истифода 

намуда, бо маҳсулоти баландсифат дар соҳаҳои маҳсулоти кишоварзӣ, боғдорӣ, 

коркарди канданиҳои фоиданок, асалпарварӣ, чорводорӣ, маводи сохтумонӣ (семент) 

ва обҳои нушокию маъданӣ талаботи дохилию хориҷиро таъмин намояд. Ба ин васила 

ба бозорҳои ҷаҳонӣ баромада, мавқеи иқтисодиро васеътар намуда, дар таъмини рушди 

иқтисод устувор гардад. 

Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Оллии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ». 26.01.2021, ш. Душанбе 
2. Загоруйко В.В. Мегаэкономика. В.В. Загоруйко 4.1. Учебное пособие для студентов 

экономических и неэкономических специальностей, - М: МИИТ, 2011 - 136 с. 
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3. Нишасти матбуотӣ дар Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
[электронный ресурс]. https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=Нишасти+матбуотӣ+дар+Агентии+содироти+назди+Ҳукумати+Ҷумҳурии+Тоҷик
истон. 

 
 

МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНК 
    Нуров М.Р. - ассистенти кафедраи фаъолияти биржавї, ДДМИТ 
   Ахмедова Б.Н. – њуљљатнигори кафедраи фаъолияти биржавї 

 
 Дар рушди низоми бонкӣ нишондиҳандаи муҳими фаъолияти моли-явии бонкҳо 

устувории молиявии бонкҳо ба ҳисоб меравад.  

Муаммои таъмини устувории молиявии бонкҳо ба қатори муаммоҳои муҳими 

умумииқтисодӣ тааллуқ дорад, чунки устувории пасти молиявӣ ме-тавонад ба 
муфлисшавии бонк оварда расонад.  

Дар баробари ин, устувории молиявии бонкҳо аз бузургӣ ва кифоягии сармоя, 

тавозуни дороиҳо ва уҳдадориҳо, сифати менеҷмент ва дигар нишон-диҳандаҳо 

вобастагӣ дорад, ки ҳамаи инҳо ба омилҳои дохилӣ шомиланд. Дар алоқамандӣ бо ин, 

омилҳои берунӣ низ вуҷуд доранд, ба монандӣ ҷалби сармоягузорони хориҷӣ барои 

ташкилнамоии бонкҳои муштарак, зиёдгардии фондҳои захиравӣ, суғуртанамоии 

бонкҳо, амалисозии назорати мунтазами молиявӣ, гузаронидани мониторинг ва дигар 

омилҳо мебошанд.  

Устувории молиявии бонк ин таҷаммӯи баланди сармояи бонк, афзоиши 

ҳиссагузориҳои аҳолӣ дар ташаккули сарчашмаи асосии захираҳои бонкӣ, 

афзоишдиҳии бозоргирӣ, кифоягии сармоя ва васеъгардии бахши хизматрасонӣ 
мебошад.  

Ибораи «устуворӣ» дар соҳаҳо ва бахшҳои алоҳида хеле васеъ истифода карда 

мешавад. Мафҳуми устуворӣ дар луғати иқтисодӣ ба чунин маъно омадааст: «Устуворӣ 

– ин босуботӣ, мунтазамӣ, номубталоӣ ба хафви талафот ва зарарҳо мебошад». 

 Устувории бонки тиҷоратӣ чунин маъно дорад, ки бонк бояд соҳиби қобилияте 

бошад, то ки таъсирҳои номусоидро таҳаммул намуда, дар ҳар гуна шароит ва зимни 

хатару хавфҳои баланд бобарор амал намояд.  

Устувории бонк нигоҳдорӣ ва рушди пуррагии он, самаранокӣ, даромаднокӣ, кифоягии 

сармояи худӣ, бозоргирӣ, ҳаҷми баланди фондҳои захиравӣ ва суғуртавӣ ва дигар 

сифатҳои муайян ва сатҳи хавфҳои молиявӣ мебошад.  

 Аз рӯйи мафҳуми умумииқтисодӣ устувории бонки тиҷоратиро ба панҷ намуд 

тақсим кардан мумкин аст, ки инҳо: 
• Устувории молиявии сармоя; 

• Устувории тиҷоратӣ ё бозорӣ; 

• Устувории молиявии функсионалӣ; 

• Устувории молиявии ташкилӣ-сохторӣ; 

• Устувории молиявӣ. 

 Устувории молиявии сармояи бонки тиҷоратӣ ба бузургии сармояи худӣ такя 

менамояд. Сармояи худӣ яке аз сарчашмаи асосии бонк ба ҳисоб рафта, мавқеъи 

фаъолияти бонкро муайян месозад. Сармоя ба бонк ташкилнамоии фондҳои 

захиравиро барои рӯйпушнамоии зарарҳо дар ҳар гуна ҳолатҳои ғайричашмдошт 

таъмин месозад. Асоси устувории бозории бонкро сатҳ ва қавӣ будани алоқаҳо дар му-

носибатҳои тарафайн бо давлат, давомнокӣ ва сифати муносибатҳо бо креди-торон, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Нишасти+матбуотӣ+дар+Агентии+содироти+назди+Ҳукумати+Ҷумҳурии+Тоҷикистон
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Нишасти+матбуотӣ+дар+Агентии+содироти+назди+Ҳукумати+Ҷумҳурии+Тоҷикистон
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Нишасти+матбуотӣ+дар+Агентии+содироти+назди+Ҳукумати+Ҷумҳурии+Тоҷикистон
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мизоҷон ва саҳҳомон, ҳамоҳангии зичи сармояи пулӣ бо бахши воқеъии иқтисодиёт 

ташкил медиҳад. 
Устувории молиявии функсионалии бонк ду вариант дорад: 

✓Махсусгардонии бонки тиҷоратӣ дар доираи маҳдуди хизматрасониҳо, ки ба бонки 

махсусгардонидашуда идоракунии самараноки номгӯи маҳсулотҳои бонкиро фароҳам 
меорад; 

✓ Универсализатсияи бонки тиҷоратӣ, ки устувории ӯ дар он хулоса меёбад, ки бисёри 

мизоҷон қонеъгардонии талаботҳои худро аз рӯйи маҳсу-лотҳои бонкӣ дар як бонк 
зарур мешуморанд. 

Бонки тиҷоратӣ аз рӯйи моҳият ташкилоти универсалии қарзӣ ба ҳисоб меравад, зеро 

бонк ҳуқуқ дорад ҳар гуна амалиётҳо ва мубодилаҳои бонкиеро, ки аз ҷониби 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, амалӣ созад. 

Устувории молиявии ташкилӣ-сохтории бонк чунин пешбинӣ менамояд, ки сохтори 

ташкилии бонк ва идоракунии он бояд бо мақсад ва вазифаҳои фаъолияти бонк ва 

номгӯи мушаххаси маҳсулотҳо ва хизматрасониҳои бонкӣ, функсияҳои иҷрокунунанда, 

ки тавассути онҳо бонк ба стратегияи худ ноил гаштанро таъмин месозад, мувофиқат 
намоянд. 

 Устувории молиявиро метавонем ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намоем:  

• Устувории мутлақи вазъи молиявӣ, ки бо бартарияти сарчашмаҳои ташкилнамоии 

воситаҳои худии гардон аз рӯйи бузургии захираҳои хароҷот шарҳ дода шуда, дар 

таҷрибаи иқтисодӣ хеле кам вомехӯрад; • Устувории мӯътадили вазъи молиявӣ, ки 

ҳангоми он бузургии за-хираҳо ва хароҷотҳо ба сарчашмаҳои ташкилнамоии онҳо 
баробар буда, пар-дохтпазирии корхона кафолат дода мешавад.  

• Вазъи молиявии ноустувор, ки ҳангоми он вайроншавии пардохтпазирии корхона ва 

таъмин будан бо захираҳо ва хароҷотҳо аз ҳисоби воситаҳои худии гардон имконпазир 

буда, вале мувозинат метавонад аз ҳисоби ҷалби қарзҳои кӯтоҳмуддат ва воситаҳои 

қарзӣ барқарор гардида, аз суммаи арзиши захираҳои истеҳсолӣ ва маҳсулоти тайёр 
зиёд намебошад; 

• Вазъи буҳрони молиявӣ, ки тибқи он бонк дар арафаи муфлисшавӣ қарор дошта, 

бузургии захираҳо ва хароҷотҳо аз суммаи пурраи сарчашмаҳои таъмини онҳо 

пӯшонида намешавад. Гузашта аз ин, воситаҳои пулӣ, маблағгузориҳои кӯтоҳмуддати 

молиявӣ ва қарзи дебиторӣ қарзи кредиторӣ ва қарзҳои ҷамъгардидаро пӯшонида 
наметавонанд. 

 Дар аксарияти давлатҳои хориҷа, мамлакатҳои ИДМ мақомотҳои тан-зимкунанда 

ва бонкҳо кӯшиш менамоянд, то низоми бонкиро аз буҳрон, вазъи номусоид ва 

мушкилиҳои дигаре, ки ба ноустуворӣ ва муфлисгардӣ алоқаманд мебошанд, эмин 

нигоҳ доранд.  Барои мӯътадилгардонии низоми молиявӣ дар санадҳои 

қонунгузорӣ ва маъмурии ин мамлакатҳо пешакӣ чораҳое қабул гардида буданд, ки 

низоми бонкиро мӯътадил мегардониданд. Вале, бояд тазаккур дод, ки дар ҷумҳурӣ, 

дар санадҳои қонунгузорӣ ва маъмурӣ ба таври кофӣ сатҳи баландбадории устувории 

молиявии бонкҳои тиҷоратӣ ба эътибор гирифта нашудааст. Чораҳои 

мӯътадилгардонӣ, ки ба устувории молиявӣ равона карда шудаанд, на танҳо ба ҳайси 

кафолати саривақтии ҳисоббаробаркунӣ миёни корхона ва аҳолӣ хизмат мекунанд, 

балки инчунин омили ба низоми бонкӣ афзудани боварии ҳиссагузорони хусусиро, ки 

пасандозҳои онҳо ба сифати сарчашмаи асосии сармоягузориҳо дар мамлакатҳои 

тараққикардаи индустриалӣ хизмат мерасонанд, ба ҳисоб меравад. Боварӣ ба низоми 

бонкӣ ин омили муҳим дар рушди низоми бонкӣ ва дар таъминсозии устувории 

молиявии онҳо ба ҳисоб меравад. Давлат бояд ба ҳар роҳу восита дар давраҳои буҳрони 

молиявӣ бонкҳои тиҷоратии эҳтиёҷмандро дастгирӣ намояд. 



98 

 

 Агар бонки тиҷоратӣ воситаҳои мизоҷон ва амонатгузоронро аз рӯйи таъинот 

истифода набарад, ҳолатҳои коррупсионӣ ба миён омада, зарурати нисбати ин бонкҳо 

чораҳои қатъии сахт то аз кор сабукдӯш намудани маъмурияти он ва муқаррар 

намудани ҷазо тибқи тартиботи судӣ андешида шавад. Рӯйдодҳои охирини дар ҷумҳурӣ 

ба миён омада аз қабили муфлисгардии ду бонк ва дар арафаи мӯфлисгардӣ қарор 

доштани ду бонки бузурги дигар, инчунин ташкилотҳои зиёди молиявии хурди аз 

иҷозатнома (лисензия) маҳрум гардида, бори дигар исбот месозанд, ки чораҳои 

огоҳкунанда ва таъминкунандаи устувории молиявии бонкҳо пешакӣ қабул ва коркард 

нагардида буданд. Бинобар ин зарур аст, то қонунгузориро оид ба низоми бонкӣ 

такмил дода, чораҳо ва меъёрҳоеро, ки ба таъминсозии устувории молиявии бонк 
равона карда шудаанд, муайян созем. 
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Бозори фондї ва коѓазњои ќиматнок ба сифати нишондињандаи сатњи иќтисодии 

мамлакат баромад карда метавонанд. Бинобар ин, бозори ќоѓазњои ќиматнок омўзиш 
ва тањлили доимиро талаб менамояд. Ба воситаи бозори ќоѓазњои ќиматнок воситањои 
пулии субъектони иќтисодї љамъ гардида, ба маблаѓгузорињои истењсолї ва 
ѓайриистењсолї равона карда мешаванд. Бозори ќоѓазњои ќиматнок њангоми зарурати 
љалби захирањои молиявии иловагї барои ширкату ташкилотњо ва давлат пайдо 
мешавад. Њамзамон шахсони њуќуќї ва вокеие мављуданд, ки воситањои пулии озод 
доранд ва бо маќсади фоида ба даст овардан ва натиљаи муфид гузоштан сањмдори ин ё 
он ширкат мегарданд.  

Вазифањои бозори ќоѓазњои ќиматнок њамчун ќисми таркибии бозори молиявї: 

 сафарбар намудани захирањои молиявии озод барои иљроиши сармоягузорињои 
муайян; 

 ташкил ва рушди инфрасохтори бозорї; 

 барориш ва муомилоти намудњои мухталифи ќоѓазњои ќиматнок; 

 мукаммалгардонии низоми нархгузорї; 
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 нигоњдории тавозуни талабот ва таклифот; 

 фаъолгардонии бозори молиявї; 

 нигоњдории суръати таваррум; 

 мукаммалгардонии асосњои меъёрї–њуќуќї; 

 назорат аз рўи риояи дастур ва стандартњои ќабулгардида; 

 таъмини назорат дар асоси танзими давлатї ва биржавї; 

 муќаммалгардонии фаъолияти касбии иштирокчиёни бозор; 

 нигоњдории хатарњои сармоягузорї; 

 гузаронидани тадќиќотњои маркетингї бо маќсади рушди бозори ќоѓазњои 
ќиматнок. 
Њамин тавр, бозори фондї (бозори коѓазњои киматнок) – ин маљмўи 

муносибатњои молиявї-иќтисодї оиди интишор ва муомилоти коѓазњои ќиматнок 
байни иштирокчиёни он мебошад. 

Ба њамагон маълум аст, ки фаъолияти бозори фондї дар ИМА, давлатњои 
Аврупо, Љопон, Хитой рушд ёфтааст, аммо дар Љумњурии Тољикистон на он ќадар, зеро 
дар давлатњои номбурда заминањои рушди бозори фондї ва дигар ќисмњои бозори 
молиявї бараъло мушоњида мегарданд ба мисли: 

 заминањои иќтисодии объективї (иќтисодиёти рушдёфта, мавќеи муайян дар 
бозори љањонї, содироти мол ва сармоя, захирањои тиллої-асъорї, низоми 
рушдёфтаи карзї-бонкї); 

 заминањои субъективї (сиёсати фаъоли беруна, инчунин сиёсати асъорї ва 
ќарзї);  

 заминањои институтсионалї (ташкилотњои асъорї-ќарзї ва молиявии бонуфуз).  
Мутаасифона заминањои мазкур дар иќтисодиёти Љумњурии Тчикистон кам ба 

назар мерасанд. Инчунин, дигар сабабњои иљтимої-иќтисодї ва ташкилї-њуќукї љой 
доранд, ки барои суст инкишоф ёфтани бозори фондї дар Тољикистон таъсир 
мерасонанд: 

 Ба таври нокифоя рушд ёфтани корњонањои саноатї ва истењсолї.  
 Иќтисодиёти инњисорї ва љой доштани психологияи «аз ман» ва «аз мо», ки 

боиси дар шакли пўшида ташкил гардидани љамъиятњои сањомї мегарданд ва 
шахсони њуќуќї ва воќеї наметавонанд сањмдор гарданд; 

 Паст будани маърифати молиявї ва њавасманд набудани ањолї ба бозори 
коѓазњои ќиматнок. 

 Норасої ва надоштани воситањои пулии озод барои сањмгузорї ва ё нобоварии 
ањолї ба бозори фондї;  

 Норасоии мутахассисон дар бозори коѓазњои ќиматнок ва соњаи навтаъсиси 
молиявї дар мамлакат.  

Стратегияи рушди бозори коѓазњои ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон 
хусусиятњо ва шароитњои мањаллиро ба назар гирифта, хабардор шудан оид ба 
тавсифњои амсилањои вуљуддоштаи бозори коѓазњои ќиматноки мамлакатњои дигар, 
масъалањои зеринро дар бар мегиранд: 

 ташкили фаъолияти маќомоти доимамалкунандаи давлатї; 

 истифодаи фаъоли худтанзимнамої; 

 рушд додани њамаи намудњои системаи тиљорат бо наќши барзиёди ташкили 
бозор умуман ва сектори биржа дар алоњидагї; 

 имконияти иштироки баробар дар бозори коѓазњои ќиматнок ба сифати эмитент 
барои корхонањои давлатї ва оњиста оњиста зиёд намудани њиссаи коѓазњои 
ќиматноки ѓайридавлатї; 

 фароњам овардани имконият барои корхонањои хусусї оиди интихоби воситањои 
самараноки љалби сармоя. 
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Мебояд гуфт, ки дар Љумњурии Тољикистон Биржаи фондии Осиёи Марказї ва 
Биржаи Осиёгї амал менамоянд, аммо бинобар сабабњои зикргардида ва дар марњилаи 
ташаккулёбї ќарор доштани фаъолияти бозори фондї дар мамлакати мо ба таври 
бояду шояд фаъолият карда наметавонад. 

Умед дорем, ки минбаъд бо пайдо гардидани заминањои объективї, субъективї 
ва институтсионалї бозори фондї ва дигар ќисмњои бозори молиявї рушд хоњад кард.   
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Чекњо аввалин бор дар асрњои XVI – XVII дар Британияи Кабир (Англия соли 
1663) ва Нидерланд пайдо шуда, шакли маълумотномаи бонкиро дошт ва дар 
њисоббаробарињо истифода мегардиданд. Бо маќсади ягонагии истифодаи чекњо соли 
1931 дар Женева созишномаи байналмилалї оиди чек ќабул гардид, ки ќонунгузории 
муосири бештари давлатњои љањон дар асоси созишномаи мазкур тартиб дода шудаанд. 

Бо рушди тиљорат ва фаъолияти бонкї чекњо на танњо дар њисоббаробарињои 
дохилї, балки дар њисоббаробарињои байналмилалї истифода мегардиданд. Аз замони 
пайдоиш то њол вазифаи асосии чек интиќоли маблаѓњои пулї ва њисоббаробарињо 
мебошанд.  

Вобаста аз ташкили табиати њуќуќии чек ва ќонунгузорињои чек дар 
мамлакатњои мухталиф ќонунгузорињои чек ба се гурўх људо мешавад. 

Ба гурўњи якум шакли ќонунгузории англисї, гурўњи дуюм – фаронсавї ва гурўњи 
сеюм – олмонї дохил мешавад.  

Конунгузории шакли англисї (ќонуни англисї соли 1882, ќонунњои ИМА) чекро 
њамчун намуди васиќаи интиќолї муайян менамояд.  

Конунгузории фаронсавии чек бо пешнињод намудани чек, инчунин пардохти 
маблаѓи дар чек сабтёфта, ки дар пардохткунанда (бонк) љойгир аст, ифода меёбад. Ин 
сохтори гардиши чек њам дар таљрибаи ќонунгузории фаронсавї ва њам дар илми 
иќтисодии анъанавї ба њисоб меравад ва бо ќонунгузории навтарини фаронсавї тавсиф 
меёбад.  

Аз нуќтаи назари ќонунгузории олмонї чек – ин супориши чекдињанда ба бонк 
дар хусуси аз њисоби вай пардохт намудани маблаѓи чек ва ќабули пардохти чекгиранда 
аз њисоби чекдињанда мебошад. 

Чек њамчун њуљљати расмие фањмида мешадвад, ки дар он таклифи чекдињанда ба 
бонк барои пардохти маблаѓи пулии муайян ба чекгиранда, сабт гардидааст. Барои 
фањмиши боз њам васеи чек ва муносибатњои гардиши чек табиати њуќуќии чекро 
кушодан зарур меояд.  Чек (check) – ин ќоѓази ќиматнокест, ки супориши хаттии 
чекдињандаро ба бонк дар хусуси пардохти маблаѓи пулии дар чек сабтшударо ба 
чекгиранда, ифода мекунад.  

 Чек – ин њуљљати пулї мебошад, ки супориши чекдињандаро ба бонк дар хусуси 
пардохт намудани маблаѓи пулї ба чекгиранда ифода менамояд.  

 Чек – ќоѓази ќиматнокест, ки њамчун њуљљати пардохтї ва њисоббаробарї хизмат 
мекунад. 
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Хусусиятњои асосии чек – мўњлатнокї, њуљљатнокї, ќарзї, ѓайриинтишорї ва 
ѓайридаромаднокї.  

Реквизитњои (нишонањои) асосии чек: 

 номгўи њуљљат – «Чек»; 

 супориш ба пардохткунанда (бонк) барои пардохти маблаѓи муайян; 

 номгўи пардохткунанда (бонк) ва њисобе, ки аз рўи он пардохт амалї мегардад; 

 асъори пардохт; 

 сана ва макони тартиб додани чек; 

 имзои чекдињанда. 
Субъектони муомилоти чек: 

 чекдињанда – шахсе, ки дар бонк воситањои пулї дорад ва тавассути чек идора 
менамояд; 

 чекгиранда – шахсе мебошад, ки ба манфиати вай чек навишта шудааст; 
 пардохткунанда – бонк ва дигар ташкилотњои ќарзї мебошанд, ки воситањои 

пулии чекдињанда дар онњо љойгиранд ва тавассути супориши чекдињанда 
пардохтњоро амалї мегардонанд. 

Таснифи чек 
Нишонаи тасниф Намудњои чек 

1.Вобаста аз соњибият чекњо 
Чеки номї 

Чеки ордерї 
Чеки манзурї 

2. Аз рўи шакли барориш чекњо Чеки њуљљатї (ќоѓазї) 

3. Вобаста аз њудуди муомилот чекњо 
Чеки миллї 

Чеки дар њудуди ИДМ 
Чеки байналмилалї 

4. Вобаста аз њисоб чекњо 
Чеки пулї 

Чеки њисоббаробарї 

Дар таљриба бештар ду намуди чек истифода мешавад: пулї ва њисоббаробарї. 
Чеки пулї (хазинавї) – чеке мебошад, ки барои гирифтани пули наќд таъин 

шудааст. 
Чеки њисоббаробарї – чеке мебошад, ки пардохти пули наќдиро иљозат 

намедињад ва воситањои пулї дар шакли ѓайринаќдї аз як суратњисоб ба суратњисоби 
дигар интиќол меёбанд.  

Вобатса аз соњибият чекњо ба номї, ордерї ва манзурї људо мешаванд. 
Чеки номї – чеке мебошад, ки ба як шахси муайян бо ибораи «ѓайри фармоиш» 

навишта мешавад ва ин чек наметавонад аз даст ба даст гузарад. 
Чеки ордерї – чеке мебошад, ки ба шахси муайян бо ибораи «фармоиш» ё бе он 

навишта мешавад ва ин чек метавонад дар муомилот бошад, аз дорандаи он тавассути 
индоссамент ба дигар шахс гузаронида шавад.  

Чеки манзурї – ин чеки пешнињодї мебошад, ки бе нишон додани чекгиранда 
навишта мешавад ва тавассути супориши оддї дар муомилот ќарор мегирад.  

Вобаста аз њудуди муомилоти чек чекњо ба миллї, чекњои дар њудуди ИДМ ва 
чекњои байналмилалї људо мешаванд.  

Мўњлати амали чекњо: 
 10 рўз – дар њудуди ЉТ; 
 20 рўз – дар њудуди ИДМ; 
 70 рўз – агар чек дар њудуди дигар давлат навишта шуда бошад. 
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НИЗОМИ БОНКӢ ҲАМЧУН УНСУРИ АСОСИИ НИЗОМИ МОЛИЯИ КИШВАР 
Сафаров Н. И. ассистенти кафедраи бањисобгирии муњосибии ДДМИТ  

  
 Низоми бонкии ҳар як давлат унсури калидии низоми молияи кишвар ба њисоб 

рафта, дар навбати худ, яке аз унсурҳои асосии иқтисоди миллӣ мебошад. Сатҳи рушди 

иқтисодиёти кишвар, нақши иқтисодии он дар арсаи байналмилалӣ аз фаъолияти 
дурусти низоми бонкї вобастагї дорад. Ин чунин маъно дорад, ки фаъолият ва рушди 

бонкҳо бояд дар алоқамандии зич бо дигар ќисматњои бозори молиявї (бозори 
ќоѓазњои ќиматнок, ташкилотњои молиявии ѓайрибонкї) тавзењ меёбад. Дар ин самт 

муњаққиқи ватанї Мирзоев С.С. қайд мекунад, ки: «Низоми бонкӣ нақши калидиро дар 

низоми пардохтҳо ва ҳисобҳои дохилӣ ва байналхалқӣ бозида, роҳнамои асосии 

институтсионалии сиёсати пулии давлат ба ҳисоб рафта, ҷараёнҳои молиявиро ба 

ҷумҳурӣ таъмин сохта, ба рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд» [2].  
 Бонкњо ба таври механикї дар танзим ва рушди иќтисодиёти кишвар иштирок 

намуда, бо низомҳои буҷа ва андоз, низоми нархгузорӣ ҳамкории зич доранд ва 

инчунин наќши бонкњо дар фаъолияти иқтисодии хориҷї низ рўз то рўз ављ мегирад. 
Илова бар, ин Љумњурии Тољикистон дар марњилаи 2-юми (солњои 2021-2025) 

иљрошавии СМР-2030 қарор дорад, ки иљрошавии ин марњила аз фаъолияти босамари 
низоми бонкї вобастагї дорад. Инчунин дар баромади хеш Пешвои миллат, муњтарам 

Эмомалї Рањмон қайд намуданд, ки: «Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии 

бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ аз низоми бонкӣ вобаста мебошад, вале то 

ҳанӯз дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, солимгардонии низоми бонкӣ ва 

пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқӣ мемонад. 

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки ҷиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат, 

хусусан, барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо 

истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии 

ғайринақдӣ, инчунин, ҳарчи бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ ба низоми 

бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд» [3]. 

  Бо тақвияти ҷаҳонишавӣ нақши ташкилотҳои қарзӣ ба таври назаррас 

меафзояд. Ин таъсир қисман ба хусусиятњои бонкӣ вобаста буда ба бонк имкон 

медиҳад, ки аз шумораи номуайяни муштариён маблағҳои зиёдро ҷамъ намуда ва бо ин 
роњ пешрафти фаъолияти бонкиро таъмин намояд. 

 Воситаҳои муосири техникӣ имкон медиҳанд, ки ба фаъолияти шабакаи васеи 

муштариён тавассути хизматрасонии фосилавии бонкӣ, кортҳои бонкӣ ва низомҳои 
гуногуни пардохт таъмин карда шавад. Бинобар, ин дар давраи рушди техникаю 
технология Паёми Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмонро њамчун муњаррики 

рушди иқтисодиёт аз љумла рушди босуботии фаъолияти низоми бонкї истифода бурд: 

«зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат, хусусан, барои соҳибкории 

истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамӣ 

ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, инчунин, ҳарчи бештар ҷалб 

кардани сармояи дохиливу хориҷӣ ба низоми бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешида 
шаванд»[3]. 
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  Низоми бонкӣ муҳимтарин љузъи давлатдорӣ ва соҳибихтиёрӣ ба шумор 
рафта, муомилоти пулиро дар иќтисодиёти кишвар таъмин мекунад. Тавассути низоми 

бонкї робитаҳои мустақим ва ѓайримустаќими байни хона ва шабакањои бонкї, 

новобаста аз макони љойгиршавї таъмин карда мешавад. Бинобар ин, дар ҷаҳони 
муосир ягон мамлакати бонуфузе нест, ки бидуни низоми тавонои бонкї 

иќтисодиёташро пеш барад. Аҳамияти баланди низоми бонкӣ барои иқтисоди ҳар як 

давлат манфиати махсуси давлатро ба таҳкими субот ва рушди бахшњои алоњидаи 

иқтисоди миллї муайян мекунад. 

 Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, агар нисбати ташкилотҳои молиявӣ дар 

ҷомеа эътимод вуҷуд надошта бошад, устувории низоми бонкӣ ғайриимкон аст. 

Буҳронҳои бонкии солҳои 90-ум ва буњронњои молиявии љањонии солњои 2008-2012 ба 

таври возеҳ нишон медињанд, ки ин низом то чӣ андоза осебпазир буда ва аҳолӣ то чӣ 

андоза дар ҳарос мебошанд. 

 Бояд тазаккур дод, ки буҳронҳои бонкї ва молиявии љањонї яке аз таҳдидҳои 

асосӣ ба амнияти миллии кишвар ба њисоб рафта, метавонанд дар таъмини амнияти 

миллӣ дар соҳаи иқтисод таъсири бевоситаи манфӣ расонанд. Миқёси ҷаҳонии 

таҳдидҳо ба ноустувории низоми бонкӣ дар ҷаҳон аз даст додани эҳтимолияти 

устувории молиявии низоми бонкиро эҷод мекунад, ки дар ниҳоят рукуди низоми 

иқтисодӣ ва баъдан низоми давлатиро ба бор меорад.  

 Муттахассисони Бонки Ҷаҳонӣ дар соли 2013 огоҳ намуда буданд, ки низоми 

молиявӣ таҳти хатар қарор дошта, «Нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ аз бадшавии 

идомадоштаи сифати дороиҳо шаҳодат медиҳанд, зеро қарзҳои 

ғайрихизматрасонишаванда аз 18% дар охири соли 2012 то ба 23% дар охири соли 2013, 
ва соли 2014 то ба 27,2 %-и солона омада расид»[1]. Ин њолатро ба назар гирифта, дар 
оянда муњити раќобати солим дар низоми бонкии кишвар тавассути љалби бештари 
бонкњои хориљї ба бозори ќарзї фароњам оварда, баланд бардоштани маърифати 
молиявии ањолии кишвар барои рушди пасандозњои бонкї (тибќи маълумотњои 
ѓайрирасмї то 3 млрд. долл. ИМА маблаѓњо дар дасти ањолї бењаракат ќарор доранд) 
инчунин кам кардани харољоти зиёди бонкњо барои сохтмони биноњои маъмурї, 
фаъолияти низоми бонкиро ба роњ мондан мувофиќи маќсад мебошад. 
  Дар хулоса ќайд намудан ба маврид аст, ки низоми молияи дилхоњ кишвар 
њамчун муњаррики пешбарандаи иќтисодиёт ба њисоб рафта устувории он аз низоми 
бонкї вобастагї дорад. Яъне, низоми бонкї њамчун њаракатдињандаи муњаррики 
иќтисодиёт баромад мекунад. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР НИЗОМИ БОНКЇ 

Иброњимов Д.Н.- ассистенти кафедраи фаъолияти бонкї 

 
Дар замони пурталотуми иќтисоди бозорї раќобат яке аз омилњои асосии 

пешрафти њар як субъекти дар он амалкунанда мебошад ва онњоро водор менамояд, то 
аз технологияи навин бањравар шуда, раќобатнокии худро дар байни раќибон пурзўр 
намоянд. Дар низоми бонкї талабот нисбати истифодабарии технологияи иттилоотї 
боз њам зиёдтар аст, ки агар ташкилотњои ќарзї њар чи ќадар аз навгонињои технологї 
истифода намоянд, њамон ќадар таваљљуњи мизољонро ба худ љалб менамоянд.  

Кортњои пластикї дар замони њозира яке аз воситањои бењтарин ва пешќадам дар 
соњаи муомилоти пулї ва ташкил намудани њисобу китоби ѓайринаќдї мебошанд. Дар 
системаи њисобу китоби ѓайринаќдї онњо љойи махсуси воситаи пардохтиро ташкил 
медињанд, ки метавонанд дорои сифати њам воситаи дебетї ва њам кредитї бошанд. 

Яъне аз рўи тарзи њисобу китоб људо мешаванд ба: 
• кортњои кредитї, ки бо барномаи ќарздињии бонк алоќаманд мебошанд ва ин 

чиз ба соњибони кортњо имконият медињад, ки њангоми њариди молњо ва гирифтани 
ќарзњои кассавї аз кредит истифода баранд; 

• кортњои дебетї ба маќсади аз автоматњои бонкї ё барои гирифтани молњо ба 
воситаи терминалњои электронї пешбинї шудаанд. Њангоми чунин муомилот пул аз 
суратњисоби соњиби корт дар бонк аз њисоб тарњ карда мешавад. Агар дар суратњисоб 
маблаѓ мављуд набошад, он гоњ аз кортњои дебетї истифода бурдан имкон надорад. 

Чї хеле ки ба њама маълум аст, яке аз мақсадҳои асосии Бонки миллии 

Тоҷикистон ин мусоидат кардан ба фаъолияти самаранок, боэътимод ва мунтазами 

низоми пардохтии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Дар давоми соли 2021 дар қаламрави ҷумҳурӣ тавассути роҳҳои гуногуни 

ҳисоббаробаркунӣ (дохилибонкӣ, тавассути муносибатҳои мустақими муросилотӣ ва 

тавассути суратҳисоби муросилотии дар Бонки миллии Тоҷикистон кушодашуда) зиёда 

аз 204 612 ҳаз, пардохтҳо ба маблағи 1 229,8 млрд, сомонӣ амалӣ гардиданд. Шумораи 

пардохтҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20,2% ва ҳаҷми пардохтҳо 0,3% 
афзоиш ёфтанд. 

Шумораи суратҳисобҳои бонкии муштариён дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ 

нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1 077 330 адад ё 21,5% афзудааст, ки 

нишондиҳандаи мазкур аз боло рафтани эътимоди мардум ба 

  Ташкилотҳои қарзии молиявӣ бо мақсади рушди хизматрасониҳои фосилавии 

бонкӣ ва зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, аз соли 2019 дар 

муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ фаъолона QR-рамз насб карда истодаанд, ки аз 

ҷиҳати хароҷот ва дастгирии техникӣ назар ба терминалҳои электронӣ нисбатан 

камхарҷ буда, барои истифодабарандагони он имконияти васеътарро барои пардохтҳои 

ғайринақдӣ фароҳам меоранд [4]. 
Дар бисёр давлатњои љањон аз кортњои пластикї васеъ истифода намуда, пулњои 

наќдиро бошад, хеле кам ба кор мебаранд. Истифодаи онњоро ќариб дар њама соњањо аз 
ќабили пардохти уњдадорињо, пардохти нархи мол ва хизматрасонињо, дар ошхонаю 
маѓозањо, харидани чипта ва ѓайра дидан мумкин аст.  

Дар бисёр ширкату корхонањои љумњурии мо музди мењнатро тавассути кортњои 
пластикї пардохт мекунанд ва онро асосан барои гирифтани пули наќд аз банкоматњо, 
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истифода менамоянд. То њол дар мо кортњо њамчун воситаи пардохт ба таври пурра 

мавриди истифода ќарор нагирифта бошад њам, дар шабакањои васеи корхонаҳои 

савдою хизматрасониҳо барои пардохт кортҳои пардохтиро қабул менамоянд.  
Бонкњои тиљоратї вобаста ба талаботи замон аз технологияи иттилоотии навин 

истифода намуда истодаанд, ки ин барои њам љалби мизољон бо роњи њавасмандкунии 
онњо ва њам барои осон шудани кори онњо мусоидат менамояд. 

InternetBanking- ин яке аз роҳҳои қулайтарин ва осонтарини идоракунии 

суратҳисобҳои худ мебошад. Мизољон имконият доранд бақияи маблағҳоро дар 

суратҳисобҳои худ дар реҷаи онлайн бубинанд, иқтибосро чоп намуда, пардохтҳоро 

иҷро намоянд. Ҳамчунин, ба бонк чунин ҳуҷҷатҳоро фиристонидан мумкин аст: 

 супоришномаи пардохтӣ бо сомонӣ; 

 ариза барои интиқол бо асъори хориҷӣ; 

 супоришнома барои харид/фурӯши асъор; 
 ариза барои мубодилаи асъор. 

 Дар љумњурии мо бонкњои тиљоратї хизматрасонии InternetBanking-ро чанд сол 

пештар љорї намуданд ва асосан барои шахсони ҳуқуқӣ амалӣ гардонида истодаанд.. 
SMS-банкинг — технологияи дистансионии хизматрасонии бонкї, ки мизољ 

метавонад ба суратњисоби худ давтрасї дошта бошад ва  оиди гузаронидани амалиёт ба 
раќами телефони мизољ, ки дар бонк ба ќайд гирифта шудааст, хабар расонида 
мешавад. Инчунин, ба воситаи SMS-банкинг мубодилаи иттилоот гузаронида шуда, 
додани супориш оиди гузаронидани ягон намуди амалиёти бонкї имконият дорад. 
Барои истифодаи SMS-банкинг мизољро зарур нест то ягон программаи махсусро ба 
телефони мобилии худ љойгир кунад. 
Хизматрасонињои SMS-банкинг дар амалњои зерин ифода меёбад: 
 Тасдиќи гузаронидани амалиёт оиди таѓйирот дар суратњисоб (гирифтан ва 

гузоштани воситањои пулї, бастани суратњисоб);  
 Дархости маълумот оиди вазъи суратњисоб (баќияи дастрас, лимити ќарзї ва ѓайра); 
 Дархости маълумоти охирин амалиёт оиди суратњисоб;  
 Муваќатан боздоштани корти пардохтї; 
 Огањ шудан оиди баохиррасии истифодаи корт; 
 Огањ шудан оиди пардохтњои њатмї (мисол: пардохти фоизи ќарз). 

Истифодаи технологияи иттилоотї бартариятњои зиёд дорад, ки инњоянд: 
1. Гардиши пулиро метезонад. 
2. Харољоти давлатро нисбат ба истењсоли пули наќд кам мегардонад. 
3. Ба фарсудашавї ва гум шудани пули наќд роњ намедињад (яъне дар њолати гум 

шудани корти пластикї онро боз барќарор кардан имконият дорад). 
4. Барои Бонки миллии Тољикистон муайян намудани миќдори пули дар 

муомилотбуда ва идора кардани он осон мегардад. 
5. Пеши роњи таварруми пулиро мегирад. 
6. Пули наќд дар љойи бехатар, яъне дар бонк меистад. 
7. Истифода ва гардиши пулњои ќалбакї мањдуд мегардад. 

Адабиёт: 
1. Њасанов А.Р., Миразизов А.Њ., Содиќов Р.Њ., Молия ва ќарз. –Душанбе: Ирфон, 2010. 
2. Ашўров Н., Ашўров А.Н. Муомилоти пул ва ќарз. – Душанбе: «Матбуот», -2006. 
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи БМТ». – Душанбе, 1996 
4. Сомонањои интернетии www.nbt.tj (санаи ворид 31.03.2022) 
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Таљриба нишон медињад, ки яке аз фишангњои асосии таъмини устуворї ва 
эътимоднокии низоми бонкии њар як кишвар ин захирањои пулии онњо ба њисоб рафта, 
тавассути истифодаи дурусти онњо сатњи даромаднокии худро таъмин менамоянд ва 

сатњи дороињои худро афзоиш медињанд. Аз њамин лињоз, сифати дороиҳои ташкилоти 

қарзиро бо роњи диверсификатсиякунонии амалиёти фаъол, мушаххасоти ҳаҷми 

дороиҳои хавфнок, таъмини даромаднокии маљмуї ва даромаднокии дороињо, 

муайянкунии ҳаҷми дороиҳои муҳим ва бесифат, аломатҳои пайдоиши ноустуворї ё 

камшавии дороиҳо, сатњи пардохтпазирӣ, инчунин усулҳои баҳодиҳии дороиҳо дар 
сатњи низоми бонкї муайян кардан мумкин аст.  
Дар солњои охир тамоюли болоравии дороињои низоми бонкї ба чашм мерасад ва 
дигар нишондињандањо низ дар баробари ин суръати рушдро касб кардаанд (нигоњ ба 
диаграммаи 1). 
 

Диаграммаи 1-Таѓйирёбии нишондињандањои низоми бонкї 
(бо млн, сомонї) 

 
Сарчашма: њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои омори солонаи Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019. 

Њангоми таҳлили нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ муайян кардан мумкин аст, ки 

дороиҳои бонк аз соли 2015 то соли 2020 ба 41,1 фоиз афзоиш ёфтааст. Дигар 
нишондињандањои низоми бонкї низ рў ба болоравї овардаанд, ки сармоя аз соли 2015 то 

2020 ба 2,9 маротиба, пасандозҳо бошанд, ба 1,3 маротиба афзоиш ёфтанд. Танњо њиссаи 
ќарзњо дар ин марњила рў ба пастравї овардааст, ки ба 3,1 фоиз баробар аст. 

Сифати дороиҳо хусусияти умумии онҳост ва он дар асоси меъёрҳо, ба монанди 

пардохтпазирӣ, хавфнокb ва даромаднокӣ муайян карда мешавад. 
Сифати дороињо аз болои бозоргирии онњо муайян карда мешавад ва дар ин маврид, 

инчунин, њачми таваккалиятњои дороињо, њаљми умумии дороињои камарзиш, њачми 
дороињои даромаднок ба назар гирифта мешавад. Маъмулан, сифати дороињоро 
иќтисоддонон бо омилњои зерин алоќаманд мекунанд: 
Сифати сандуќи ќарзї; 
Фоидаоварии дороињо; 
Дараљаи хатари дороињо; 
Њиссаи ќарзњои муњлати пардохташон ба таъхирафтода ва ѓайра [2]. 

 Сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар муайян намудани сифати дороињои низоми 
бонкї наќши асосї дорад. Аз ин рў, тањлили он метавонад то кадом андоза пардохтпазир 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

дороӣ 18640 21187 20932 21201 21976 26307

сармоя 2417 5497 5724 5914 6227 7176

қарз 11228 9823 8507 8677 9703 10882

пасандоз 8614 9244 9283 9724 9742 11414

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

дороӣ сармоя қарз пасандоз 



107 

 

будани дороињои низоми бонкиро муайян намояд. Зиёд шудани њиссаи ќарзњо дар 
иќтисодиёт ва вазни ќиёсии он бо ММД аз он шањодат медињад, ки дороињои бонкї то 
кадом андоза самаранок истифода шуда истодаанд (нигоњ ба љадвали 1). 

Љадвали 1. Сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ (млн, сомонї) 
Гурӯҳбандии 

қарзҳо 

Ҳамагӣ 

(маҷмӯӣ) 

Фаъол Ғайрифаъол Њиссаи ќарзњои 

ғайрифаъол дар 

сандуқи қарзї (бо %) Солњо 
2014 9 661,3 7 482,1 2 179,2 22,6 
2015 11 228,4 6 983,2 4 245,2 37,8 

2016 9 823,1 5 220,0 4 603,1 46,9 

2017 8 507,3 5 460,7 3 046,6 35,8 
2018 8 677,2 6 045,0 2 632,2 30,4 

2019 9 703,2 7 144,2 2 559,0 26,4 
2020 10 882,5 8 336,7 2 545,8 23,4 

Сарчашма: њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї барои солњои 2018, 
№12 (281), 2019, №12 (293), 2020, №12 (305) 

 Аз љадвали мазкур хулоса баровардан мумкин аст, ки њиссаи ќарзњои маљмуї, 
фаъол ва ѓайрифаъол зудтаѓйирёбанда мебошанд. Чунки иќтисодиёти замони имрўза 
худ ноустувор аст ва аз ин рў, таѓйирот дар ќарзњо низ ба таври возењ аён мегардад. 
Масалан, агар мо ба солњои 2015-2016 таваљљуњ намоем њам зиёдшавии ќарзњои маљмуї 
ва њам ќарзњои ѓайрифаъолро мебинем. Ин гувоњї аз он медињад, ки дар њамон солњо 
дар иќтисодиёт талабот ба ќарз зиёд, аммо иќтидори баргардонидани ќарз бошад паст 
буд. Дар солњои охир бошад, тамоюли болоравии ќарзњои маљмуї ва фаъол нисбат ба 
ќарзњои ѓайрифаъол ба чашм мерасанд, ки ин аз босуботии низоми бонкї ва истифодаи 
самараноки дороињои бонкї шањодат медињад.  

 Таҳлили сифати дороиҳо нишон медињад, ки бонкҳои тиљоратї барои гирифтани 

даромаднокии баланд кӯшиш мекунанд, то ба мавқеи нави устувор бароянд. Бар замми 

ин бонкҳо кӯшиш менамоянд, то сиёсати идоракунии дурустро пеша гирифта, дороиҳои 

хавфнокро коҳиш дињанд ва вазъи мӯътадилро дар бозор аз даст намедиҳанд.  

Дар асоси таҳлилҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки бонк бояд барои 

баланд бардоштани сатҳи даромаднокb таркиби сифатии дороиҳояшро беҳтар намуда, 

тадбирҳо оид ба афзоиши ҳиссаи дороиҳои наrдb, тақсимоти оқилонаи маблағҳои худӣ 

ва қарзӣ, сармоягузорӣ, қарз ва дороиҳои дигар андешиданд. Барои боз {ам афзоиш 

додани дорои{ои пулb {иссаи зиёди маблаu{ои наrдиро ба амалиёти қарздиҳӣ, 

сармоягузорӣ ва ба коғазҳои қиматнок xудо карда шавад. Ҳалли мушкилоти 

ҷойгиркунии маблағҳо ба пешниҳоди қарзҳо ва сармоягузориҳо, ки метавонанд 

даромади баландтаринро дар сатҳи баланд дошта бошанд. Аз ин рӯ, шароити 

идоракунии солими бонк ин таъмин намудани қобилияти қонеъ гардонидани талаботи 

амонатгузорон мебошад ва бонк{оро зарур аст, то маблағҳое, ки барои қонеъ кардани 

талаботи мизоҷони бонк зарур аст ба миrдори кофb таъмин намоянд. Вобаста ба ин 
масъала Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд, ки «..ноустувории сармояи 
бонкї, сатњи нокифояи ќарздињї ба иќтисоди миллї ва љалби сармоя моро водор 
месозад, ки дар ин самт тадбирњои таъхирнопазир андешем… Вобаста ба ин Бонки 
миллиро зарур аст, ки дар самти гузаронидани ислоњоти зарурии пуливу ќарзї, 
муътадил нигоњ доштани ќурби пули миллї, сатњи нархњо, фаъолияти бонкњо, назорати 
риояи ќонунгузории бонкї ва такмили он, паст кардани дараљаи хавфњо ва љорї 
намудани усулњои корпоративї чорањои мушаххас андешад» [3]. Талаботи иќтисодиёти 

бозорї низоми бонкиро маҷбур месозад, ки сатҳ ва сифати дороињо ва пардохтпазирии 

худро баланд бардорад. Иљроиши ин талабот кафолат медиҳанд, ки ин нишондодњо дар 

https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/52f/Bulettin_12_(145).pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf
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давраи дарозмуддат нигоҳ дошта шуда, ба соҳаи бонкӣ дараҷаи баландтарини устуворӣ 
таъмин карда шавад.  

 
Адабиёт: 

1. Ашуров Н. Пул, ќарз, бонк: Васоити таълимї / Н.Ашуров // -Д.:Матбуот, 2011. - 314 с. 
2. Ашуров Н., Ашуров А. Идора кардани хатари бонкї./ Н.Ашуров, 3. 3. 3. А.Ашуров. Душанбе.: 
ЉДММ «Суфра». 2013. -175 с. 
4. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон «Дарбораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии Љумњурии Тољикистон». – Душанбе, 22 декабри соли 2017. – С.13-14. 
5. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. - 
71 с.                                                                                                                                                                                                                                                             
6. Чичуленков А. Особенности управления портфелем банковских активов/ А. Чичуленков // 
Финансы и кредит. Банковский менеджмент. - 12 (348) – 2009. - С. 41-46 

7. Омори солонаи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 8. 8.Тоҷикистон барои соли 2019. 
Бюллетени омори бонкї барои солњои 2018, №12 (281), 2019, №12 (293), 2020, №12 (305). 

 
 

ТАТБИҚИ МЕХАНИЗМИ СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ МИНТАҚА ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

        Нурмаҳмадова Р.М.- унвонҷӯйи кафедраи молияи ДДМИТ 

Имрӯз таваҷҷуҳи бештар ба хусусиятҳои унсурҳои гуногуни низоми минтақавӣ, 

маҷмӯи таносубҳо ва робитаҳои мутақобилаи байни онҳо, ташаккули муҳити 

иҷтимоию иқтисодӣ ва нақши давраҳои такрористеҳсолӣ бо сатҳи баланди 

маҳаллисозӣ дода мешавад (ба монанди такрористеҳсолкунӣ ва истифодаи оқилонаи 

захираҳои табиӣ ва меҳнатӣ, инфрасохтор, ташаккул ва истифодаи захираҳои молиявӣ 

ва ќарзӣ, таҳлили манфиатҳои субъектҳои такрористеҳсоли минтақавӣ). Ин ва бисёр 

ҷузъҳои дигари раванди такрористеҳсолкунии минтақавӣ мушкил боқӣ мемонанд ва 

ҳалли онро талаб мекунанд. 

Илова бар ин, адабиёти илмӣ ба минтақаҳо ҳамчун қаламравҳои васеї тамоми 

қитъаҳо ё гурӯҳҳои кишварҳо, инчунин якчанд субъектҳои ҳамсояи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо хусусиятњои таърихӣ, мавқеи ҷуғрофӣ, захираҳои табиӣ ва меҳнатӣ, 
хољагидорї фарќ мекунанд. 

Умуман, дар илм минтақа ҳамчун як қисми қаламраве фаҳмида мешавад, ки 

дорои шароити иҷтимоию табиӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, миллӣ-фарҳангӣ ва ғайра 

мебошад. Аммо, дар айни замон, ҳар як фанни илмӣ ба ин ё он минтақа ҳамчун омили 

бунёдї афзалият медиҳад. Аз ин рӯ, "минтақа" дар ин фанҳо баъзан объектҳои 
гуногунро ифода мекунад. 

Дар иқтисод минтақа ҳамчун маҷмӯи мураккаби пайвандҳои сершумори 

низомҳои истеҳсолӣ ва инфрасохтори иҷтимоӣ ҳисобида мешавад, ки бо як қаламрав, 

ташкилоти иқтисодӣ ва сохторҳои мувофиқи идоракунӣ муттаҳид шудаанд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили равишҳои сершумор ба таърифи мафҳуми "минтақа" ба мо имкон 

медиҳад хулоса барорем, ки ҳар яки онҳо ба густариши як ё якчанд хусусиятҳои 

атрибутии минтақа асос ёфтааст: ҳудуд, иқтисод, сохтори иҷтимоию сиёсӣ, хусусиятњои 

демографӣ хусусиятҳо ва ғ. Бояд қайд кард, ки ин гуногунии консепсия то андозае 

табиӣ аст. Ин аз он вобаста аст, ки омӯзиши минтақавӣ синтези соҳаҳои гуногуни 

дониш аст, таърифҳои сершумор аз ин шаҳодат медиҳанд, зеро онҳо раванди 

минтақасозии соҳаҳои алоҳидаи донишро инъикос мекунанд, идоракунии чунин низоми 

мураккаб дар иқтисоди бозорӣ бояд ба фароҳам овардани фазои мусоиди соњибкорї, 

чун дар минтақа ва дар маҷмӯъ дар кишвар нигаронида шудааст.Инчунин таъсиси 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба барномаи рушди инноватсионии Тоҷикистон ворид 

https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/52f/Bulettin_12_(145).pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf
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карда шудааст, чунки иқтисоди муосирро бе чунин минтақаҳо тасаввур кардан душвор 

аст. Мувофиқи таҳлили коршиносон 30%-и тиҷорати ҷаҳонӣ тавассути минтақаҳои 

озоди иқтисодӣ амалӣ мегардад. Дар ҷумҳурии мо минтақаи озоди иқтисодӣ фаъолият 

доранд. Арзиши иҷораи қитъаи замин мутобиқи низомнома солона 1 доллар барои 1 

метри мураббаъро ташкил мекунад. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ - маконҳоеанд, ки дар 

он ҷо соҳибкорон тиҷорати муваффақро бунёд карда метавонед. Онҳо на танҳо 

сармоягузоронро ҷалб мекунанд, балки барои имкониятҳои навро фароҳам меоранд. 

Дар вилояти Хатлон ду минтақаи озоди иқтисодӣ - Данғара ва Панҷ намояндагӣ 

мекунанд.Минтақаи озоди иқтисодии Данғара яке аз минтақаҳои пешрафтаи 

иқтисодии ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, масоҳати он 521,03 гектарро ташкил медиҳад. 

Корхонаи ояндадори дар қаламрави Минтақаи озоди иқтисодӣ бунёдшаванда дар 

бахши истихроҷи нафт аз ҷониби ширкати Чин сохта мешавад. Иқтидори лоиҳавии 

корхона дар як сол 1,2 миллион тонна хоҳад буд. Субъекти дигари минтақаи озоди 

иқтисодии «Данғара» корхонаи истеҳсоли конструксияҳои оҳанӣ бо иқтидори коркарди 

солона то як миллион тонна оҳан мебошад. Ҳамчунин корхонаҳои истеҳсоли масолеҳи 

пластикӣ ва қубурҳои пластикӣ, заводи коркард ва бастабандии меваҳои хушк ва 

ғайраҳо бунёд гардида истодаанд. 

Ҳудуди Минтақаи озоди иқтисодии Панҷ 401,6 гектарро ташкил дода, як қисми 

он бо 186 гектар ба бахши тиҷорат, воридот, содирот, молия ва инноватсия ва қисми 

дуюм бо 215,6 гектар ба бахши саноат тааллуқ дорад. Минтақаи озоди иқисодии 

«Панҷ» дорои захираҳои бузурги ашёи хом ба мисли қуми квартсӣ ва пахтаи хом, 

инчунин маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ки метавонанд аз чор ноҳияҳои дар масофаи 

50 км дар атрофи минтақаи озоди иқтисодӣ ҷойгирбуда таъмин карда шаванд. Дар ин 

минтақа инфрасохтори хуб бо назорати гумрукӣ ташкил карда шудааст ва бо об ва 

қувваи барқ таъмин мебошад. Дар айни замон шартномаҳо бо ширкатҳои Корея оид ба 
бунёди фабрикаи пойафзол баста шудаанд. 

Минтақаи озоди иқтисодии Суғд соли 2009 таъсис дода шуда, дар қисми 

саноатии ҷанубу ғарби шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. Масоҳати умумии он 320 гектарро 

ташкил медиҳад. Субъектҳои дар минтақаи озоди иқтисодии мазкур фаъолияткунанда 

ба истеҳсоли кабелҳои барқӣ, қубурҳои полимерӣ, профилҳои алюминӣ ва пластикӣ, 

масолеҳи сохтмонӣ ва рангҳо, зарфҳои пластикӣ, васлу насби таҷҳизоти истеҳсоли барқ 

аз нируи офтобӣ ва насосҳои амиқ, инчунин коркарди такрории оҳан машғуланд. 

Корхонаҳои истеҳсоли лампаҳои каммасраф, мебел ва ғайра мавриди баҳрабардорӣ 

қарор гирифта истодаанд. Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» барои корхонаҳое, ки дар 

самти содирот кор мекунанд, шароити мусоид пешниҳод мекунад. 

Минтақаи озоди иқтисодии "Ишкошим" аз соли 2011 вуҷуд дорад ва масоҳати он 

200 гектарро ташкил медиҳад. Пешбурд ва истифодаи захираҳои табиӣ ва тафреҳӣ дар 

бозорҳои ҷаҳонии хизматрасониҳои сайёҳӣ ҷараёни ҷалби сайёҳони хориҷиро ба 

Тоҷикистон таъмин хоҳад кард. Минтақаи мазкур бо мавҷудияти дарёҳои сершумори 

кӯҳӣ ва захираҳои бойи об барои рушди гидроэнергетика, бунёди нерӯгоҳҳои барқи 

обии бузург ва рушди неругоҳҳои хурди обӣ мусоидат мебошад.Дар минтақаҳои 

иқтисодии кишвар барномаи махсуси андозбандӣ амал мекунад. Дар ҳамаи минтақаҳои 

озоди иқтисодӣ андоз аз даромад, андоз аз истифодабарандагони роҳ, андоз аз арзиши 

иловашуда, андоз аз фурӯши  алюминии аввалия, андоз аз захираҳои табиӣ, аксизҳо, 

андозҳо аз воситаҳои нақлиёт, амволи ғайриманқул ва боҷҳои гумрукӣ барои содироти 

маҳсулоти дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ истеҳсолшуда ба сифр фоиз баробар аст. Аз 

10 андозе, ки Кодекси андози кишвар пешбинӣ кардааст, субъектҳои минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ танҳо ду намудро пардохт мекунанд: андози иҷтимоӣ (25%) ба Фонди музди 
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меҳнат ва андоз аз даромад (8% - 13%), ки аз музди меҳнати корманд нигоҳ дошта 
мешавад. 
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ТАЪСИРИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ БА РУШДИ ИЌТИСОДИ 
МИЛЛЇ 

Носирзода Њ., унвонљўи кафедраи назарияи иќтисодї 

 
Омилњои инноватсионї ва раванди болоравии донишњои нав, њамчунин 

падидањои мухталифи технологї, асоси рушди иќтисоди миллї мањсуб мешаванд. Аз ин 
рў, маблаѓгузорињо дар соњаи илм ва инноватсия дар њоли имрўз характери мусбї 
дошта, ба афзоиши рўзмарраи иќтисодиёти кишвар манфиати зиёд меорад. Бинобар ин, 
бояд ба назар гирифт, ки маблаѓгузории соњаи илм ва инноватсия вазъи муњити 
системаи иќтисоди миллї, аз љумла њаљми мањсулоти нав, корњои тадќиќотї, рушди 
равандњои инноватсионї, усулњои идоракунии фаъолияти инноватсиониро бештар 
гардонида, њаљми маблаѓгузорї њам, дар шароити муосир, ба системањои мухталифи 
иќтисодї таъсири беандоза мерасонад.  

Мусаллам аст, ки асоси инкишофи соњаи инноватсияро дар Љумњурии 
Тољикистон марказњои илмї, академияву донишгоњњои олї, институтњои тадќиќотї ва, 
дар ин баробар, мутахассисони варзидаи ба ин соња љалбгардида ташкил медињанд. Аз 
ин рў, онњоро зарур аст, ки пайваста ба асосњои фундаменталии рушди иќтисодї 
диќќати махсус зоњир намуда, аз љумла: 
ба тањия ва татбиќи лоињањои нави инноватсионї;  
тайёр намудани кадрњои савияи дониши љавобгў ба талаботи имрўзаи илмдошта;  
тавлиди корхонањои хурди инноватсионї дар дохили кишвар ва минтаќањо;  
ташкили марказњои тадќиќотї ва конструкторї, IT - паркњо, паркњои илмї-технологї, 
инчунин бизнес–инкубаторњо;  
 ташкили фондњои нави маблаѓгузорї, аз љумла фонди венчурї, дастрасии стартапњо ба 
соњаи соњибкорї ва ѓайра машѓул бошанд. 

Табиист, ки барои рушди парадигмаи нави инноватсионии иќтисоди Тољикистон 
ва минтаќањои он фаъол гардонидани равандњои инноватсионї њадафи асосї буда 
метавонад. Зеро танњо тавассути суръат бахшидани ин соња раќобатпазирии кишвар 
њам дар байни кишварњои љањон назаррас мегардад. Дар ин баробар, моро зарур меояд, 
ки бештар ба масъалањои баланд бардоштани раќобатнокии иќтисодии миллї, 
густариши соњаи инноватсия, раќамикунонии иќтисодиёт, татбиќи “иќтисоди сабз” ва 
саноатикунонии босуръат, истифодаи технологияњои инноватсионї, ки њамаи ин аз 
рушди неруи инсонї вобастагї дорад, диќќати махсус дињем.  
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Хушбахтона, солњои охир дар љумњурї шумораи муассисањои илмї-тадќиќотї 
афзуда, љињати рушди босуботи иќтисодиёт, таъмини кадрњои баландихтисос, 
ташаккули парадигмаи нави иќтисодї ва фаъолсозии равандњои инноватсионї бо 
дарназардошти таљрибањои љањонї кор мебаранд, ки дар баробари фаъолияти 
чашмрас, барои инкишофи неруи инноватсионии кишвар низ тавсияњои назариявии 
муфид пешнињод мекунанд.  

Ин љо ба хотири муќоиса ва хулоса баровардан шумораи ташкилоту муассисањои 
илмиро тибќи нишондињандањои омори давлатї нишон медињем: 
Љадвали 1. - Шумораи муассисаю ташкилотњои илмї, ки корњои илмї-техникиро иљро 
мекунанд. 

Солњо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Шумораи муассисаю 
ташкилотњои илмї 

66 74 80 82 82 82 

 Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 соли 
истиќлолияти давлатї. Маљмуаи оморї, 2021. – С.110-111. 
 

Аз рўи мушоњидаи љадвали мазкур, гуфтан мумкин аст, ки дар љумњурї шумораи 
ташкилоту муассисањои илмї, ки корњои илмї ва техникиро анљом медињанд, тўли се 
соли охир бетаѓйир боќї мондаанд. Аммо шарти асосии рушди раванди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон, асосан, эљоди механизмњои самараноки маблаѓгузории он ба 
њисоб мераванд, на зиёдшавии муассисаю ташкилотњои илмї. Зеро бо маблаѓгузории 
рушди фаъолияти инноватсионї њолати муќаррарии иќтисодиёт пурра таѓйир ёфта, 
фишангњое, ки ин соњаро халалдор месозанд, аз байн мераванд.  

Лозим ба зикр аст, дар тамоми мамолики олам барои дастгирии молиявии рушди 
соњаи инноватсионї маблаѓгузории он асосан аз њисоби буљети худи њамон давлат ба 
роњ монда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон низ барои харљи ин соња аз буљети 
кишвар маблаѓ људо гардидааст. Хотирнишон менамоем, ки дастгирии давлат нисбат 
ба ин соња хеле зиёд буда, Њукумати кишвар дар ривољу равнаќ бахшидани он 
таваљљуњи хос зоњир менамояд. Яъне, харољоти буљети давлатї барои илм ва 
инноватсия дар соли 2015 52890,7 њазор сомониро ташкил дод, ки ин нишондињанда дар 
соли 2020 ба 82820,421 њазор сомонї расида, 1,57% нисбат ба соли 2015 зиёд мебошад. Аз 
ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки маблаѓгузорї ба соњаи илм ва инноватсия дар 
кишвар ба густариш ва ба марњилаи нави тараќќиёт мусоидат мекунад.  

Љињати раќамикунонии бомароми иќтисоди миллї, ташаккули равандњои 
инноватсионї ва ислоњу таќвияти соњањои мухталифи иќтисодиёт моро зарур аст, ки 
њалли сариваќтии масъалањои таъсиррасони инноватсияро ба иќтисодиёти миллї, 
њамчунин, фароњам овардани хизматрасонињои раќамї бо муассисаю тадќиќотгоњњои 
илмї зич ба роњ монда, иљрои онро дар ин самт сол то сол зиёд намоем. Албатта, њаљми 
иљроиши корњои илмї-техникї аз рўйи нишондињандањои оморї мунтазам афзоиш 
ёфта, њалли бомароми онњо ба масъалањои инноватсионї, марњилањои нави тадќиќот, 
тайёркунии намунањои таљрибавї, корњои лоињакашї ва хизматрасонии илмї-техникї 
кумак мерасонанд.  
Љињати иљроиши корњои илмї-техникї ва зиёд шудани ин нишондињандањо мо њаљми 
онро дар љадвали зерин чунин инъикос менамоем:  
Љадвали 2. - Иљрои корњои илмї-техникї  
Солњо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Њаљми иљрои 
корњо аз оѓози 

 
52799,8 

 
58434,0 

 
70580,4 

 
66788,4 

 
74120,4 

 
75292,7 

                                                           
21 Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон – Тољикистон: 30 соли истиќлолияти 

давлатї, маљмуаи оморї, 2021, сањ.110-111. 
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сол (њазор 
сомонї) 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 соли истиќлолияти 
давлатї. Маљмуаи оморї, 2021. - С.112-113. 

Љадвали овардашуда муайян менамояд, ки барои њаљми иљрои корњо, аз љумла 
хизматрасонии илмї-техникї, корњои лоињакашї ва технологї, инчунин корњои илмї-
тањќиќотї, дар кишвар њамасола маблаѓњои калон сарф мешавад, ки ин раванд 
метавонад ба фаъолияти сохторњои инноватсионї таъсири мусбат расонад.  
Нишондињандањои овардашуда, муаррификунандаи бо суръати баланд тараќќї 
кардани соњаи илму инноватсия буда, дар ќиёс ба солњои пешин мушоњида мегардад, ки 
кишвари мо дар самти ташаккули илм ва инноватсия миёни дигар давлатњо ќадамњои 
устувори худро гузошта истодааст. Аммо, гуфтан мумкин аст, ки дар ин њолат њам, ду 
норасої дар ин љо дида мешавад: 
якум, дар ќиёс бо кишварњои њамсоя ба монанди Љумњурии Узбекистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон харољоти буљети давлатї ба соњаи илм ва инноватсия хеле кам мебошад; 
дувум, њаљми иљрои корњои асосї, яъне иљрои корњои илмї-техникї, аз ќабили корњои 
илмї-техникї, корњои илмї-тадќиќотї, корњои лоињакашї ва технологї ва тайёркунии 
намунањои таљрибавї ба таври кофї рушд наёфтааст.  
Масалан, агар ба рушди нишондињандањои ќайдшуда назар намоем, тайи се соли охир 
чунин ба назар мерасад (Љалвали 3): 
Љадвали 3. - Иљрои њаљми корњои илмї-техникї ва тадќиќотї  
                  Солњо  
Њаљми корњо  
(њазор сомонї), 
аз љумла:  

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Корњои илмї-техникї 64892,6 73513,4 74907,1 
Корњои илмї-тадќиќотї 56650,3 67011,5 68295,8 
Корњои лоињакашї ва технологї 220,3 782,7 575,0 
Тайёркунии намунањои таљрибавї 2345,3 ---- ----- 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 соли истиќлолияти 
давлатї. Маљмуаи оморї, 2021. - С.113.  

Аз рўи мушоњидањо ба хулоса омадан мумкин аст, ки харољоти буљети давлатї 
барои тањия ва иљрои њаљми корњои илмї-техникї ва тадќиќотию лоињавї тайи солњои 
охир чандон назаррас нест. Инчунин, барои омодасозии намунањои таљрибавї њам 
харољоти буљети давлат ќонеъкунанда шуда наметавонад.  

Табиист, ки омоданамоии намунањои таљрибавї ин марњилаи муњимест, ки пеш 
аз оѓози њама гуна ќисмњо ба силсила ворид намудани ќисмњо мебошад. Он мувофиќи 
тамоми талаботњои стандартї сохта шуда, бояд тамоми вазифањои дар наќша ва 
мушаххасоти техникї пешбинишударо иљро намояд. Маќсади асосии тайёркунии 
намунањои таљрибавї њам ин номбар кардани талабот ба раванди омодасозї ва 
гирифтани маълумот дар бораи эътимоднокї ва сифати тарњрезии он мебошад.  

Албатта, њадаф аз чунин андешањо таъмини мутаносибии рушди тамоми соњањо 
аст, ки барои ноил шудан ба суръати баланди рушди фаъолияти сохторњои 
инноватсионї ва дар айни замон то њадди аксар сарфа намудани захирањои иќтисодї 
имконият фароњам меоварад.  

Имрўз ѓояњои нав, ки дар технологияњои олї таљассум ёфтаанд, ба андозаи зиёд 
сифати рушди иљтимоию иќтисодии кишварњо ва некуањволии шањрвандонро муайян 
мекунанд. Аз ин рў, роњи инноватсионии рушди иќтисодии мамлакат њамчун роњи асосї 
ва њатто ягона роњи имконпазири тањкими мавќеи иќтисоди миллї дар шароити 
афзоиши раќобати байналмилалї ва љањонишавї эътироф карда мешавад. 
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Махсус ќайд кардан зарур аст, ки дар шароити имрўз Љумњурии Тољикистон ба 
ташкили фаъолияти инноватсионї омода буда, тамоми шароитњои равандњои 
инноватсионї дар кишвар ташкил ёфтаанд ва иќтидори иќтисодии кишвар натиљаи 
фаъолияти инноватсиониро пурра ба бењбудии некуањволии љомеа равона кардааст.  

Дар анљоми андешањо, бори дигар лозим ба таъкид аст, ки фаъолияти 
инноватсионї дар сатњи давлатї њамчун самти афзалиятноки рушд, ки пешрафти 
иќтисодиёти кишварро таъмин менамояд, ба роњ монда шудааст, аммо сатњи њозираи 
рушди инноватсионии мамлакат дар њолати ноустувор ќарор дошта, барои 
нишондињандањои маќсаднок чандон мувофиќ нест.  

Бинобар ин, зарур аст, ки механизмњои мављудаи равандњои инноватсионии 
миллї барои иќтидори иќтисодию иљтимоии инноватсионии рушд дар мамлакат равона 
карда шавад. 
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МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ ЌАРЗДИЊЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 

ТАКРОРИСТЕЊСОЛ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 
Саидзода Д С.- унвонљуи кафедраи молияи Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 

Тољикистон 
Ќарздињї яке аз усулњои иќтисодии идора мебошад, чунки њангоми ќарзгузорї 

тартиби ќонеъгардонии талаботи љамъиятї дар зери шартњои ќарз ба амал меояд. 
Ќарзњо кори объектњои идораро дар афзоиши самаранокии истифодаи онњо фаъолу 
пурњаракат мегардонанд.  

Кредит сармояи озодшударо гирд меоварад, барои воридоти он хизмат 
мерасонад ва раванди такрористењсолро таъмин мекунад. Кредит ба раванди 
муомилоти пул суръат бахшида, дар танзими муносибатњои бозорї иштирок мекунад. 
Он чун манбаи муњимтарини ташаккулёбии сармояи гардон ќариб дар тамоми соњањои 
иќтисод баромад мекунад [1].  

Ќарзи бонк барои корхонањои дорои шароити мавсимии истењсол, аз љумла 
корхонањои кишоварзї, наќши махсусро мебозад. Чунин корхонањо ба маблаѓњои ќарзї 
барои ташкили захираи муваќќатї ва истењсоли нотамом ниёз доранд.  

Бояд гуфт, ки њамаи воситањо дар раванди гардиш се давраро паси сар мекунанд: 
харидорї, истењсол ва фурўш. Дар давраи аввали гардиш корхонањои кишоварзї 
маблаѓњои пулиро барои харидории захирањои моддии лозима сарф мекунанд. Муддати 
будубоши воситањои гардон дар давраи дувумро шароити махсуси истењсол муайян 
мкунанд. Чунончї, барои рустанипарварї нобаробарии афзоиши харољот хос аст, яъне 
дар нимсолаи якум онњо меафзоянд ва дар нимсолаи дувум кам мешаванд. Истењсолу 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11156
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фурўши мањсулоти тайёр дар семоњаи сеюм оѓоз мешавад. Сарфу озодшавии воситањои 
гардон дар чорводорї низ нобаробар љараён мегирад.  

Дар корхонањои соњаи кишоварзї воситањои ќарзї ба ташкили захирањои 
мавсимї равон карда мешаванд, ки ин хатари бозистодани раванди истењсолро коњиш 
медињад. Воситањои ќарзї фишанги муњими иќтисодї ва манбаи ташаккулдињии 
сармояи хољагї буда, амалиёти харидории масолењ ва фурўши мањсулотро метезонанд 
[2].  

Хусусияти кредити кишоварзї бо чунин аломатњои истењсолоти кишоварзї алоќамандї 
дорад: даромаднокии кам ва нобаробарии нархњо; зерсохтори бозории начандон 
рушдёфта; вобастагї ба шароити табиату иќлим; аќибмондагии соњаи кишоварзї аз 
саноат [3].  

Ба вижагињои хосаи кредити кишоварзї инњоро мансуб метавон донист: аввалан, 
додани воситањои пулї ба шахсони воќеї ва њуќуќие, ки мањсулоти кишоварзиро 
истењсол мекунанд; сониян, ќарздењон на танњо бонкњо, балки дигар нињодњои 
молиявию ќарзї њам метавонанд бошанд; сеюм, чун ќоида, ќарзгузории имтиёзнок 
сурат мегирад, ки ин низоми махсуси маблаѓњои буљетии ба ин њадафњо сарфшаванда ва 
арзёбии самараи истифодаи онњоро талаб мекунад.  

Вобастагии истењсолоти кишоварзї ба мавсими сол талаботи соњаи кишоварзиро 
ба маблаѓи ќарзї муайян мекунад. Аз сабаби тўлонї будани даври истењсолї норасоии 
манбаъњои маблаѓгузории бефосила дида мешавад [4].  

Хусусияти ќарзгузории кишоварзиро хосияти муносибатњои истењсолї муайян 
мекунад.  

Механизми додани кредит ба андозаи бeштарин бояд хусусияти гардиши 
воситањои соњаро вобаста ба сифатњои истењсолоти кишоварзї ба назар гирад:  

гардиши сусти воситањо дар давраи истењсол аз сабаби тўлонї будани раванди 
технологї;  

зарурияти ташкили захирањои истењсолї, ки боиси харољоти бисёр мешавад; зиёдшавии 
нобаробари харољот бо иловаи шакли якваќтии бозгардонии маблаѓи аз фурўш 
бадастомада дар поёни даври истењсолї;  

талаботи љойдошта ба суѓурта, дар натиљаи тасири эњтимолии манфии шароити обу 
њаво ва офатњои табиї;  

- њиссаи хоси калони гардиши дохилї — ќисми зиёди воситањо бевосита дар соњаи 
кишоварзї такрористењсол мешаванд ва аз давраи молї ва пулии гардиш намегузаранд. 

Захирањои кредит, ки ба корхонањои кишоварзї дода мешаванд, вобаста ба муњлати 
пардот, ќарздењ, тайиноти ќарз фарќ мекунанд.  

Дар бештари кишварњои мутараќќї низоми махсуси ќарзи кишоварзї амал мекунад, ки 
бо вижагии соња алоќамандї дорад.  

Давомнокии даври такрористењсол - яке аз хусусиятњои асосии ќарзи кишоварзї 
мебошад. Корхонањои соњаи кишоварзї бо сабаби тўлонї будани раванди 
такрористењсол ба муњлати на бештар аз ним сол ба воситањои ќарзї эњтиёљ доранд. 
Бонкњои тиљоратї дар додани ќарз ба корхонањои кишоварзї афзалиятро ба 
корхонањои соњањои фоиданоки иќтисод медињанд, яъне бо ќарзњои кўтоњмуддат сару 
кор доранд. Бинобар ин аксарияти истењсолкунандагони кишоварз аслан аз ќарз 
бенасиб мемонанд.  

Фаъолияти соњаи кишоварзї танњо аз њисоби маблаѓњои худї амалан 
ѓайриимкон аст, зеро ки раванди такрористењсол хусусияти худро дорад. Он кумаки 
давлатро металабад. Бештар наќши танзими давлатї дар соњаи тамвили соњаи 
кишоварзї дар ташкили шабакаи коопертивњо зоњир мегардад, ки љаззобияти онњо дар 
фоизи пасти ќарз барои аъзои коопертивњо, нисбат ба бонкњои тиљоратї, таљассум 
меёбад.  
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Лаппиши нархи мањсулоти кишоварзї, инчунин вобастагии сахти соњаи 
кишоварзї ба шароити табиату иќлим кафолатнокии ќарзњоро каму њаљми гаравро зиёд 
мекунанд.  

Хусусиятњои таърихї ва иљтимої, ки ба рафтори корхонањои кишоварзї таъсир 
мегузоранд. Сабабаш ин аст, ки принсипи бозгардонї танњо дар интињои солњои 1990-
ум ба кор даромад.  

   Бад-ин васила, истењсолоти кишоварзї ба ќарзгирї ва пардохтани он дар он 
даврањои сол, ки тавлидоти мањсулот аз харољот бештар мегардад, ниёз дорад. 
Гирифтану истифода кардани ќарз њангоми ташкил кардани захира ва харољот, 
инчунин љуброн кардани норасоии муваќќтии воситањои гардон ањмияти бузург дорад.  

Самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї ба имкони истифодабарии 
ќарзи (кредити) бонкии кутоњмуддат бастагї дорад.  

Ба хосиятњои асосии низоми дар љумњурї фароњамшудаи ќарзгузории соњаи кишоварзї 
инњоро нисбат метавон дод: вазни хоси калони ќарздињї ба истењсолкунандагони 
кишоварз дар чорчўби барномањои давлатии рушди КАС; бартарии ќарзњои 
инвеститсионї; бо субсидия таъмин кардани як ќисми меъёри фоизи ќарзњое, ки ба 
истењсолкунандагони кишоварз дода мешаванд.  

Бояд гуфт, ки ќарздењони асосї ба соњаи кишоварзї Амонатбонк, Бонки Эсхата, 
Бонки байналмилалии Тољикистон ва муассисаи ќарзњои хурди ЉДММ МДО «Финка» 
мебошанд. Тањлили ислоњоти бахши аграрии иќтисоди кишвар имкон дод, то як ќатор 
мушкилоти марбут ба ташкили низоми кумаки молию ќарзии соња, таъмини дастраси 
истењсолкунандагони кишоварз ба манбаъњои берунии тамвил, њамкории унсурњои 
таркиби ин низом ошкор карда шаванд. Навъњои кумаки давлатї ба ќарздињии соњаи 
кишоварзие, ки алњол вуљуд доранд, истењсолоти аграриро суръат набахщидавнд, соња 
њамчунон камдаромад боќї мемонад.  

Такмил додани ќарздењї ба корхонањои кишоварзї мисли пешин мсушкилоти 
печидаи иќтисодї њисобида мешавад.  

Давлат ба воситаи олоти мухталиф метавонад ба самаранокии фаъолияти 
корхонањо таъсир гузорад, барои сохтани инфрасохтори рушд кардаи соњаи кишоварзї 
муосидат намояд, инчунин дараљаи хатарро тавассути ташкилои низоми суѓурта коњиш 
дињад [5].  

Барои соњаи кишоварзї љорї намудани рељаи махсуси ќарздињї бо меъёри 
пасттари фоиз барои молистењсолкунандагони кишоварз мувофиќтар хоњад буд, ин 
имкон медињад то шумори молистењсолкунандагони гирандаи ќарзњои кутоњмуддату 
инвеститвтсионї зиёд гардад. Аммо ин танњо дар сурати паст шудани сатњи умумии 
таваррум дар кишвар имкон дорад. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ 

Исмаилова Ш.Ш., соискатель кафедры финансов и кредита РТСУ 
Как известно, существенным препятствием для качественного осуществления 

трансформационных процессов в национальной экономике, в том числе в отрасли 
сельского хозяйства выступает несовершенство институциональной среды (в т.ч. в сфере 
кредитования). С начала рыночных реформ в экономике Таджикистана происходит 
непрерывное изменение экономических институтов - одни институты ликвидируются, 
другие изменяются, возникают новые институты. Такой процесс осуществляется 
вследствие приспособления одних экономических институтов к складывающимся 
экономическим реалиям, других – из-за принятия государством каких-либо 
экономических решений. Институты в той или иной степени воздействуют на 
экономические отношения между хозяйствующими субъектами и на результаты 
экономики в целом, в том числе на результаты сельскохозяйственной деятельности и ее 
кредитования. 

В настоящее время наиболее распространенной является трактовка институтов 
Дугласа Норта, согласно которой институты - это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, нормы которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми22.  
По его мнению «институты - это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более 
формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия - будь то в политике, социальной сфере или 
экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются 
во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен».23 
То есть институты являются условиями, необходимыми для формулирования 
обоснованных выводов относительно перспектив действий государства в целом и 
финансовых регуляций ( в том числе кредита), в частности. 

В то же время новые, заимствованные и привносимые в национальную экономику 
правила могут противоречить системе базовых институтов, не учитывать политическую 
осуществимость тех или иных процессов, не соответствовать позициям 
заинтересованных лиц, масштабам транзакционных издержек функционирования 
экономических организаций. Это блокировало возможность получения 
положительного экономического эффекта от институциональных изменений и 
приближало горизонт фундаментальной неопределенности для экономических 
агентов.24 
Принятие новых формальных правил, определяющих поведение экономических агентов 
в той или иной экономической сфере, в реальной экономике может сталкиваться с 
неформальными нормами поведения, то есть для правильной оценки последствий 
регуляций необходимо принимать во внимание потенциальное наличие влиятельных 
групп лиц, заинтересованных в имплементации новой системы правил, частные 
издержки и выгоды экономических агентов, которые должны сделать свой выбор в 
пользу применения этих правил. В противном случае неформальные нормы поведения 
могут заменить формальные правила и впоследствии даже привести к дисбалансу в 
соответствующей отрасли экономики. 
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Так, согласно анализу результатов реформаторских стратегий на основе опыта 
трансплантации институтов в постсоветских государствах сделан обоснованный вывод 
о том, что страны, которые заимствовали экономические институты, не только не 
продвинулись вперед в своем развитии, но и оказались отброшены назад25. 
Такого рода ситуации по внешнему заимствованию и адаптированию к местным 
условиям экономических институтов обязательно должны быть учтены при 
исследовании институциональных реформ в сельском хозяйстве нашей страны и его 
кредитовании. 

При этом следует учесть, что экономические институты (в том числе в сфере 
сельского хозяйства) формируются при накоплении обществом определенного 
социального капитала (на пустом месте ничего создать нельзя) или заимствуются из 
опыта других стран. В экономической системе создается ее институциональный строй, 
состоящий из многообразия институтов и институций, который в результате дает 
возможность установления определенного хозяйственного порядка.  

В качестве институтов рассматриваются различные государственные и 
общественные организации и установления - права собственности, 
предпринимательские формирования, коммерческие и некоммерческие фирмы, 
корпорации, объединения, правительство, государство, законодательство, профсоюзы, 
другие структуры. К институтам примыкают институции, представляющие собой 
неписаные установления - мотивы поведения, жизненные позиции, общественное 
мнение, стиль жизни, привычки, склонности, репутацию, нравственный долг, 
солидарность, неформальные деловые связи. 

Однако при этом, созданные экономические институты могут как 
законсервировать сложившиеся экономические отношения (без учета изменений 
экономики и экономических отношений), что неприемлемо, так и создать условия для 
пробуждения экономической инициативы людей и последующего роста национальной 
экономики (изменяясь для соответствия новым условиям). 

С учетом этого приведем следующее понятие институтов в сельском хозяйстве: 
институты - хозяйствующие субъекты, имеющие организационно-правовую форму 
юридического лица или форму дехканских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
осуществляющих свою экономическую и иную деятельность на основе определенных 
правил.26  

Критерием эффективности институтов, в том числе и в сельском хозяйстве, 
является достигнутой благодаря им размер минимизации издержек, то есть сокращение 
затрат. Считаем, что данное понятие вбирает в себя другие организации, которые не 
участвуют непосредственно в сельскохозяйственном производстве, однако 
опосредованно, через оказание услуг (в частности, услуг кредитования) производителям 
сельскохозяйственной продукции способствуют развитию этой сферы. Это связано с 
тем, что кредит играет столь важную роль при распределении капитала по наиболее 
производительным сферам его приложения. 

Под трансакционными издержками понимаются издержки, не связанные с 
процессом производства, а в связи с заключенным договором (трансакция – сделка, 
облеченная в контрактную форму). Так, различают издержки, возникающие при 
составлении проекта кредитного договора с заемщиком, ведении переговоров и 
обеспечении гарантий возврата кредита, а также издержки, связанные с неэффективной 
адаптацией и корректировкой договора, возникающих, когда контракт не исполняется 
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в должном виде в результате пробелов в договоре, ошибок, упущений и 
непредвиденных внешних возмущений (например, роста курса валюты).27 

Институционалисты исходят из правильной позиции, которая заключается в том, 
что если трансакционные издержки невелики, то экономика всегда будет развиваться по 
оптимальной траектории, независимо от имеющегося в ней набора политических и 
иных институтов.28 То есть, при небольших трансакционных издержках 
функционирования национальной экономики, включая экспансию кредитования 
сельскохозяйственного производства, любые изменения институтов сдерживаются 
угрозой роста трансформационных издержек (затрат, связанных с коренным 
изменением институциональной среды, которые, как правило, не поддерживают 
общество и государство), а технический прогресс и накопление капитала автоматически 
обеспечивают экономический рост.  
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ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОБМЕННОГО КУРСА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Саттарова М.Л., аспирант кафедры экономической теории ТГФЭУ 

 
 Республика Таджикистан является неотъемлемой частью процесса глобализации, и 
все экономические проблемы, геополитическая ситуация и тенденции на мировых 
рынках напрямую или косвенно влияют на состояние ее экономики, включая 
банковский рынок, которые сильно зависят от стабильности или же волатильности 
обменного курса национальной валюты- сомони. Это связано с тем, что экономика 
Таджикистана как микросистема в глобальной экономике, включает такие основные 
элементы как реальный сектор, банковской подсистемы и домохозяйства, которые 
имеют подверженность высокой долларизации их деятельности и финансовых 
обязательств, а также активов. Поэтому ситуация на глобальных рынках, включая 
динамику глобальной экономики, крупных региональных экономик с которыми связана 
экономика и финансовая система Таджикистана как партнеров по экономическим и 
финансовым взаимосвязям оказывает функционально высокое воздействие на 
состояние национальной экономики ее финансовую, включая банковскую подсистемы, 
сильной воздействие, как положительное, так и отрицательное.     
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 В настоящее время вся мировая экономическая деятельность находится под влиянием 
глобальных вызовов, включая пандемию коронавируса и различных политических 
конфликтов. Эти и другие не менее глобальные   факторы вызвали сильные шоки в 
глобальной экономике, включая и малую открытую экономику Таджикистана, как ее 
части, которая оказала существенное негативное влияние на ее функционирование за 
последние два года и в настоящее время.  Так, например, по данным ООН, из-за 
влияние пандемии коронавориса, в 2020 году ВВП снизился в большинстве стран мира, 
в том числе в Великобритании (до 10,2 %), Франции (до 12 %) и США (около 8 %) [5]. За 
этот период, ВВП Российской Федерации снизился на 3,8 процента, Республика 
Казахстан на 3,0 процента и Китайской Народной Республики на 1,6 процента. Это 
свидетельствует, что пандемия оказала более серьезные отрицательные последствия, 
чем мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., когда темпы падения ВВП 
вышеперечисленных стран были менее глубокими. Наличие огромных валютных 
резервов и возможности увеличения внешнего долга на международных финансовых 
рынках позволило вышеперечисленным странам мира для поддержки национальной 
экономики, особенно финансовых и производственных секторов, сферы услуг и 
населения, еще в начальной стадии пандемии выделить существенную финансовую 
поддержку на поддержание банковских и реальных секторов.   
 В этом направлении, учитывая воздействие пандемии и иных вышеперечисленных 
глобальных вызовов и шоков, Указом Лидера нации, Президента страны «О 
предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-
экономические сферы Республики Таджикистан» за счет резервных средств 
государственного бюджета и средств Международного валютного фонда и Всемирного 
банка и других международных финансовых организаций, были выделены средства для 
оказания помощи уязвимым группам населения, а также предусмотрены налоговые 
каникулы и льготы сферам деятельности, наиболее пострадавших от влияния пандемии. 
Так, план реагирования на COVID-19, включая контрциклические меры, состоял из 
двух основных пакетов мер стоимостью в 364 млн. долл., в частности, пакет мер 
реагирования для сектора здравоохранения и социальной защиты, в объеме 176 млн. 
долл. и пакет экономических мер для обеспечения продовольственной безопасности, и 
защиты предпринимательства в объеме 188 млн. долл. Реализация данных мер 
позволили существенно уменьшить отрицательное воздействие пандемии на 
национальную экономику Таджикистана и избежать катастрофического варианта 
развития событий. Однако, влияние пандемии на экономику Таджикистана сказалось 
на снижении темпов ВВП, сокращении объемов денежных переводов, внутренней 
торговли, уменьшение объема инвестиций, особенно иностранных, снижении уровня 
доходов населения, замедлении темпов развития транспорта, общественного питания, 
туризма и сферы услуг, а также на снижении курса национальной валюты и росте 
инфляции, сокращение налоговых поступлений и государственных расходов. Пандемия 
СOVID-19 существенно повлияла на ограниченные притоки в Республику Таджикистан. 
Кроме того, вследствие снижения предложения на мировых финансовых рынках, 
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан прогнозирует сокращение ПИИ в страну от 15% до 50% в 2020 
– 2021 годах. Сокращаются и объемы денежных переводов. Так, только в первой 
половине 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов сократился на 
14,8%, или на 195 млн. долл., по сравнению с тем же периодом 2019 года.  
Эта практика очень важна и для экономики Таджикистана для пристального изучения и 
применения с целью поддержания стабильности обменного курса национальной 
валюты как инструмента макрорегулирования и поддержания стабильности макро и 
финансовой стабильности национальной экономики и жизненного уровня населения 
страны.   
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БАХШИ ФАЪОЛИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТ 

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМӢ 

Темурбекова С.Д. –н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи информатикаи амалӣ дар иқтисодиёт 

Ба ҳамагон маълум аст, ки асри 21- асри технологияи информатсионӣ-

коммуникатсионӣ ба ҳисоб рафта, тамоми фаъолияти ҷомеа ба идоракунии 

автоматикунонидашуда ва онлайн гузашта истодааст. Дар баробари давлатҳои 

пешқадам, ки дар соли 2020 ба зинаи олии истифодабарӣ ва идоракунии технологияи 

информатсионӣ қарор дошта бошанд ҳам, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи миёнаи 

истифодабарӣ қарор дорад. Новобаста аз ин, аллакай барои гузаштан ба иқтисодиёти 

рақамӣ, натиҷаи давлатҳои пешқадам омӯхта шуда, ба роҳ мондани технологияҳои 

иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар соҳаи иқтисодиёт ҷорӣ мешавад.  

Роҳи беҳтарини бехатар ва пешгирии хатоҳои эҳтимолӣ дар ин самт, ин 

донистани робита байни хатарҳои тиҷоратӣ ва имкониятҳое мебошад, ки 

технологияҳои информатсионӣ пешниҳод мекунанд [1]. Баъзе аз сарчашмаҳо аввалин 

ширкатҳои рақамиро, SABRE – системаи фармоишии чиптаҳои ҳавопаймоии амрикоӣ 

соли 1960 ва Ceefax – ро, ки соли 1974 дар Британияи Кабир роҳандозӣ шудааст, 

меҳисобанд ва қисми дигари сарчашмаҳо бошанд, Amazon.com, ки соли 1995 аз тарафи 

Ҷефф Безос, Alibaba.com соли 1999 аз тарафи Ҷек Ма ва PayPal.com cjkb соли 2006 таҳия 

гардидаанд, меҳисобанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ширкати Алиф Капитал, ки 

29 -уми апрели соли 2014 таъсис дода шуда буд, ширкати рақамӣ ҳисобида мешавад.  

Воридшавии технологияҳои иттилоотӣ –коммуникатсионӣ (ТИК) дар соҳаи 

иқтисодиёт имкониятҳои нав ба нав ба амал оварда, барои рушд ва васеънамоии 

фаъолият шароитҳои нав ба нав, ба монанди вориднамоии навгониҳо дар тиҷорат, 

шомил шудан ба савдои ягона, огоҳ шудан аз фаъолиятҳои тиҷорати ҷаҳонӣ ва ҷорӣ 

намудани онҳо дар савдо ва фаъолияти ширкат фароҳам меоварад. Рушди ТИК дар 

фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ва бозорҳои тиҷоратӣ боз равишҳои дигар, ба 

монанди таъмини сифати экологии тоза ва ворид шудани онҳо, рақобати савдоро 

таъмин менамояд. Аз ин лиҳоз, солҳои охир дар тамои ҷаҳон ширкатҳои тиҷоратӣ 

фаъолияти худро боз ҳам мукаммал намуда, моделҳои тиҷоратии навро дуруст ба роҳ 
монда истодаанд.  

Ҳадафи мақола, муаррифии рушди иқтисодиёти рақамӣ, тиҷорати электронӣ, 

тамоюлҳои компютерикунонӣ, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистонро то ҳадди имкон 

тағйир додааст, мебошад. Мақсади асосии фаъолитяи корхонаҳои муосир - ин рақобати 

солим дар бозорҳои тиҷорати электронӣ ва пур кардани харидорон буда, бо ин васила 

роҳ ёфтан ба иқтисодиёти рақамӣ мебошад.  

Иқтисодёти рақамие, ки тавассути технологияҳои рақамӣ асос ёфтааст ва мо 

бештар ба маънои тиҷорат дар бозорҳо дар асоси Интернет ва Шабакаи Ҷаҳонӣ ба он 

шинос ҳастем [2]. Иқтисоде, ки қодир ба таъмини инфрасохтори босифати ТИК ва 

сафарбар кардани тавонмандиҳои ТИК аз ҷониби истеъмолкунандагон, тиҷорат ва 

ҳукуматҳо мебошад [3].  Воридшавии худи технологияи информатсионӣ ба ҷомеа, 

иқтисодиёт ва иҷтимоиёт таъсир мерасонад ва системаҳои ҳисоббарор бошанд, ҳолати 

системаҳои автоматикунонидашударо идора ва назорат мекунанд. Иқтисоди рақамӣ ба 

технологияи рақамӣ алоқаи зиҷ дорад [3]. 

Аз таҳлилҳо маълум гардид, ки бе вориднамоии технологияи информатсионӣ ба 

иқтисодиёт, ҷоринамоии иқтисодиёти рақамӣ дар фаъолияти идракунии иқтисодиёт 

ғайриимкон мебошад. Чунки фаъолияти иқтисодиёти рақамӣ бе мавҷудияти 

технологияҳои пешрафта, интернети баландсуръат, дониши зарури технологияи 

информатсионӣ тасаввур кардан ғайриимкон мебошад.  
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  Бояд қайд кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти технологияи 

информатсионӣ ва ҷоринамоии он дар иқтисодиёти рақамӣ аз давлатҳои пешқадами 

ҷаҳон дар канор мондааст.  

Диаграммаи 1. Рушди индекси технологияи информатисонии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нисбат ба давлатҳои ҷаҳон 

 
Сарчашма:https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government 

 
Барои пешбурди фаъолият дар иқтисодиёти рақамӣ тавассути технологияи 

информатсионӣ ва коммуникатсионӣ суръати баланди интернетӣ низ лозим меояд, ки 

дар ҷумҳурии мо хело нигаронкунанда мебошад.  
Диаграммаи 2. Суръати интернет дар давлатхои ОМ 

 
Сарчашма: according to data Speedtest Global Index 

Омили дигари таъсиррасони рушди технологияи информатисонӣ дар ҷумҳурӣ ин 

истифодабарандагони инфиродии интернет баҳисоб мераванд, ки дар Тоҷикистон ин 

намуди истифодабарандагон дар сатҳи паст қарор доранд. 
 Диаграммаи 3. Истифодабарандагони инфиродии Интернет дар ОМ 

 
Сарчашма:https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=TJ-TM-KZ-UZ-KG 

https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government
https://www.speedtest.net/global-index
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=TJ-TM-KZ-UZ-KG
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Омили дигари рушд наёфтани иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин 

гаронии нархи интернет ба ҳисоб меравад, ки нисбат ба давлатҳои Осиёи Марказӣ ба 

ғайр аз Туркменистон пештар аст.  

Диаграммаи 4. Маблағи миёна барои истифодабарандагони интернети фарохмарҷо дар 

мамлакатҳои ОМ бо доллари ИМА 2020-2021 

 

 
Сарчашма: according to data Speedtest Global Index 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми компютерикунонӣ бештар дар пардохтҳои 

электронӣ ва хизматрасониҳои мобилӣ назаррас мебошад. Агар ба падохтҳои 

электронӣ назар афканем, дар ду соли охир бо як суръати баланд афзоиш ёфта, дар 

умум, миқдори кортҳои пардохтӣ дар соли 2020- 2931 ҳазор ададро ташкил дода 

бошанд, нисбат ба соли 2019 ин нишондиҳанда 28,3%- ро ташкил медиҳад.  

Диаграммаи 5. Пардохтҳои электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Сарчашма: nbt.tj 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли рушди технологияи информатсионӣ, асосан 

дар шароити инфрасохтор барои хизматрасонии электронӣ фароҳам оварда шуда, 

нисбат ба соли ҳисоботии 2019 8,4% зиёро ташкил дод.  

Диаграммаи 6. Намудҳои пардохтҳои электронӣ  

 
Сарчашма: nbt.tj 

https://www.speedtest.net/global-index
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Тамоюли дигари рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурӣ ин истифодабарии васеи 

сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад, ки аз тарафи шаҳрвандон ба таври васеъ 
истифода мешаванд.  

Диаграммаи 7. Шумораи истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ  

 
Сарчашма: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/tajikistan  

 
5G - стандарт тамоюли дигари технологияҳои информатсионӣ- коммуникатсионӣ 

мебошад, ки дар соли 2021 бо ҷоришавии алоқаи мобилии насли панҷум дар рушди 

иқтисодиёти рақамӣ ба таври васеъ ворид гардид.  

 Тамоюли рушди 5G -стандарт дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз ҳисоби паст будани суръати 

интернет на он қадар рушд ёфтааст. Чунки аз байни ширкатҳои мобилӣ дар ҷумҳарӣ, 

танҳо се ширкати мобилӣ, tcell.tj, Megafon.tj ва ZET-Mobile барои таъмини 5G саҳм 

гузоштанд, вале то ҳол фаъолияти онҳо ғайричашмдошт мебошад. Аз тарафи ширкати 

ZET-Mobile дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Садриддини Айнӣ, Аҳмади Дониш, 

гузаргоҳи Рӯдакӣ ва микрорайони 91-ум 5G ҷорӣ шудааст, аммо аз ҷиҳати ҷавобгӯ 

набудани таҷҳизоти техникӣ ва суръати пасти интернет самараи хуб намедиҳад.  

Тамоюлҳои баррасишуда, компютерикунонии ояндаи тиҷорат дар сатҳи давлат, ки 

тавассути онҳо имконияти ба иқтисодиёти рақамӣ пурра ворид шудан ва дар асоси ин 

пешравиҳо иқтисодиётро метавон ба системаи савдои ягонаи ҷаҳонӣ ворид намуд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ноил шудан ба рушди иқтисодиёти рақамӣ дар 

иқтисодиёти миллӣ, баланд бардоштани сатҳи зандагии мардум, ҷоринамоии 

шаффофият дар фаъолияти муассаҳои давлатию ширкатҳои хусусӣ зарурати истифода 

ва рушди технологияи информатсионӣ ва таъминоти барномавӣ дар тамоми соҳаҳои 

фаъолияти ҷомеа зарур аст. ТИК, автоматикунонии фаъолияти иқтисодӣ, таъмини 

барномавии соҳаи иқтисодиёт ва тиҷорати электронӣ пайваста пеш рафта, дар тиҷорат 

ва ворид шудан ба бозори ҷаҳонии рақобатпазир кумак мекунанд. Технологияи 

информатсионӣ барои баланд бардоштани самаранокӣ ва чандирии равандҳои 

тиҷоратӣ ва ҳамкорӣ дар гурӯҳ имконият фароҳам меорад. Аз тарафи провайдерҳо ва 

ширкатҳои мобилӣ суръати баланди интернет таъмин карда шавад, корхонаҳои 

саноатӣ технологияи муосирро истифода бурда, сохтори комилан нави тиҷорати 

электрониро барои рушди иқтисодиёти рақамӣ таъсис дода, бартарии рақобатро эҷод 
менамоянд. 

Мо бояд ба оянда воқеъбинона назар намуда, қабул кунем, ки тиҷорати 

электронӣ роҳро барои ворид шудан ба равандҳои тиҷорати ҷаҳонӣ ва рақобати 

байналмилалӣ мекушояд, аз ин рӯ, аҳамияти рақамисозии фаъолияти ҷомеа ва рушди 

иқтисодиёти рақамӣ ногузир мегардад. Моҳияти глобалии иқтисодиёти рақамӣ 

иқтидори иқтисодиёти миллиро маҳдуд не, рушд медиҳем. Аз ин рӯ, соҳибкорон ва 

тоҷирон, умуман, тамоми ҷомеаи Тоҷикистон бояд дар ин самт кор кунанд ва фоидае, 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/tajikistan
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ки иқтисодиёти рақамӣ меорад, аз худ намоянд. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ РАҚАМӢ ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ 
ИДОРАКУНИИ СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА 

Аламшоева М. М. – н.и.и., мудири кафедраи информатикаи амалї дар иќтисодиёти 
ДДМИТ.  

 
Рушди устувор ва тараққиёти ҷаҳони муосирро бе истифода ва ҷорӣ намудани 

технология тасаввур кардан ғайриимкон аст. Яке аз омилҳои асосии рушди устувори 

кишварҳо рушди иқтисодиёт мебошад, ки ба такмил, беҳтаршавӣ ва тағйироти 

пайваста вобастагӣ дорад. Рушди устувори иқтисодиёт бо яке аз омилҳои асосӣ, чун 

иқтисодиёти рақамӣ ё рақамикунонии кишвар алоқаманд аст. Истилоҳи 

рақамикунониро ҳамчун истифодаи технология дар раванди истеҳсол, тақсимот ва 

истеъмоли молҳо ва хизматрасониҳо фаҳмидан мумкин аст.  

Рақамикунонӣ ин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷамъиятӣ: иқтисодиёт, саноат, кишоварзӣ, маориф, фарҳанг, хизматрасонӣ ва 

ғайра мебошад29. 

Дар айни замон технологияҳои рақамӣ аксари соҳаҳои фаъолияти инсониро фаро 

гирифтааст. Яъне, технологияҳои рақамӣ барои инсон имкониятҳои нави воридшавӣ ба 

муҳити автоматикунонидашудаи тамоми фаъолиятњои љамъиятї дода истодааст.  

Дар соҳаи энергетика истилоҳи рақамикунониро ҳамчун истифода ва татбиқи 

таҷҳизот ва технология дар раванди истењсолот, таќсимот, интиќол, истифодабарї, 

хизматрасонии соња ва дигар масъалањои муњими соња фаҳмидан мумкин аст. Ҳамин 

тариқ, рақамикунониро дар соҳаи энергетика, аввалан, раванди автоматикунонии 

истеҳсолот ва дуюм, истифодаи технологияҳои мушаххас барои таъминот ва 

истифодабарии неруи барқ мебошад.  Digital - дар соњаи энергетика имконият медињад, 
ки роњњои њалли оптимизатсионии масъалањои муњим ба монанди истифодабарии 
технологияињои иттилоотии навтарин дар истењсоли неруи барќ, таќсимот, 
истифодабарї, марказонидани системаи идоракунї ва маниторинг, ба роњ мондани 
автоматикунонии хизматрасонињо хизмат мерасонад.  

Агар таҳлил намоем, худи соҳаи технологияи иттилоотӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз солҳои 90-ум рушд намудааст. Рушди фаъоли бозори 

телекоммуникатсионӣ ва технологияҳои навтарин, аз қабили Интернет, IP-телефония 

ва алоқаи мобилии стандарти GSM дар Тоҷикистон аз соли 1998 оғоз ёфт. Шабакаи 

миллии телекоммуникатсионӣ аз ҷониби оператори миллии ҶСК «Тоҷиктелеком», ки 

соли 1996 дар натиҷаи таҷдиди сохтори соҳаи алоқа таъсис ёфтааст, идора карда 

мешавад. Тибқи таҳлилҳои Созмони Милали Муттаҳид: Ҳукумати электронӣ 2020 аз 

рӯи истифодаи ТИК ва рушди ҳукумати электронӣ 2020, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои 

133-юм қарор дорад. Дар муқоиса бо маълумоти соли 2016 мавқеъи Тоҷикистон аз 

зинаи 139 ба 133 ҷой расидааст. 

                                                           
29

 https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya (санаи муроҷиҳат: 10.03.2022) 

https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya
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Гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ, аз он ҷумла соҳаи энергетика аз муайян 

кардани ҳадафҳои мушаххас, стратегияҳо ва нақша - чорабиниро бо дарназардошти 

ҳолати ҳозираи он вобастагӣ дошта, таҳия ва татбиқи онҳо усулу равишҳои 
инноватсионии баландро талаб мекунад. Бинобар ин, бояд трендњои инноватсионии 
соњаи энергетика, ки фаъолияти ширкатњои энергетикї ва идоракунии соњаи мазкурро 

осон ва шафоф мегардонад, дар соҳаи мазкур ҷорӣ карда шаванд: 
Истифодаи «Робот». Истифодаи робот дар соњаи энергетика муњити бехатар 

барои кормандони НБО, НБГ, хатњои интиќоли неруи барќи баландшиддат (ХИБ), 
истгоњњо ва зеристгоњњои электрикї ташкил намуда, идоракунии дистансиониро ба роњ 
мемонад. Ин гуна роботњо дар худ датчињо ва видеокамерањо дошта, баъзе 
проблемањои дар муњити вазмин бударо њал мекунанд. Аз он љумла, назорат аз болои 
стансияњо ва ХИБ -и баландшиддат, ёфтани љойњои кандашудаи симњои интиќолї, тоза 
намудани барф ва ях, мањкам кардани болтњою гайкањо ва ѓайра. Яке аз машњуртарин 
робот - ин истифодаи дронњо, ки барои назорат ва мониторинг истифода бурда 
мешавад. 

Технологияи Smart Grid. Масъалаи кор дар шабакањои электрикї имруз масъалаи 
муњими идоракунї ба њисоб меравад. Барои њалли ин масъала технологияи Smart Grid 
татбиќ гардидааст. Маќсади асосии татбиќи технологияи Smart Grid ин марказонидан 
ва автоматикунонидани идоракунии соња мебошад. Яке аз ќисматњои он барои њисоби 

истифодабарїи нерўи барќ (AMI) ва таќсимоти бор (нагрузка) дар ваќти вокеъӣ (реалї) 
тадбиќ шудааст. 

Автоматизатсияи корњои тамиркунї ва хизматрасонии техникї – яке аз самтњои 
асосии тиљорати ширкатњои энергетикї ба њисоб меравад. Яке аз пешрафттарин самти 
автоматикунонии хизматрасонињои тамиркунї ва хизматрасонии техникї - ин самти 
FSA мебошад, ки барои њалли масъалањои таъмиру азнавсозї, таъминоти техникї ва 
бартараф кардани камбудињои кори техникї истифода бурда мешавад. Он дар якљоягї 
бо системањои информатсионии ERP, EAM ва СMMS, ки бо плаптформањои мобили 
Android, Windows 8.1/10 кор мекунад, фаъолият менамояд. Яъне истифодабарии ин гуна 
технология ба кормандони техникї ва хизматрасонии соњаи энергетика имконият 
медињад, ки оиди мушкилотњои истгоњњо ва ХИБ маълумот гирифта, барои бартараф 
кардани он чорањои зарурї андешида шавад. 

Мониторинги марказонидашуда. Дар НБО ва НБГ њалли масъалаи мониторинги 
марказонидашудаи њолати техникии НБГ ва НБО, бехатарї ва идоракунии кори 
кормандони соња яке аз масъалањои актуалї ва серталаби соњаи энергетика ба њисоб 
меравад. Тадбиќи мониторинги марказонидашуда баъди пайдоиш ва рушди 
протоколњои интиќоли информатсия (FC, iSCSI ва ѓ.), амалї шудааст. Он имконият 
пайдо кард, ки додугирифти информатсия байни пунктњои марказї ва љойњои дурдаст 
(ноњияњо ва ќишлоќњо) ба роњ монда шавад. 

Системаи автоматикунонидашудаи лоињасозї. Системаи автоматикунонидашудаи 
лоињасозї – ин дастаи барномањое мебошад, ки барои сохтани тарњ, наќша, тайёр 
намудани њуљљатњои тарњкашї ва сохтани 3D моделњои соњаи энергетика истифода 
бурда мешавад. Системаи автоматикунонидашудаи лоињасозї бошад дар навбати худ 
аз CAD, CAM, CAE, PDM иборат мебошад. Тавассути CAD, CAM, CAE, PDM барои 
лоињањои энергетикї малумот љамъоварї карда мешавад, лоињањои энергетикї тањия ва 
тањлил карда мешавад, инчунин системаи энергетикї идора карда мешавад. Яке аз ин 
гуна барномањо барномаи КОМПАС-3D мебошад, ки барои барои сохтани объектњо, 

лоињањои энергетикї, схемањои электрикии НБО, НБГ ва зеристгоњҳо истифода бурда 
мешавад.  

Истифодаи барномаҳои амалӣ. Њалли масъалаи тањлил ва пешгўии истењсоли 
неруи барќ бо маќсади таъмин намудани талаботи љомеа, усули системавии омўзиши 
масъалањои иќтисодї дар соњаи энергетика, истифодаи техникаву технологияњои 
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њозиразамон, таъмини фаъолияти энергетикаи ватанї дар шароити иќтисоди бозорї ва 
баровардани он ба бозори љањонї дар љои аввал меистад. Бинобар ин масъалаи 
истифодаи барномањои амалї барои тањлил ва омўзиши проблемањои ин соња шарт ва 
зарур мебошад. Барои тањлил ва пешгўї барномањои амалии зеринро истифода бурдан 
мумкин аст: Eviews, Quattro Pro, Statistica, Microsoft Excel.  

Дар асоси тањлилњо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки бо маќсади рушди 
устувор ва фаъолияти самараноки соњаи энергетика - ин истифодаи технологияи муосир ва 

технологияи рақамӣ дар тамоми системањои энергетикї , аз он љумла истењсолот, таќсимот, 
истифодабарии неруи барќ, бартараф намудани талафот дар системаи энергетикї, 

корњои тамиркунї ва хизматрасонии техникї, бехатарї дар истгоњњо ва зеристгоҳњо, 

автоматикунонии фаъолияти ширкатњои энергетикї мебошад. Чунки, бозори ҷаҳонии 

электроэнергетика бо сабаби гузариш ба манбаъҳои тавлиди барқароршавандаи 

энергия, мутамарказонидан ва рақамикунонии соҳаи энергетика ба таври назаррас 

тағйир меёбад. Ин боиси мураккабии системаи энергетикӣ мегардад, чунки барои 
идора ва назорат кардан маълумоти иловагии зарур мебошад ва мониторингу назорати 

ҷиддӣ аз ҳар як самтҳои фаъолияти соҳаи энергетика талаб мекунад. 

Адабиёт: 
1. Аламшоева М.М. Энергетическая система Таджикистана: современное состояние 

и прогнозирование. –Душанбе: “Сино”, 2020. –170 с. 
2. Ахророва А.Д., Аминджанов Р.М., Доронкин К.А. Энергетика Таджикистана: 

современные тенденции и перспективы устойчивого развития. –Душанбе.; ООО 
РИА «Статус». 2005, – 235 с. 

3. Назаров А. Неругоњњои барќи обии Тољикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013. – 71 
с. 

4. Манбаи электронӣ: https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya 

 
 

МОДЕЛСОЗИИ САНОАТИ ИСТИХРОҶ  

(дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

Ғафуров П.Ҷ., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотии 
ДДМИТ 

Фозилова Д.М., н.и.ф.м., дотсенти кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотии 
ДДМИТ  

 
Саноати истихроҷи Љумњурии Тољикистон соҳаи муҳими саноат ба шумор рафта, 

дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої нақши назаррас дорад. Ҳиссаи саноати 

истихроҷ дар сохтори саноат 19,6% ва дар сохтори ММД 3,3% -ро ташкил медиҳад. 
Њаљми истењсоли мањсулоти саноати истихрољ аз 0,97 млрд сомонии соли 2011 то ба 4,9 
млрд сомонї дар соли 2019 расонида шуд, ки зиёдшавии он нисбат ба соли 2011 5 

баробар афзудааст. Афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноати истихрољ асосан аз њисоби 
истихрољи маводњои ѓайриэнергетикї аз 0,9 млрд сомонии соли 2011 то ба 4,5 млрд 

сомонї дар соли 2019 таъмин гардидааст (Расми 1). Бояд қайд кард, ки дар давраи 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон шумораи корхонањои саноати коркарди 
маъданњои куњї ва металлњои ќиматбањо аз 8 ќаблї то ба 35 расонида шуд, ки бештари 
онњо бо љалби сармоягузорони ватанию хориљї бунёд гардиданд (Барномаи 

миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025)[7].  

https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya
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Расми 1. Њаљми истењсоли мањсулоти соњаи саноати истихрољ (миллион сомонї) 

 
Афзоиши ҳаљми истењсоли мањсулоти соњаи саноати истихрољ асосан аз ҳисоби 

истеҳсоли тилло, нуқра, хокаи сурб, хокаи руҳ, хокаи мис, хокаи сурма, хокаи нуќра, 
сурмаи металлї ва ангишт таъмин гардидааст.  

Рушди ояндаи ин соҳаи саноат, ки афзалияти бузургро дар мавҷуд будани 

захирањои табиӣ дар ќаламрави љумњурї, талаботи зиёд ба металлњои ранга ва 
ќиматбањо дар дохили кишвар ва бозори љањонї, баланд бардоштани иќтидори 
содиротии кишвар ва зиёд намудани захираи асъории кишвар дорост, аз таъмини 

мутахассисони таљрибаноки соњавї, њаљми маблаѓгузорї ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
дар ин самт вобаста мебошад.  

Таҳлил нишон медињад, ки барои дурнамои саноати истихроҷ дар давраи муайян 
њар як навъи мањсулоти ин соњаро вобаста ба афзалиятњо ва проблемањои мављуда дар 

алоњидагӣ тањлил кардан лозим аст. Аз сабаби маҳдуд будани дастрасӣ ба маълумоти 

оморӣ оид ба маҳсулоти асосии саноати истихроҷ ММД ҳамчун омили асосии 

таъсиррасон барои таҳияи модели ин соҳа интихоб гардид, яъне: 
Y=f(X), 

ки дар ин ҷо, 

Y (MINING) - Cаноати истихроҷ; 
X (GDP) - ММД. 

  

 Бо истифода аз маълумоти омории нишондиҳандаҳои интихобшуда барои солҳои 

2011-2019, муодилаи регрессионӣ таҳия карда шуд.  
  

MINING = -1069.33421817 + 0.0462096331419*GDP, R2=0.9, DW=1.5 
         (373)  (0.006)      
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Аз муодилаи таҳияшуда бармеояд, ки параметрҳои баҳододашудаи муодила бо 

назардошти талаботи коэффисиенти детерминатсия, хатогиҳои стандартӣ, р-қимат, 

қимати Дарбина-Вотсана, қиматнок мебошанд. Дар натиҷа, ҳангоми 1% зиёд шудани 

ММД ҳаҷми саноати истихроҷ ба 1,7% зиёд мегардад.  

 Ҳамин тариқ, барои дурнамои саноати истихроҷ афзалиятњо ва проблемањои 

мављуда ба инобат гирифта шуда, бо назардошти маълумоти омории маҳсулоти 

саноати истихроҷ модел таҳия карда шавад, ки дар мисоли мо аз сабаби маҳдуд будани 

дастрасӣ ба маълумоти оморӣ оид ба намудҳои асосии маҳсулоти саноати истихроҷ, ба 

сифати омили таъсиррасон ба ин соҳаи муҳим ММД интихоб карда шуд.  
 

Адабиёт: 
1. Гафуров П.Дж., Зокир Хушмухаммадзода. Методология разработки 

макроэкономического моделирования в сфере промышленности как 
госрегулирование экономики Республики Таджикистан в период экономического 
кризиса. Вестник ТНУ, 2016. 2/1 (193). 

2. Ғафуров П.Ҷ., Зокир Хушмуҳаммадзода. Нақш ва мақоми технологияҳои рақамӣ 

дар соҳаи саноат. Маҷмӯаи маводҳои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї 
бахшида ба «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї 
дар соњаи илму маориф» (2020-2040). – Душанбе: 2020. С. 136-142. 

3. Ғафуров П.Ҷ., Соҳибов Фирдавс. Малая эконометрическая модель Таджикистана 
как инструмент для оценки макроэкономической политики и прогнозирования 
(на английском языке). ТАДЖИКИСТАН В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: Роль 
макроэкономической политики в решении проблемы бедности. Рига, 2014. -С. 
213-231. 

4. Петер Довчак, Гафуров П.Дж. Некоторые аспекты моделирования и 
прогнозирования ВВП в Республики Таджикистан (на русском и английском 
языке). СБОРНИК, Проект ЕС, Душанбе, 2017. – С. 7-66.  

5. Петер Довчак, Гафуров П.Дж., Парвиз Хакимов. Разработка 
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130 

 

6. www.stat.tj 
7. https://www.medt.tj/images/07.02.2022-1.pdf 

 
 

ЗАРУРАТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР РУШДИ АРКЕТИНГИ 
ШАБАКАВЇ 

 Ашуров М. Н., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи система ва  технологияњои иттилоотї 
дар иќтисодиёт 
Ибодуллоев С.М. донишљуи курси 3-юми ихтисоси 1-40010202 

 
 Пешрафти илму-техника ба пайдоиш ва рушди технологияњои иттилоотї оварда 
расонд ва рушди худро идома медињад. Яке аз чунин пешрафтњои муњим Интернет 
мебошад. Ин мањсулот барои пешбурди тиљорат ва рушди он имкониятњои нав фароњам 
овард. Пайдоиши технологияњои нав мафњумњоеро ба монанди тиљорати электронї 
ташаккул дод30. 
 Корхонањо ва созмонњо ба фаъолияти тиљорати электронии њамаљониба оѓоз 
карданд. Њаљм ва суръати иттилоотии коркард ва интиќол дар ин фазо хеле калон аст 
ва ин имкон медињад, ки шарикони муфид, муштариён ва харидоронро пайдо кунанд. 
Пешбурди мањсулоти ширкат дар Интернет њамасола ањамияти рўзафзун пайдо мекунад 
ва ин ба истифодаи васеи хизматрасонињои маркетингї таъсири назаррас мерасонад. 
Ин тањияи стратегияњои дахлдори маркетингро барои њар як гурўњи он талаб мекунад31. 
 Дар тањияи стратегияњои маркетинг технологияњои иттилоотї наќши муњим 
доранд. Тањияи бренд ва рекламаи мањсулоти корхона бе коркарди ахбор ѓайримкон 
мебошад. Ањамияти бренд дар пешбурди мањсулоти ширкат хеле бузург аст. Љалби 
муштариён ва шарикони нав дар љањони электронї ба абзорњои асосии маркетинг 
табдил ёфтааст. Њамкории ширкат бо муштариёни доимї бо шартњои нисбатан мусоид 
барои онњо дар асоси барномањои гуногун сурат мегирад. 
Стратегияи маркетинг - ин банаќшагирї ва татбиќи равишњо ва фаъолияти гуногуни 
ширкат мебошад. Ин стратегияњо унсурњои асосии стратегияи умумии корхона 
мебошанд, ки барои маѓлуб кардани бозор ва барои ба даст овардани фоидањои 
истифодашуда равона карда шудаанд. 
Њангоми тањияи стратегияњои маркетинг мутахассисони ин соња аз воситањои гуногун 
истифода мебаранд. Воситањои маркетинг - ин воситањои корхонаест, ки он барои 
таъсир расонидан ба бозор истифода бурда мешавад. Дар таснифоти муосир шаш 
асбоби асосиро људо намудан мумкин аст, ба монандї: сифати мањсулот, реклама, нарх, 
эътибор, хазматрасонї ва расонидани мањсулот. 
 Њар як восита, новобаста аз хусусиятњои хос, ба раванди ташаккул ва рушди 
маркетинг таъсир мерасонад. 
Унсури асосии маркетинг реклама ба њисоб меравад. Реклама ин маълумотест, ки бо 
њар тарз ва дар њар шакл ва бо истифода аз њар гуна воситае, ки ба њама гуна доираи 
одамон равона карда шудааст, фањмидан мумкин аст. 

                                                           
30 Шамсов И.С. Современное состояние и проблемы развития цифровой экономики в 

Таджикистане/И.Шамсов//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. 2019. № 5-1. С. 5-10. 

31 Ашуров М.Н. Роль информационных технологий в развитии маркетинга/Ашуров М.Н., 

Шомадова Н.С.// Kishovarz. 2019. № 1. С. 207-210. 

 

http://www.stat.tj/
https://elibrary.ru/item.asp?id=41108778
https://elibrary.ru/item.asp?id=41108778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41108777
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41108777
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41108777&selid=41108778
https://elibrary.ru/item.asp?id=45711132
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45711068&selid=45711132
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 Дар шароити имрўза барои тањияи рекламаи мањсулот технологияи иттилоотї 
истифода бурда мешавад32. Бинобар ин донистани технологияи иттилоотї ва 
истифодаи он барои мутахассисони соња зарур мебошад. Одатан, барои тањияи реклама 
мутахассисони соњањои зерин заруранд, ки он дар наќшаи навбати оварда шудааст.  

 

 
Расми 1. Наќши мутахассисони гуногун дар тањияи реклама рекламы 

 
 Чи тавре ки аз гуфтањои расми 1-ум бармеояд, дар њаќиќатан барои тањияи 
реклама мутахассисони соњањои гуногун зарур аст.  
Одатан, мутахассисон бо истифода аз технологияи иттилоотї макони љойгиркунии 
рекламаро бо истифода аз шабакаи интернет муайян мекунанд. Иќтисодчиён самараи 
њар як намуди таблиѓотро њисоб мекунанд. Чунин њисобкунињоро бо истифодаи 
љадвали электронї анљом додан мумкин аст. Намунаи ин тањияи нармафзор њама 
барномањои офисї мебошанд: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
Барномањои дар боло зикршуда имкон медињанд, ки зуд ва бо харољоти камтарин 
омода намудани таблиѓот ва муаррифї карда шаванд. 
Тарроњон якљоя бо барномасозон шаклњои визуалї ва садои таблиѓотро эљод мекунанд. 
Барои ин навъи кор технологияи иттилоотї истифода мешавад. Мисоли чунин 
технологияњо муњаррирони графикї мебошанд. 
Наќши њуќуќшиносон дар ташаккули таблиѓ санљиши њуќуќии маълумоти 
интишоршуда ва инчунин мўњлати пешнињоди он дар манбаъњои гуногун мебошад. 
Яке аз наќшњои муњим дар пешбурди мањсулоти ширкат дар бозор ин тамѓаи молї 
мебошад, ки он молњои ширкатро муаррифї мекунад. 
Зарурати таъсиси бренди ин ёфтани чунин тасвири графикї ё дигар тасвирест, ки 
тамоми маълумотро дар бораи мањсулоти ширкат дар шакли писандидаи он инъикос 
хоњад кард. 
Истифодаи тасвирњои визуалии брендњо бо ёрии барномањои махсус ва замимањо 
имконпазир аст. Намунаи ин тањияи иттилоот метавонад муњаррирони графикї бошад. 
Имрўзњо, барномањои маъмултарин ва таъсирбахш Adobe Photoshop ва Microsoft 
PowerPoint мебошанд. Adobe Photoshop - муњаррири графикї ва бисёрфунксионалї бо 
интерфейси беихтиёрона. Ин барнома бо ёрии муњаррир намудњои гуногуни тасвирњои 
раќамиро коркард карда метавонад, ки рангњои тасвирро бо роњњои гуногун тавсиф 
кунанд. Ѓайр аз он, ин барнома ба Шумо имкон медињад, ки бо маводи видеої кор 

                                                           
32

 Бозоров Ш.Ш. Маркетинг/Ш.Бозоров// китоби дарсї Эр-Граф 2017 
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Бозоршиносон 
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Тарроњон 

 
Барномасозон 

 
Њуќуќшиносон 

 

Намоиш ва макон 

Таъсири навъҳои 
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Аудио ва видео  
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кунед. Нусхаи касбии Adobe Photoshop барои эљоди аксњо, видеоњо, лоињањои 
мултимедиявї, тарроњии графикии андоза ва веб-дизайн истифода мешавад. Њамин 
тариќ, бо истифода аз воситањои муњаррир имкон дорад, ки версияи электронии бренд 
эљод карда шавад. 
Муњаррири графикаи Microsoft PowerPoint ба Шумо имкон медињад, ки барои 
намудњои гуногуни мањсулот намоишњои таблиѓотї эљод кунед. Бо шарофати асбобњои 
ин барнома, њама гуна лоињањои тарроњиро њал кардан мумкин аст. Нармафзори Power 
Point ба Шумо имкон медињад, ки бо истифода аз филтрњои рассомї мањсулоти љолиб 
барои таблиѓоти љолибро созед.  
Лого ва бренди хуб ба корхона имконият медињад, ки дар бозор зуд мавќеъ пайдо 
кунад. 
Ќайд кардан бамаврид аст, ки истифодабарандагони интернет дар љањон соли 2015 
таќрибан 3,2 млрд-ро ташкил медод. Дар соли 2021, 4,1 млрд ва соли 2022 зиёда аз 4,6 
млрд нафарро ташкил менамояд. Дар љадвали навбатї истифодабарандагони шабакаи 
глобалии Интернетро дар соли 2022 мушоњида намудан мумкин аст. 
 

Љадвали 1. 
 Теъдоди истифодабарандагони Интернет дар соли 2022 

№ Номгўи давлатњо Истифодабарандагони 
интернет 

1 Љумњурии мардумии Чин 1 011 000 000 
2. Њиндустон 687 660 000 
3. ИМА 285 519 020 
4. Бразилия 140 908 998 
5. Федератсияи Россия 114 920 477 
6. Љопон 106 725 643 
7. Индонезия 109 552 842 
8. Нигерия 85 450 052 
9. Мексико 82 843 369 
10. Олмон 72 202 773 
119. Љумњурии Тољикистон   1 889 632 
Сарчашма: https://ru.wikipedia.org (25.03.2022) 
 
 Дар љадвали тартибдода шумораи шахсоне, ки аз шабакаи глобалии Интернет 
истифода мебаранд, оварда шудааст. 
Дар шароити имрўза тиљорати электронї дар љомеаи љањонї бо суръати баланд рушд 
карда истодааст.  
Тањлилњо нишон доданд, ки дар шароити имрўза тиљорати электронї дар Љумњурии 
мардумии Чин мавќеи аввалро ишѓол менамояд. 
 Чї тавре ки тањлилњо нишон медињад, мавќеи пешсафиро дар тиљорати онлайнї 
њоло Чин дар љои аввал 43,1%, ИМА бо 26,8%, Англия 0,7%, Љопон 0,6%, Олмон 0,5%, 
Фаронса 0,3%, Кореяи Љанубї 0,2%, Канада 0,2%, Федератсияи Россия 0,2% ва дар 
маќоми 10-ум бошад, Бразилия бо 0,1% ќарор дорад. 

 
Адабиёт 

1. Ашуров М.Н. Маркетинги шабакавї/Ашуров М.Н.,Неъматов И.У.// Васоити таълимї. -
2020.-С. 113. 

2. Бозоров Ш.Ш. Маркетинг/Ш.Бозоров// китоби дарсї Эр-Граф 2017 
Шамсов И.С. Современное состояние и проблемы развития цифровой экономики в 
Таджикистане/И.Шамсов//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. 2019. № 5-1. С. 5-10. 
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МОДЕЛИ ДАРОМАДИ ДАВЛАТӢ: БАРРАСИИ УСУЛҲОИ МАВҶУДА  

Ғафуров П.Ҷ., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотии 
ДДМИТ  

Ғафуров Ф.Ҷ., ассистенти кафедраи система ва технологияҳои иттилоотӣ дар 

иқтисодиёти ДДМИТ  

Вобаста ба низоми андоз ва дастрасӣ ба маълумоти оморӣ барои таҳияи модели 

даромадҳои давлатӣ усулҳои гуногун истифода мешаванд. Аз ин рӯ, гурӯҳбандии 

усулҳои мавҷуда оид ба таҳияи модели даромадҳои давлатӣ пешниҳод ва таҳлил карда 
мешавад (Расми 1).  

 

Расми 1. Гурӯҳбандии усулҳои мавҷуда оид ба таҳияи модели даромадҳои давлатӣ 

 Нақши ҳар як усули овардашударо (расми 1) дар таҳияи модели даромадҳои 

давлатӣ дида мебароем:  

1. Баҳодиҳии экспертӣ. Моҳияти усули баҳодиҳии экспертӣ дар он аст, ки пешгӯӣ 

ба андешаи мутахассис ё гурӯҳи мутахассисон дар асоси таҷрибаи касбӣ, илмӣ ва 

амалӣ асос ёфтааст. 

2. Усулҳои одии ҳисобкунӣ. Ҳисобкунӣ аз рӯи ин усул дар асоси манбаи андоз ё 

прокси, меъёри самаранокӣ, тарҳҳо, коэффисиенти ҷамъоварии андоз, санҷишҳо 

ва ислоҳҳо сурат мегирад. 

3. Таҳлили эконометрикӣ. Ҳисобкунӣ аз рӯи ин усул дар асоси моделҳои қаторҳои 

вақтии якченака, бисёрченака ва моделҳои сабабӣ амалӣ мешавад. 

4. Системаҳои муодилаҳои макроэконометрӣ. Дар доираи ин усул моделҳои 

миросимулятсионӣ истифода бурда мешаванд. 

Гурӯҳбандии усулҳои мавҷударо оид ба таҳияи модели даромадҳои давлатӣ дар 

мисоли як қатор мамлакатҳо дида мебароем (Ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1. 

Усулҳои мавҷуда оид ба таҳияи модели даромадҳои давлатӣ дар мисоли як қатор мамлакатҳо 
Усул Формула Истифода аз тарафи 

мамлакатҳо 

Индексатсия аз рӯи 
дурнамои рушди манбаи 
андоз 

Андозt+1= Андозt*(1+ Рушди манбаи  
андоз t+1) 

Хазинадории Австралия, 

Шӯрои буҷети 
парлумонии Австралия, 

Вазорати молияи 
Финландия 

Усули меъёри 

самаранокӣ  
 

Андозt+1=Меъёри самаранокӣt+1*Рушди 
манбаи андоз t+1 

Идораи буҷети Конгресси 

Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико, Идораи буҷети 
парлумонии Австралия 

Ҳисобкунии муфассал 
 

Андозt+1= ∑                      
   

   Бюрои Буҷети 
Великобритания, 

Баҳодиҳии 
экспертӣ 

Усулҳои оддии 
ҳисобкунӣ 

• Индексатсия аз руи 
дурнамои рушди 
манбаи андоз 

• Усули самаранокии 
меъёр  

• Ҳисобкунии 
муфассал 

Таҳлили 
эконометрикӣ 

• Моделҳои 
қаторҳои вақтии 
якченака 

• Моделҳои 
қаторҳои вақтии 
бисёрченака 

• Моделҳои сабабӣ 

Системаҳои 
муодилаҳои 

макроэконометрӣ 

• Моделҳои 
миросимулятсионӣ 
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(               
           

 )  

                                 
  

           
            

    

Вазорати молияи 
Федератсияи Россия 

Моделҳои қаторҳои 

вақтии якченака ва 
бисёрченака 
 

 Муайянкунии тамоюл  

 ARIMA 

 VAR, VECM 

Хазинадории Австралия, 
Идораи масъулияти 

молиявии Британияи 
Кабир. 

Моделҳои сабабӣ 
 

ln 𝑇t = 𝛼 + 𝛽 ln Базаt + 𝜀t Ирландия, Зеландияи 
Нав, Британияи Кабир, 

Нидерландия, Ҷопон, 
Комиссияи Аврупо 

 

Дар шароити кунунӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи 

модели даромадҳои давлатӣ аз усулҳои одии ҳисобӣ ва таҳлили эконометрикӣ 
истифода мебарад.  

Њамин тариќ, вобаста ба низоми андоз ва дастрасї ба маълумоти оморӣ модели 
даромади давлатиро бо истифода аз усулњои мувофиќ барои давраи муайян дурнамо 
додан мумкин аст. 

 
Адабиёт: 
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3. Jenkins G. P., Kuo Chun-Yan., Shukla G. P. (2000). Tax Analysis and Revenue Forecasting: 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ 

Акрамов М.Б., к.ф-м.н., доцент,  
Курбонов А . Джурабекзода Ш. студенты 4 –го курса группы 1-3103060104  

 
 Компьютерные лабораторные работы, направленные на изучение физических 

теоретических моделей, также открывают возможность формирования навыков 
мысленного эксперимента. Необходимые для выполнения мысленного эксперимента 
действия можно формировать с использованием компьютерных моделей в качестве 
внешней материализованной формы. Прохождение всех этапов формирования 
умственной деятельности вплоть до интерпретации преобразует навыки исследования 

http://jdintl.econ.queensu.ca/publications/qed_dp_169.pdf
http://www.stat.tj/
http://www.minfin.tj/


135 

 

физических теоретических моделей в навыки выполнения мысленного эксперимента, 
что в свою очередь свидетельствует о развитии теоретического мышления студентов. 
Эти навыки будем считать прямыми результатами изучения теоретических моделей в 
лабораторном практикуме. Поскольку данный педагогический прием использует в 
качестве средства формирования деятельности по изучению моделей возможности 
виртуальной реальности, в качестве побочного, но не менее важного результата следует 
ожидать возрастание информационной (в частности, компьютерной) грамотности 
студентов, повышение их профессиональной самооценки. 
 Таким образом, концепцию поэтапного усвоения теоретического материала по физике 
можно применит при выполнении компьютерных лабораторных работ.  
 В настоящем статьи мы приводим результаты применения программы "Начала 
электроники" из серии "Виртуальная физическая лаборатория", предназначенной для 
расширения возможностей обучения курса физики в  учебных заведениях.   
 Для примера приводим 2 лабораторных работ по электричеству    (Рис. 1 и 2).  

Программа "Начала электроники" предназначен в помощь студентам и  
преподавателям   для изучения разделов курса физики "Электричество".  
 Программа "Начала электроники" из серии "Виртуальная физическая 
лаборатория",  дополняет классическую схему обучения, состоящую из усвоения 
теоретического материала и выработки практических навыков экспериментирования в 
физической лаборатории. Программа представляет собой электронный конструктор, 
позволяющий имитировать на экране монитора процессы сборки электрических схем, 
исследовать особенности их работы, проводить измерения электрических величин так, 
как это делается в реальном физическом эксперименте. 
С помощью программы "Начала электроники" из серии "Виртуальная физическая 
лаборатория", можно: 
ознакомиться с принципами проведения измерений тока и напряжения в электронных 
схемах с помощью современных измерительных приборов (мультиметр, двухканальный 
осциллограф), наблюдать вид переменного тока на отдельных деталях, сдвиг фаз между 
током и напряжением в цепях переменного тока;  
Одной из главных особенностей комплекса является максимально возможная имитация 
реального физического процесса.  
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Рисунок 1 –Явление резонанса в цепи переменного тока 
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Рисунок 2 - Мощность в цепи постоянного тока 
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МАСЪАЛАЊОИ МАЪМУРИЯТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ РАЌАМЇ  
Соњибов Ф.Њ., Ѓафуров Ф.Љ. 

Мушкилоти воќеии андозбандї дар шароити иќтисоди раќамї на бештар дар 
тарњрезии андозњо, балки аз бартараф намудани мањдудиятњои маъмурии андоз, аз 
ќабили таъмини баќайдгирии андози ширкатњои раќамї, бидуни њузури љисмонї 
иборат мебошад. Бинобар ин, дар чунин шароит зарурати тањияи моделњои тиљорати 
раќамї ва истифодаи усули самараноки љамъоварии андозњо пеш меояд.  
 Љанбањои њуќуќии андозбандии даромади тиљорати раќамї аз манбаи 
андозбандишаванда замина гирифта, он имкон медињад, ки раванди андозбандии 
даромади манбаъ бо дарназардошти њаљми дороии ширкатњои резидентї ё муассисањои 
молиявии мањаллї ва ё агентњои андози ѓайрирезидентї (платформањои раќамї) татбиќ 
карда шавад.  
Раванди баќайдгирии андоз барои андозсупорандагони резидентї нисбат ба 
андозсупорандагони ѓайрирезидентї наќши фарќкунанда дорад. Андозсупорандагони 
резидентї дар кишвар њузури воќеї дошта, маќомоти андоз маълумоти баќайдгирии 
андозро нисбат ба онњо ба таври маќсадњои маљбурї истифода мебаранд (бањсњои судї, 
њабси амвол, гарав ба дороињо, боздоштани суратњисоби бонкї). Баръакси ин, њама 
гуна чорањои маљбурї, ки алайњи ширкатњои раќамии ѓайрирезидентї бидуни њузури 
љисмонї андешида мешаванд, эњтимолан бесамар хоњанд буд. Њамин тариќ, наќши 
баќайдгирии андозии ширкатњои раќамии хориљї танњо бо иртибот мањдуд аст, зеро 
њатто агар ба ќайд гирифта шуда бошанд њам, субъектњои ѓайрирезидентї метавонанд 
бидуни оќибатњои воќеї уњдадорињои андозии худро риоя накунанд. Бинбар ин, 
варианти оптималии њалли мушкилоти мазкур - ин љорї намудани тартиби 
содагардонидашудаи баќайдгирии андоз барои ширкатњои раќамии хориљї мебошад.  
Аз ин лињоз, аз нигоњи самаранокии фаъолият, мављудияти объекти 
андозбандишаванда бо манбаи андозбандишаванда таносуби наздиктар дорад. 
Таносуби мазкур муњим арзёбї мегардад, зеро маъмулан мављудияти объекти 
андозбандишаванда ба њисобкунии даврии андоз мусоидат мекунад. Давраи њисобкунї 
метавонад пардохти ќисман аз њисоби уњдадории нињоии андоз ва ё њатто татбиќи 
автоматии нигоњ доштани андоз аз суратњисобро талаб кунад, ки чунин шароит ба 
пардохтпазирии њукумат дар давоми сол боис мегардад. Инчунин, шароити мазкур 
метавонад ба даромади фаъол аз фаъолияти соњибкорї, ки дар дохили кишвар бидуни 
љои тиљорати доимї анљом дода мешавад низ мусоидат намояд. Дар ингуна њолат 
њисобкунии андоз дар асоси амалиёт сурат гирифта, ситонидани андоз бошад, 
новобаста аз риояи ихтиёрии андоз, барои таъмини пардохт пешбинї шудааст, зеро 
андозсупорандагони ѓайрирезидентї дар ин раванд наќши фаъол надоранд. Бо вуљуди 
ин, тафовути байни андозбандии манбаъњои намудњои гуногуни даромад дар асоси 
зарурати њисобкунии минбаъда барои њисоб кардани андоз хеле муњим аст. Баъзе аз 
намудњои даромади ѓайрифаъол (дивидендњо, фоизњо, роялтї) метавонанд бидуни 
њисоби иловагии андозбандии нињої нигоњ дошта шаванд, дар њоле ки намудњои дигари 
даромади ѓайрифаъол (даромади сармоя, даромад аз иљора) метавонанд барои њисоб 
кардани андози нињої тарњ кардани харољоти харид ё харољоти нигоњдориро талаб 
кунанд, ки метавонад аз маблаѓи андозии дар ибтидо нигоњ дошташуда фарќ кунад. 
Њисоби андоз аз даромади сармоя ва ё аз иљора, инчунин барои андозбандии манбаи 
даромади фаъол (даромад аз майдончањои сохтмонї ва иншооти сохтмонї ё васлкунї 
ба муњлати на бештар аз муњлатњои муќаррарнамудаи ќонун барои таъсиси муассисаи 
доимї) низ дахл дорад. Дар доираи усули нави тиљорат андозбандии манбаъ ба 
даромади фаъол аз фаъолияти соњибкорї, ки аз љониби ширкатњои раќамии 
ѓайрирезидентї дар бозор бидуни њузури љисмонї анљом дода мешавад, татбиќ карда 
мешавад. 
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Љамъоварии андоз то кунун мушкилтарин марњилаи маъмурияти андоз ба њисоб 
меравад, бахусус барои муомилоти раќамї бо иштироки ѓайрирезидентњо, ки хатари 
саркашї аз андоз дар натиљаи мушкилии бештари истифодаи механизмњои анъанавї 
вуљуд дорад. Бо ин маќсад ситонидани андоз ба њама гуна механизме дахл дорад, ки 
пардохти уњдадории андозро дар давраи ихтиёрии иљроиш таъмин менамояд. Пас аз ба 
охир расидани мўњлати ихтиёрї, њама гуна амали минбаъдае, ки ба таъмини пардохти 
уњдадорињои андозбандишаванда нигаронида шудааст, иљрои андоз ба њисоб меравад.  
Њамин тариќ, аз нуќтаи назари дар бозор њузури љисмонї надоштани ширкатњои 
раќамии хориљї, имкони пардохти мустаќими андоз метавонад он ќадар роњи мувофиќ 
набошад. Њамчунин риояи ихтиёрии андоз мављуд набуда, имконоти ситонидани андоз 
пас аз пардохти даромад аз хориља низ хеле кам ба назар мерасад ва самаранокии 
механизмњои иљрои пардохтњои андозї мањдуд мебошад. Чунин ба назар мерасад, ки 
татбиќи нигоњдории андоз механизми умедбахши љамъоварии андозњо аз ширкатњои 
раќамии хориљї мебошад, аммо зарур аст, ки доираи амалиёти раќамї бояд нигоњ 
дошта шуда, шахсияти агентњои андоз муќаррар карда шаванд.  

Адабиёт: 
1. Bulutoglu, Kenan. 1995. “Presumptive Taxation.” In Tax Policy Handbook, edited by Parthasarathi 

Shome. Washington, DC: International Monetary Fund. 
2. Clavey, Colin, Jonathan Leigh Pemberton, Jan Loeprick, and Marinus Verhoeven. 2019. 

“International Tax Reform, Digitalization, and Developing Economies.” MTI Discussion Paper 16, 
Macroeconomics, Trade, and Investment Global Practice, World Bank Group, Washington, DC. 

3. Junquera-Varela, Raúl Félix, Marijn Verhoeven, Gangadhar P. Shukla, Bernard Haven, Rajul 
Awasthi, and Blanca Moreno-Dodson. 2017. Strengthening Domestic Resource Mobilization: Moving 
from Theory to Practice in Low- and Middle-Income Countries. Directions in Development—Public 
Sector Governance. Washington, DC: World Bank. 

4. Junquera-Varela, Raúl Félix, Rajul Awasthi, Oleksii Balabushko, and Alma Nurshaikhova. 2019. 
“Thinking Strategically about Revenue Administration Reform: The Creation of Integrated, 
Autonomous Revenue Bodies—Policy Note.” Governance Discussion Paper 4, World Bank Group, 
Washington, DC.  

5. Ѓафуров П.Љ. Бањодињии сањми технологияњои раќамї дар рушди иќтисодї. Маљмўаи 
маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї бахшида ба «Бистсолаи омўзиш ва рушди 
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» (2020-2040). – Душанбе: 2020. 

6. Ѓафуров П.Љ., Зокир Хушмуњаммадзода. Наќш ва маќоми технологияњои раќамї дар соњаи 
саноат. Маљмўаи маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї бахшида ба «Бистсолаи 
омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» (2020-2040). – 
Душанбе: 2020. 

7. Ѓафуров П.Љ., Шањриёри Нурулло. Наќши давлат дар татбиќи технологияњои раќамї дар 
соњаи хизматрасонї. Маљмўаи маводњои конференсияи илмї-амалии љумњуриявї бахшида ба 
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» 
(2020-2040). – Душанбе: 2020.  

 
 

 БАТАНЗИМДАРОРИИ ШАКЛЊО ВА ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ СУЃУРТАВЇ ДАР 
ШАРОИТИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

Рањимов Ф.С., н.и.и., дотсенти кафедраи система ва технологияи                                 
иттилоотї дар иќтисодиёт 

    Низоми иќтисоди бозории мамлакат ин системаи ба таври чандирї танзимшаванда 
мебошад. Суѓурта, аз як тараф, њамчун љузъи танзимкунї ва таъминкунии истењсолоти 
устувор ва аз тарафи дигар, њамчун объекти танзимшавандаи дар доираи ќоидањои 
барояш умумї ва махсус фаъолияткунанда амал мекунад. Шаклњои ташкилию њуќуќии 
суѓурта, аз љумла дар давраи гузариш ба муносибатњои бозорї  ба суѓуртаи давлатї, 
суѓуртаи љамъиятњои сањомї, љамъиятњои суѓуртакунии байнињамдигарї ва суѓуртаи 
кооперативї људо мешаванд. Њоло дар байни шаклњои номбаршуда дар Љумњурии 
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Тољикистон мавќеи љамъияти суѓуртаи байнињамдигарї муайян нагардидааст, ки дар 
мамлакатњои ба низоми иќтисоди бозорї гузашта наќши муњим мебозад. 
 Бинобар ин, дар шароити рушди кунунии иќтисодиёт, ки суѓурта њамчун як 
категорияи молиявї истифода бурда мешавад, то њол эњтиёљ ба мукаммалгардонї ва 
дигаргунсозї вобаста ба ќонуниятњои иќтисоди бозорї дорад. Системаи суѓурта низ 
чун дигар системањои муњити атроф ба татбиќи ТИК эњтиёљ дорад ва ба назари мо, 
татбиќи он дар низоми суѓуртаи ЉТ зарур мебошад. Яке аз низоми суѓуртањое, ки имрўз 
дар давлатњои пешрафта рушд намудааст, ин:  
 Фонди ѓайридавлатии нафаќа, ки шакли махсуси ташкили суѓуртаи шахсї, ки 
пардохти нафаќаро ба суѓурташудагон бо расидан ба синну соли муайян (одатан, синни 
нафаќавї), новобаста ба пардохти нафаќаи давлатї кафолат медињад. Новобаста ба 
шакл шартномаи суѓурта барои пайдо шудани муносибатњои њамдигарии суѓуртавї 
асос њисоб мешавад. 
 Ширкати суѓуртавї ин сохтори мустаќили муносибатњои иќтсодї, њуќуќї ва 
ташкилї мебошад, ки фаъолияти суѓуртавиро дар доираи ќонунгузории љорї анљом 
медињад.[3] 
Функсияњои асосии ширкати суѓуртавї аз инњо иборатанд: 
•бастани шартномањои суѓуртавї; 
•ташаккули фонди суѓуртавї; 
•пардохти љубронњо ва маблаѓњои суѓуртавї; 
•инвеститсияи маблаѓњои озод ва ѓ. 
Ширкатњои суѓуртавї асоси сохтори инвеститсионии бозори суѓуртаро ташкил 
медињанд. Таснифи ширкатњои суѓуртавї тибќи аломатњои зер гузаронида мешавад:  
- аз рўи мансубият - сањомї, давлатї ва њукуматї;  
- аз рўи амалиёти иљрошаванда - ширкатњои махсус (суѓуртаи шахсї ва ё амволї), 
универсалї ва азнавсуѓуртакунї. 
 - аз рўи њудуди хизматрасонї - мањаллї, минтаќавї ва байналхалќї; 
- аз рўи њаљми Фонди оинномавї ва њаљми воридшавии пардохтњои суѓуртавї - калон, 
миёна ва хурд.  
Хусусиятњои ташкилї ва фаъолияти намудњои муњими ширкатњои суѓуртавиро тибќи 
мансубияташон (ба молик) дида мебароем: 
Љамъияти сањомї шахси њуќуќї буда, соњиби номи ширкатї (фирмавї), нишони ширкат 
ва мўњр бо номи худ мебошад. Љамъият аз лањзаи баќайдгирии давлатї маќоми шахси 
њуќуќиро пайдо мекунад. 
Барои иљрои амали суѓурта зарур аст, ки иљозатнома (литсензия) гирифта шавад. 
Љамъиятњои сањомии суѓуртавии шакли пўшида вуљуд доранд, ки сањмияњояшон танњо 
дар байни муассисони онњо пањн карда мешаванд ва љамъиятњои сањомии суѓуртавии 
шакли кушода њастанд, ки сањмияњои онњо озодона харидаю фурўхта мешаванд. 
 Шариксоњиби амволи муттањидаи љамъияти сањомии шакли кушода расман њар 
шањрванд, ки аќалан як сањмияро харидааст, шуда метавонад. Аммо барои њуќуќи 
њаќиќї доштан дар идоракунї ва корфармоии амволи љамъияти сањомии суѓуртавї 
миќдори назарраси сањмияњоро (пакети назоратї) доштан зарур аст. 
 Фонди оинномавии љамъияти сањомии шакли пўшида аз њисоби аъзоњаќќињои 
муассисон бунёд меёбад, љамъияти шакли кушода бошад, бо роњи табодули 
аъзоњаќќињо ба сањмияњо барои муассисон ва даъватшудагон барои иштирок дар 
љамъияти сањомї ташаккул меёбад. Муассисон ва сањомон аъзоњаќќињои худро 
метавонанд ба намудњои зерин пешкаш намоянд: 
-Маблаѓњои пулї бо асъори миллї ё бо асъори хориљї; 
-Намудњои гуногуни амвол (бино, иншоот, таљњизот ва ѓ.); 
-Њуќуќи истифодаи замин, об ва дигар захирањои табиї, биноњо, иншоот ва таљњизот; 
-Дигар њуќуќњои амволї (аз љумла, ба моликияти аќлонї, «Ноу-хау» ва ѓ.) 
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Сањмияњои љамъияти кушода аз як шахс ба шахси дигар бе мувофиќаи дигар 
сањомон гузашта метавонанд. Сањмияњои љамъияти пўшида ба якдигар танњо бо 
мувофиќаи аксарияти сањомон гузашта метавонанд. Ширкати сањомии суѓуртавї ѓайр 
аз ширкати асосї, метавонад дигар воњидњои дорои сатњњои гуногуни мустаќилият ва 
фаъолиятро њамроњ кунад. Дар мамолики иќтисоди бозоргонї ѓайр аз сарширкат, 
шуъбањои љамъияти суѓуртавї низ шахсони њуќуќї шуда метавонанд, лекин 
намояндагї, агентї ва шуъбањо дорои чунин мустаќилият нестанд. 
Намояндагии ширкати суѓуртавї, чун ќоида, бо љамъоварии маълумот ва реклама 
машѓул шуда, фаъолияти тиљоратї намебарад. Агентии ширкати суѓуртавї њуќуќ дорад 
тамоми функсияњои намояндагї ва амалиёти муайяни суѓуртавї, аз он љумла бастани 
шартнома ва иљрои онро адо намояд [7]. 
 Ширкатњои суѓуртавї ширкатњои ѓайритиљоратї мебошанд, ки фаъолияти онњо ба 
субсидияњо (дастгирї) асос ёфтааст. Онњо ба суѓуртаи бекорї, суѓуртаи љуброни 
коргарон ва хизматчиён, инчунин ба суѓуртаи коршоямии касбї субсидия мекунанд. 
Аксар ваќт ширкатњои суѓуртавї аз пардохти андозњои давлатї озоданд. 
Танзими давлатии фаъолияти суѓуртавї бояд инкишофи системаи миллии суѓуртавиро 
таъмин намояд ва ба соњаи суѓурта дар иќтисодиёт назорати таъсирбахш расонад. 
Заминаи ќонунгузории танзими њуќуќии бозори суѓуртаи миллиро Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи суѓурта», ки 20 июли соли 1994 ќабул гардидааст, гузоштааст. 
Мутобиќи ќонуни мазкур њамаи ширкатњои суѓуртавї, аз љумла ширкатњои суѓуртавии 
муштарак бо иштироки фирмањои хориљии суѓуртавї, бахшњои онњо, ки ба фаъолияти 
суѓуртакунї машѓуланд, дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайди њатмии 
давлатї гирифта мешаванд. 
 Баќайдгирии ширкатњои суѓуртавї на дертар аз 30 рўзи ба Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон додани ариза, бо пешнињоди њуљљатњои зерин анљом мепазирад: 
-Пратокол (ќарор) дар барои таъсиси ширкати суѓуртавї; 
-Шартномаи таъсисдињї; 
-Оиннома (низомнома); 
-Маълумот дар барои мувофиќати касбии роњбарони ширкати суѓуртавї (роњбар, 
сармуњосиб) тибќи талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.[1] 
Ширкати суѓуртавї аз лањзаи ба ќайд гирифтанаш ба худ статуси шахси њуќуќиро 
мегирад. Баќайдгирї мумкин аст бо  сабабњои зерин рад карда шавад: 
- вайронкунии тартиботи аз тарафи ќонун ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
муќарраргардидаи таъсиси ширкат; 
- мувофиќат накардани њуљљатњои таъсисї ба талаботи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон; 
-Аз љињати касбї номувофиќ будани роњбарон. 
Њангоми беасос рад шудани баќайдгирии давлатї муассисони ширкати суѓуртавї 
метавонанд ба суд мурољиат намоянд. Иљозатномаро барои анљом додани фаъолияти 
суѓуртавї ба ширкати суѓуртавї маќомоти назорати давлатии суѓуртавии Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон дар асоси њуљљатњои зерин медињад: 
- дар асоси ариза бо замимаи њуљљатњои таъсисдињї; шањодатномаи баќайдгирї; 
маълумотнома дар бораи њаљми пардохти фонди оинномавї; асоснокии иќтисодии 
фаъолияти суѓуртавї; ќоидањои намудњои суѓурта; њисобњои тарифњои суѓуртавї; 
маълумот дар бораи роњбарон ва муовинњо; 
-Ба ширкатњои суѓуртавие, ки асоси фаъолияташон мутлаќо азнавсуѓуртакунї 
мебошад, дар асоси ариза бо замимаи њуљљатњои муассисї; шањодатномаи баќайдгирї; 
маълумот дар бораи њаљми пардохти фонди оинномавї; маълумот дар бораи роњбарон 
ва муовинон. 

Иљозатнома барои анљомдињии суѓуртаи ихтиёрї ва њатмии шахсї, суѓуртаи 
амвол ва суѓуртаи масъулият, инчунин азнавсуѓуртакунї, ки агар асоси фаъолияти 
суѓуртакунанда танњо азнавсуѓуртакунї бошад, дода мешавад. Дар ин њолат дар 
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иљозатнома намуди мушаххаси суѓурта, ки суѓуртакунанда њуќуќи иљрои онро дорад, 
нишон дода мешавад. Маќомоти назорати давлатии назди Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон аризаи шахсони њуќуќиро дар бораи додани иљозатнома дар мўњлати на 
зиёда аз 30 рўзи ворид гаштани њуљљатњои номбаршуда баррасї менамояд. [5] 

Хулоса, барои рушди муносибатњои суѓуртавї дар Љумњурии Тољикистон муайян 

намудани намуд ва шаклњои муносибатњои суѓуртавї бо љорї намудани технологияҳои 

нави иқтисодёти рақамї ниёз дорад, ки дар натиљаи таъсири байнињамдигарии 

шаклњои истифодабарии технологияҳои иттилоотї ањамияти муњим дорад. Дар натиљаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотї дар рушди муносибатњои фаъолияти суғуртавї 

самаранокии даромаднокии шаклњои суғурта зиёд мегардад, рушди муносибатњои 

иљтимоии суғуртавї ба вуљуд меояд, муносибатњо ва хадамотњои нави суғурта 

ташкилгардида, дар бозори меҳнати бахши суғурта таѓйирот ба вуљуд меоянд. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

Солиева Н.Ш., к.э.н., доцент ДФ НИТУ «МИСиС», г.Душанбе 
Худоназарова М.Х. студентка 3 курса специальности 1-40010202 

Туризм – одна из сильнейших отраслей экономики, в которой роль информации 
очень высока. Иными словами, сбор, хранение, обработка и передача актуальной 
информации является важнейшим и необходимым условием функционирования любого 
туристского предприятия. Успех некоторых отраслей экономики зависит от скорости 
передачи и обмена информацией, от подхода, своевременности, уместности и полноты. 
В связи с этим успешное развитие сферы туризма предполагает широкое использование 
новейших технологий, как при создании туристских продуктов, так и при их 
продвижении на рынке услуг. 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон обратил внимание на текущие 
проблемы и в своем послании 2017 года отметил, что предлагаю привлечь инвестиции в 
туристическую инфраструктуру, чтобы объявить 2018 год годом развитие туризма и 
народных промыслов в стране» [7]. 

Сегодня международный и внутренний туризм является мощной отраслью 
торговли услугами. Это подтверждают данные Комитета по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан и Комитета по развитию туризма при Правительстве 
Республики Таджикистан (рисунок 1). Более того, современный туризм — это 
глобальный компьютерный бизнес. В этот бизнес входят крупные авиакомпании, 
гостиничные комплексы и туристические агентства по всему миру. Благодаря 
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информационным технологиям туристические продукты становятся более 
индивидуальными и гибкими, а также более доступными для каждого потребителя. Все 
туристы со всего мира эффективно используют официальные сайты туристических 
направлений для сбора информации об их услугах перед поездкой. 
 

 
Рисунок 1. Количество туристических компаний 

По показателям этой диаграммы можно сравнить, что из года в год 
увеличивается количество туристических компаний. С 2013 по 2020 год количество 
туристических компаний на территории Таджикистана увеличилось до 150 единиц. 
По данным органов государственной границы, количество иностранных туристов, 
въехавших в страну в качестве туристов в 2019 году, составило 1257 человек, что 
значительно выше, чем в 2020 году [6]. Ю.С. Курбанов в своей научной работе отмечает, 
что деятельность туристических услуг в республике составляет 170 единиц, из них 33 
единицы - в ГБАО, 52 единицы - в Согдийской области, 36 единиц - в Хатлонской 
области, 35 единиц- в Душанбе и 14 единиц - в РРП. [3,15].  

Туризм является одной из важнейших сфер занятости трудоспособного 
населения, повышения уровня жизни населения, развития других услуг и производства, 
а также представления истории, культуры, природы и традиций народа. Анализ 
показывает, что в результате принятых мер, количество иностранных туристов, 
посещающих страну, увеличивается из года в год. Однако туристические ресурсы 
страны не используются должным образом и в соответствии с современными и 
международными стандартами туризма, не созданы благоприятные условия для 
туристов. Поэтому ставится цель продолжить реформы в этой сфере, чтобы 
значительно увеличить вклад туристической сферы в социально-экономическое 
развитие страны [4, с.45]. Следует отметить, что сфера туризма не может развиваться без 
эффективного использования информационных технологий. Поэтому нам необходимо 
лучше понимать этапы внедрения информационных технологий и их эффективность. 

П.У. Бобомуродов об эффективности развития туризма в стране с помощью 
информационных технологий свидетельствует о том, что внедрение ИКТ в туризме 
является одной из стратегических целей страны, и требует от туристических 
организаций руководства их внедрением и, таким образом, достижения этой цели, т. е. 
цифровизации экономики [2, с. 107]. 

Внедрение информационных технологий в сфере туризма предполагает 
несколько этапов. 

Первый шаг — «база данных». Его основная цель — повышение эффективности 
туристических компаний за счет автоматизации информационных процессов. 
Второй этап – внедрение «системы управления информацией» и развитие таких 
информационных технологий, которые повысят эффективность управления за счет 
улучшения требований к организации передачи информации. 
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Третий этап – внедрение системы «стратегической информации», повышающей 
конкурентоспособность компании. Внедрение различных типов сетей для улучшения 
непосредственной работы туристических агентств, а также для установления контактов 
с внешними организациями. 

Четвертый этап — «сетевой этап», посредством которого осуществляется 
соединение сетей всех уровней, таких как локальный, региональный и глобальный. 
Основные особенности этого этапа заключаются в повышении эффективности 
информационных технологий, уменьшении габаритов оборудования, снижении его 
закупочной стоимости, повышении надежности, установлении связи между 
терминалами, расположенными в разных регионах мира. Все это способствовало тому, 
что информационные технологии сыграли важную роль в деятельности всех 
туристических организаций. Это свидетельствует о том, что развитие туризма 
посредством информационных технологий в мире ускоряется небывалыми темпами. 
Основу туристского рынка составляют туристические компании [1]. Эти структуры 
предоставляют ряд услуг для туристов, важнейшими из которых являются: организация 
размещения в гостиницах и мотелях в регионах Республики Таджикистан, приобретение 
и бронирование авиабилетов, организация экотуризма, культурно-исторического 
туризма. в РТ, услуги переводчиков, альпинизм, авто, мото и велотуризм, туризм в 
горах РТ, визово-разрешительные услуги в регионы РТ, транспортные услуги на 
территории Таджикистан и другие. 

В сфере туризма также есть компании из других отраслей, для которых они 
организуют и предоставляют различные услуги. 
На основании этих трех особенностей современного туризма можно выделить: 
- многопрофильный и интегрированный бизнес; 
- различные услуги с точки зрения производителя и потребителя; 
- эффективность работы через компьютерные сети. 

Современный туризм – это сфера, в которой сбор, обработка, применение и 
передача информации являются важной частью их повседневной деятельности. В этой 
области предлагаются различные услуги, такие как другие промышленные или 
потребительские товары в точке продажи и просмотр национальных товаров. 
Туристические службы, как правило, заранее бронируют билеты и путевки через 
информационные технологии, особенно глобальные сети. Поэтому туризм на рынке 
почти полностью зависит от фотографии, описаний, средств коммуникации и передачи 
информации. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИЌТИДОРИ МЕЊНАТЇ ДАР БАХШИ АГРАРЇ 
Гулов А.Б. – н.и.и., асистенти кафедраи моделсозии математикї ва иттилоотии ДДМИТ 

Дар шароити муосир, ки бахши аграрї аз буњрон тадриљан озод гардида, дар баъзе 
минтаќањои мамлакат он ба марњилаи рушди устувор ќадам нињодааст, махсусан дар он 
љойњое, ки корхонањои кишоварзї ташкил карда мешаванд, барои шуѓли ањолии дењот 
дигаргунињои мусбї рўй медињанд. Ќайд кардан зарур аст, ки чунин тамоюл маънои «дењот 
аллакай ба тартиботи худидоракунї ворид гардидани иќтидори мењнатї»-ро ифода 
намекунад, зеро мутаассифона, тањвили бозори шуѓли ањолї дар баробари оќибатњои мусбат 
боз як ќатор оќибатњои нави манфї, яъне бекорї дар дењот ва коњишёбии фоидаи ањолии 
дењотро низ дар бар мегирад. Дар аксари минтаќањои љумњурї пањлуњои асосии соњаи 
мењнатии дењот бетаѓйир боќї монда, хеле номусоид мебошанд ва иќтидори мењнатї 
тамоман амал намекунад. 

Тибќи натиљаи тањќиќот ва мушоњидањои олимон ва коршиносон ба мушкилоти 
шадиди дар соњаи мењнати бахши аграрї мављудбуда мансуб донистан мумкин аст: 

- шуѓли бесамари иќтисодї дар бахши аграрї, ки камбизоатии ањолии дењотро ба вуљуд 
оварда, онро мавќуф медорад; 

- њаракати босуръати бахши аграрї ба татбиќи технологияњои инноватсионї, мењнати 
худкор, њукмфармо будани шуѓли ањолии ибтидоии камдаромаде, ки аз љињати иљтимої 
бемуњофиза мебошад; 

- инкишоф наёфтани намудњои фаъолияти ѓайрикишоварзї дар дењот, ки дар бахши 
аграрї даромадњои пастро љуброн мекунанд; 

- њаракати сусти њудудї ва касбии ќувваи корї дар байни минтаќањои дењоте, ки аз вуљуд 
надоштани бозори мањњалї вобастагї дорад. 

Комилан маълум мебошад, ки барои муайян намудани мавќеи бахши аграрї дар 
таъминоти шуѓли ањолї бояд самтњои рушди он бо дарназардошти хусусиятњои 
минтаќавї возењ муайян карда шуда бошанд, зеро то њол сохти мувофиќи истењсолоти 
кишоварзї муќаррар карда нашудааст. Л.А. Костин ба ислоњоти иќтисодї арзёбии 
холисона карда, масъалањои истифодаи назарияи иќтидори мењнатро дар коркарди 
сиёсати шуѓли ањолї дар мамлакатњои гуногун тањлил намудааст [2]. Тањќиќи масъала 
нишон медињад, ки аз њалли ин мушкилот масъалањои муќаррар намудани сатњи омода 
намудани ќувваи кории ихтисосманд, мувофиќати мењнати бахши аграрї ва саноат, 
имкониятњои соња дар љалб намудани зањирањои мењнатї вобастагї доранд. Њалли 
масъалањои мазкур коркарди сиёсати шуѓли ањолиро дар асоси интихоби далелноки 
сохтори соњавии бахши аграрии минтаќањои алоњида бо дарназардошти хусусиятњои 
табиї-иќлимї ва њудудї таќозо менамояд. 

Доир ба мафњуми «иќтидори мењнатї» муќаррароти зиёд ва гуногуни муаллифони 
хориљї ва ватанї вуљуд доранд, ки моњият ва маънои онро ифода мекунанд. Дар 
њаќиќат тамоми тадќиќотчиён то андозае дуруст мешуморанд, ки бозори мењнат - ин 
зоњир будани муносибатњои молию пулї, яъне муносибатњои хариду фурўш дар соњаи 
шуѓли ањолї мебошад. Бо вуљуди ин, дараљаи нуфузи ин муносибатњо гуногун 
маънидод карда мешавад. Баъзе муаллифон умуман дар муносибатњои хариду фурўши 
мол ба «ќувваи корї» ањамият надода, зери ибораи иќтидори мењнатї маљмўи 
муносибатњои љамъиятиро оид ба ташаккули талабот ба ќувваи корї ва пешнињодњои 
он медонанд. Ѓайр аз ин, тафсирњои хеле соддакардашуда низ вуљуд доранд, масалан, ба 
аќидаи олим А.О. Котляр бозор - ин воситаест, ки коргаронро бо кор таъмин мекунад 
ва дар соњаи шуѓли ањолї ќарорњоро мутобиќ месозад [3] . 

Чунин шуморидан мумкин аст, ки иќтидори мењнатї дар бахши аграрї - ин 
маљмўи хусусиятњо ва сифатњои демографї, иљтимої ва маънавии ањолии ќобили 
мењнати дењот дар доираи низоми мављудаи муносибатњо барои иштирок дар раванди 
кор ва фаъолияти љамъиятї мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон шуѓл ва таќсимоти захирањои мењнатї он ќадар 
мукаммал нест. Яке аз сабабњои асосии нобаробарии рушди иќтисодию иљтимоии 
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минтаќањои љумњурї нисбат ба ањолии мављуда, махсусан ќисми ќобили мењнати он 
мебошад. Фарќияти асосии иќтидори мењнатии Љумњурии Тољикистон сатњи баланди 
бекории нињонї мебошад, ки аз як тараф - захираи тавсеаи истењсолот буда, аз тарафи 
дигар – метавонад омили назарраси ноустувории муносибатњои иљтимої њангоми 
бадшавии вазъи иќтисодї гардад. 

Хуллас тањќиќот нишон медињад, ки иќтидори мењнатї дар Тољикистон дар ин 
марњила дорои як ќатор хусусиятњои зерин мебошад: 

 зиёдшавии арзаи мењнат дар бозори дохилї њангоми нокифоя будани таќозо ба он; 

 шиддатнок шудани номувофиќии таќозо ва арзаи ќувваи корї аз рўи андозањои 
касбию тахассусї; 

 зиёдшавии шумораи нафарони дар ќисмњои ѓайридавлатии иќисодиёт машѓулбуда; 

 коњиши эътиборнокии тахассусњои касбї, махсусан дар миёни љавонон; 

 раѓбати сусти корфармоён ба баланд бардоштани тахассус ва такмили дониши 
коргарон; 

 мављуд набудани механизми мувофиќкунии эњтиёљоти бекорон ва шањрвандони 
бешуѓл дар омўзиш ва азнавомўзонї бо эњтиёљоти корфармоён ва пешгўињои бозори 
мењнат; 

 пурра коркард накардани методњои таъсири мутаќобилаи хадамоти шуѓл бо 
маќомоти њокимияти иљроия дар њали масъалањои мавќеи касбї ва дастгирии равонии 
ањолии бешуѓл; 

 мушкилот дар таъмини шањрвандон бо мењнат, махсусан ба њифзи иљтимої 
эњтиёљманд (маъюбон, волидони танњо, серфарзанд ва ѓайра); 

 баландбардории зудњаракатии ќувваи корї, пеш аз њама, дар муњољирати ќувваи 
кории дар берун аз љумњурї зуњурёбанда. 

Барои тасаввуроти воќеї оид ба миќёс, сохторњо ва љиддияти масъалањои мављуда 
ва тањлили вазъияти бавуљудомада дар бозори мењнат, бањодињии таъсири институтњо 
ба он, гузаронидани мониторинги ташаккулёбии таќозо ва арзаи ќувваи корї аз нуќтаи 
назари соњавї ва касбї-тахассусї зарур мебошад.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Фарайдунов О. К. – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры прикладной 
информатики в экономике 

Метод линейного программирования дает возможность аргументировать 
наилучшее экономическое решение в обстоятельствах строгих ограничений, имеющих 
отношение к применяемым в изготовлении ресурсам. Применение методов линейного 
программирования актуально в настоящее время, так как использование 
математических моделей является важным направлением совершенствования 
планирования и анализа деятельности фирм [1]. 

Линейное программирование является наиболее изученным разделом 
математического программирования. Термин линейного программирования появился в 
работах Т. Купманса и Дж. Данцига в 1951 г. [2]. 
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Рассмотрим максимизацию прибыли, характерные особенности задач линейного 
программирования, где в качестве высокоуровневых инструментов используется язык 
программирования Python и библиотеки SciPy и PuLP.  

Соответствующие инструменты Python – это просто удобные интерфейсы для 
работы с низкоуровневыми библиотеками – солеварами. 
Рассмотрим следующую задачу максимизации: 

Максимизировать         при условии  

{
 
 

 
 
               
              
              

   
   

 

Нужно найти такие   и  , чтобы выполнялись (1), (2) и (3) неравенства, а также 

ограничения     и    . При этом решение должно соответствовать максимально 
возможному значению z. 

Независимые переменные, которые нужно найти (  и  ) называ-ют переменными 
решения (decision variables). Функция, которую необходимо максимизировать или 

минимизировать ( ), – это целевая функция (objective function), функция стоимости (cost 
function) или просто цель (goal). Неравенства, которым необходимо удовлетворять, 
называются ограничениями (inequality constraints или equality constraints для обычных 
уравнений) [3]. 

Проблему можно визуализировать в виде рис.1. В данном графике (рис.1) 

красная линия представляет функцию            , а красная область над ней 
показывает, где красное неравенство не выполняется. Аналогично синяя линия – 

это              , желтая линия – это             , окрашенные области – та 
часть плоскости, где неравенство не выполняется. 

Каждая точка серой области удовлетворяет всем ограничениям и является 
потенциальным решением задачи. Эта область называется областью допустимых 
решений (feasible region), а ее точки – допустимыми решениями (feasible solutions). 

Мы хотим максимизировать z. Решение, соответствующее максимальному 
значению z, называют оптимальным решением. 

Обратите внимание, что функция z линейна. Оптимальное решение должно 
находиться в одной из вершин области допустимых решений. Иногда весь край 
допустимой области или даже вся область может соответствовать одному и тому же 
значению z. 

Представим, что в задачу введено дополнительное ограничение в виде равенства (4): 

Максимизировать         при условии  

{
 
 

 
 
               

              

              

              
   
   

 

linprog() решает только задачи минимизации (не максимизации) и не допускает 
ограничений-неравенств со знаком больше или равно (≥). Чтобы обойти эти проблемы, 
нам необходимо изменить описание задачи перед запуском оптимизации: 

Вместо максимизации            минимизируем отрицательное значение (         
   ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Вместо знака   мы можем умножить неравенство (2) на    и получить 
противоположный знак (ограничения по осям рассмотрим далее). 
На следующем шаге определяем входные значения (код программы на Python): 
obj = [-1, -2] # Коэффициенты для x и y 
lhs_ineq = [[ 2, 1], # левая сторона неравенства (1) 
      [-4, 5], # левая сторона неравенства (2) 
      [ 1, -2]] # левая сторона неравенства (3) 
rhs_ineq = [20, 10, 2] # правая сторона неравенства (1), (2), (3) 
lhs_eq = [[-1, 5]]   # левая сторона равенства (4) 
rhs_eq = [15]     # правая сторона равенства (4) 

Мы поместили значения из системы в соответствующие списки: 

obj содержит коэффициенты целевой функции, 
lhs_ineq и rhs_ineq содержат коэффициенты из ограничений-неравенств, 
lhs_eq и rhs_eq содержат коэффициенты из ограничивающего уравнения. 

Теперь область допустимых решений не соответствует всей серой зоне. Это лишь 
часть зеленой линии, проходящей через серую область от точки пересечения с синей 
линией до точки пересечения с красной (Рис.2). 

Если добавить требование, что все значения   должны быть целыми числами, то мы 
получим задачу смешанно-целочисленного линейного программирования, и набор 

возможных решений снова изменится. Значение   является целым числом. Возможные 
решения – это зеленые точки на сером фоне (Рис.3). 

Эти три примера иллюстрируют задачи линейного программирования – они имеют 
ограниченные допустимые области решений и конечные решения: 
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149 

 

МОДЕЛИ КИБЕРНЕТИКИИ ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ  ҲАМЧУН СИСТЕМАИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ЭЛЕКТРОНӢ 

Раҳмонзода М.Н. -н.и.и., м. калони кафедраи информатикаи амалӣ дар иқтисодиёти 
ДДМИТ  

  
Воқеияти рушди иқтисоди ҷаҳони муосир нишон медиҳад, ки имрӯз мо дар 

ҳолати гузариш ба истифодаи технологияи таъминкунандаи коркарди фаврии 

иттилоот, иҷрои таъҷилии қарорҳои идоракунӣ, ноил шудан ба дастрасии васеъ ва 

иштироки аҳолӣ дар ҷараёни идоракунии давлатӣ қарор дорем. Яке аз омилҳои 

муайянкунандаи ин самт ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ ба шумор меравад. 

Ҳукумати электронӣ яке аз муҳимтарин институтҳои иттилоотии ҷамъият - ҷамъияте, ки 

дар он аксари кормандон бо истеҳсолот, нигаҳдорӣ ва коркарди иттилоот машғул 

мебошанд, маҳсуб меёбад. 

Тавре аллакай қайд гардид, яке аз самтҳои асосии рушди ҳукумати электронӣ ин 

хизматрасонии электронӣ (e-services) мебошад, ки намудҳои хизматҳои дар шакли 

электронӣ расонида, аз ҷумла маъмурияти электронӣ бо имкониятҳои дастрасӣ ба 

хизматрасониҳои гуногун бо технологияҳои «равзанаи ягона»-ро инъикос менамояд. 

Сохтори ҳукумати электронӣ маҳаки пешниҳоди хизматрасонии электронӣ дар 

системаи идоракунии давлатӣ ба ҳисоб меравад. Асоси системаи муносибатҳои ҲЭ дар 

худ системаи инкишофёбандаеро ифода мекунад, ки бо сохтори бисёрҷабҳагӣ ва 

серқисматиро, ки бо алоқаҳои мустақим ва ҷавобӣ тавсиф карда мешавад. Дар 

назарияи кибернетикаи иқтисодии муосир системаи тадқиқшаванда аз нуқтаи назари 

«қуттии сиёҳ» бо дарназардошти тағйироти воқеии воридшаванда (экзогенӣ) ва 

хориҷшаванда (эндогенӣ) ва мавҷудияти алоқаҳои мустақим ва ҷавобӣ таҳқиқ карда 
мешавад33. 

Дар ҳолати мазкур захираи системае, ки бо дарки зиёд ҳамчун манбаи ташаккул 

ва рушд фаҳмида мешавад, параметрҳои воридшаванда мавриди назар қарор мегиранд. 

Параметрҳои воридшаванда, яъне натиҷаҳои ноилгардидаи амали система бо 

дарназардошти афзоиши захираҳо ҳамчун натиҷаи алоқаи мусбии ҷавобии мавҷуда 

омили дохилии ифодакунандаи рушди объект мегардад. Таъсири байниҳамдигарии 

системаи тадқиқшаванда бо муҳити беруна ба воситаи ҳисоби тағйироти воридшаванда 

ва хориҷшавандае, ки ба рафти ташаккул таъсир мерасонад, амалӣ мегардад34. 

Дар асоси манбаи овардашудаи консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ 

ташаккул ва рушди ҳукумати электронӣ тавассути нақшаи кибернетикӣ бо 

дарназардошти алоқаҳои мусбии ҷавобӣ (баргарданда) нишон дода мешавад (расми 1). 

                                                           
33

 Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. –М.: 

Экономика, 1973 
34 Ващенко А.А Качество жизни как важнейший приоритет экономического 

развития. // Креативная экономика. – 2008,  № 10 (22) , c. 140-146 

http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/2500/
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Расми 1. ҲЭ ҳамчун система бо алоқаи мустақим ва баргардандаи виртуалии миёни сохторҳои 

гуногуни иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

Дар нақшаи кибернетикии овардашуда чунин аломатҳо қабул гардидаанд: 

 G2G (governmenttogovernment) – расонидани хизмати электронӣ ва иттилоотӣ (е-

хизматрасонӣ) бо дарназардошти таъсири мутақобила бо сохторҳои гуногуни 

идоракунии давлатӣ; 

 G2S (governmenttosociety) – расонидани хизмати электронӣ ба аҳолӣ; 

 G2B (governmenttobusiness) – расонидани хизмати электронӣ дар соҳаи тиҷорат. 

Чуноне аз расми 1 бармеояд, варианти овардашудаи коркарди ҲЭ ба мавҷудияти 

алоқаҳои мустақим ва алоқаҳои ҷавобӣ (баргарданда) вобастагӣ дорад (feedback). 

Системаи истифодашавандаи алоқаҳои мустақим ва ҷавобӣ (баргарданда) дар заминаи 

ҷараёни идоракунӣ қарор дорад. Ин ҷо бояд қайд кард, ки алоқаҳои ҷавобӣ 

(баргарданда) дар таҳлили қарорҳои идоракунӣ, ки субъектҳои хоҷагидор қабул 

мекунанд ва тавассути алоқамандиҳои байниҳамдигарии зерин амалӣ мегарданд, 
ташаккул меёбад: 

B2G (тиҷорат - ҳукумат); 

S2G (ҷамъият - ҳукумат); 

G2G (шохаҳои гуногуни сохтори идоракунии давлатӣ). 
Барои сохтани модели кибернетикии консепсияи амалкунанда дар навбати аввал 

бояд параметрҳои воридшаванда ва хориҷшавандае муайян карда шаванд, ки сохтори 

системаи ҳукумати электрониро тавсиф менамоянд.  

 Дар асоси консепсияҳои мазкур ишора кардан мумкин аст, ки ба тағйироти 

асосии воридшаванда (экзогенӣ) параметрҳои зерин дохил мешаванд: 

захираҳои молиявӣ, ки ҳамчун инвеститсия барои лоиҳаи ҲЭ маблағгузорӣ мешаванд;  

дараҷаи ноилшавӣ ба рушди ҷомеаи иттилоотӣ, аз ҷумла: 

 рушди технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ (ТИК); 

сатҳи рушди сармояи инсонӣ, аз ҷумла малакаи истифодаи ТИК ва доштани қобилияти 

гирифтани хизматрасонии электронӣ дар шакли электронӣ дар сохтори идоракунии 

давлатӣ; 

 дараҷаи рушди сохтори соҳибкорӣ, ки талабот ба хизматрасонии электрониро аз 

тарафи тоҷирон ба вуҷуд меоранд. Ҳамчунин, омодагии сохтори соҳибкорӣ оид ба 

тавсеаи бахшҳои бозор тавассути истифодаи манбаи иттилооти дар ихтиёрдошта хеле 

муҳим аст. 

 дараҷаи иштироки фаъоли субъектҳои бозор, ки сатҳи эътимоднокӣ ба сохтори 

идоракунии ҳукуматӣ аз тарафи соҳибкорӣ ва аҳолиро муайян мекунад. Дараҷаи 
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эътимоди ҷамъиятии ҳосилшуда бо ҷалби фаъолонаи субъектҳои бозор ба ҷараёни 

ташаккул ва рушди ҳукумати электронӣ муайян карда мешавад. Татбиқи амалии лоиҳа 

аз сатҳи эхтимоди ҳосилшуда вобастагӣ дорад. 

 сифати коркарди технологии лоиҳаи ҳукумати электронӣ, аз ҷумла параметрҳои зерин: 

а) кори эътимодбахши тамоми қисмҳои система, кор бо эҳтимолияти ками ғалатҳо ва 

талафи иттилоот, комёбӣ дар махфияти талабшаванда ва ғ. 

б) интерфейсҳои рафиқона, меҳнатшиносии баланд дар идоракунӣ, истифодабарӣ ва 

сатҳи муносиби хизмат, дастгирии қарорҳои қабулшудаи идоракунӣ35. 

Чуноне аз сохтори система бармеояд, натиҷаи интегралии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ин 

нишондиҳандаи ҳосилшавандаи кори ҳукумати электронӣ мебошад, ки аз ҷамъи 

ҷузъҳои натиҷаҳо иборат аст:  

иҷтимоӣ;  

 иқтисодӣ; 

 сиёсӣ. 

Фаъолияти якҷояи ин параметрҳои хориҷшаванда аз фаъолияти якҷояи 

субъектҳои мавҷудаи бозор иборат буда, асоси рушди система маҳсуб меёбад. Алоқаи 

ҷавобӣ (баргарданда) ҳамон вақт мусбӣ ҳисобида мешавад, ки агар баромади система 

натиҷаҳои фаъолияти онро дар заминаи вазъи аслии кибернетикаи иқтисодӣ тақвият 

диҳад.  

Натиҷаҳои иқтисодии тадқиқшаванда, ки ба онҳо даромад ва фоида аз амали 

ҳукумати электронӣ мансубанд, аз нишондиҳандаҳои зерин иборатанд:  

1) зиёд намудани иқтидори маблағгузорӣ (инвеститсионӣ), ки барои афзоиши ҳаҷми 

маблағи дар лоиҳаи ҳукумати электронӣ пешбинишуда мусоидат менамояд;  

2) тақвият додани фаъолияти соҳибкорӣ ва сатҳи эътимоди аҳолӣ ба лоиҳаи мазкур; 

3) васеъ намудани имкониятҳои иқтидори мавҷуда вобаста ба рушди компютеркунонӣ 

ва иттилоотонии ҷамъият ва баланд бардоштани сатҳи дониши компютерии ҷамъият ва 

ғ. 

Бо натиҷагириҳо аз гуфтаҳои боло хулоса намудан мумкин аст, ки натиҷаи 

бадастовардаи ҷамъбастӣ ба таври мусбӣ ба андозаи тағйироти воридшавандаи 
(экзогении) объект таъсир мерасонад. 

Бузургии натиҷаи иҷтимоӣ, ки ҳамчун сатҳи болоравандаи сифати ҳаёти аҳолӣ, аз 

ҷумла зиёдшавии вақти холии аҳолӣ, васеъ намудани имкониятҳои рушди шахсият ва 

амсоли инҳо, ки тавассути дастрасии фаврии иттилооти зарурӣ ба даст меоянд, ба сатҳи 

дастгирии ҲЭ ҳамчун лоиҳа мусоидат мекунад. 

 
Адабиёт: 

1. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. –М.: Экономика, 1973 
2. Ващенко А.А Качество жизни как важнейший приоритет экономического развития. // 
Креативная экономика. – 2008, № 10 (22) , c. 140-146 
3. Егорова Н.Е. Вопросы согласования плановых решений с использованием имитационных систем. 
–М.: Наука, 1987. 
4. Егорова Н.Е., Гончаревский М.В. Обоснование технологической структуры наукоемкого 
производства с учетом согласования краткосрочных и долгосрочных спросовых ограничений // 
Аудит и финансовый анализ, 2005, № 4. 

 
 

                                                           
35

 Егорова Н.Е. Вопросы согласования плановых решений с использованием 

имитационных систем. –М.: Наука, 1987 

http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/archive/2500/


152 

 

ИСТИФОДАИ МОДЕЛИ МУВОЗИНАТИ БАЙНИСОҲАВӢ ДАР ҲИСОБИ 
ГАРОНИИ АНДОЗ 

Воҳидов У.М., н.и.и., дотсенти кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотӣ 
 

Ҳангоми гузаронидани таҳлили сиёсати самараноки иқтисодӣ бе такя ба ин ва ё он 

назарияи иқтисодӣ номумкин буда, аз тарафи дигар, бе маълумотҳои омории 

эътиборнок ва усулҳои иқтисодӣ-математикии коркарди онҳо амалӣ намегарданд. 

Асоси амалии таҳлили вариантҳои сиёсати иқтисодӣ, аз ҷумла банақшагирии буҷети 

давлатӣ ҳамчун модели мувозинатии байнисоҳавии (ММБ) воқеӣ хизмат менамояд ва 

имконият медиҳад, ки алоқамандии байни тамоми соҳаҳои иқтисодӣ ба назар гирифта 
шаванд. Вобаста аз гузориши масъала ва маълумоти омории эътимоднок якчанд 

намуди ММБ Леонтев («Хароҷот-истеҳсол») мавҷуд мебошанд. Новобаста аз намудҳои 

моделҳо, натиҷаи ниҳоии онҳо ба ҳалли масъалаи мувозинати иқтисодӣ оварда 

мерасонад, ки дар онҳо идеяи асосии зерини Леонтев амалӣ мегардад: «Барои ягон чизро 

истеҳсол кардан бояд ягон чизро хароҷот кард ва барои ягон чизро хароҷот кардан, бояд 

аввал он чизро истеҳсол кард» [1].    

Мақолаи мазкур ба ҳисоби андозҳои мустақим ва гаронии он дар асоси тақсимоти 

мувозинатии маҷмуи арзиши иловашуда мувофиқи ММБ-и Леонтев бахшида шудааст.  

Дар МББ ҷадвали «Хароҷот-истеҳсол» (Input-output tables), қисми таркибии 

методологияи муосири азнавистеҳсолкунӣ мебошад, ки барои таҳия ва истифодабарии 

он дар ҳалли проблемаҳои муҳими иқтисодӣ иқтисодчии амрикоӣ В.В. Леонтев соли 

1973 бо мукофоти Нобелӣ (аз иқтисодиёт) сарфароз гардонида шудааст. 

Таърихан пешгузаштагони ММБ инҳо буданд: ҷадвали иқтисодии  Ф.Кенэ (1758) ва 

схемаи азнавистеҳсолкунии ҷамъиятии К. Маркс (асри XIX). Иқтисодчии рус В.К. 

Дмитриев (1868-1913) алоқамандии байни соҳаҳоро омӯхта, якумин маротиба барои ин 

мақсад системаи муодилаи хаттии алгебравиро (СМХА) истифода бурдааст, ки дар 

онҳо коэффитсиентҳои технологиашон элементи матритсаи хароҷотро ташкил 

медиҳанд. Ричард Стоун «барои саҳми фундаменталии босазо дар сохтани системаи 

ҳисоби миллӣ (СҲМ) ва такмил додани таҳлили иқтисодии эмпирикӣ» соли 1984 ба 

мукофоти Нобелӣ сазовор гардидааст. 

Дар навбати худ ММБ қисми таркибии СҲМ буда, бартариаш аз инҳо иборат аст: 

солҳои зиёд дар татқиқотҳои иқтисодӣ ва дар таҷрибаи ҷаҳонии идоракунии 

иқтисодиёт фаъолона истифода бурда мешавад; 

назарияи иқтисодӣ, усулҳои моделсозии математикӣ, батартибдарорӣ ва коркарди 

иттилооти иқтисодиро муттаҳид менамояд.  

Натиҷаи чунин ҳампайвастии модели иқтисодӣ-математикии «Хароҷот-истеҳсол», ё ин 

ки ММБ мебошад, ки он имконият медиҳад, на ин ки таъсироти байниҳамдигарии 

маҷмуи нишондиҳандаҳои иқтисодии дар СҲМ-ро баҳо диҳад, балки банақшагирии 

алтернативии ояндаи иқтисодиётро таҳия намояд [4]. 

Методологияи сохтори СҲМ дар асоси тавсияи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар 

ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ таҳия карда шудааст. Дар асоси ин методология 

ММБ-ро дар сохтори СҲМ дида баромадан муфид аст, ки он ба ММБ-и СҲМ табдил 
меёбад.  . 
Сохтори ММБ-и СҲМ талаб менамоянд, ки ҳар як соҳа аз як тараф, истеҳсолкунанда 

буда, аз тарафи дигар, истеъмолкунанда бошад, вай ҳам маҳсулоти худ ва ҳам 

маҳсулоти соҳаҳои дигари истеҳсолкунандаро истифода барад. Одатан 

ҳисоббаробаркунӣ тавассути ММБ-и СҲМ дар асоси ҷадвали симметрии «Хароҷот-

истеҳсол»-и ба он мансуб гузаронида мешавад (Ҷадвали 1).                                                                          
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Ҷадвали 1. Модели мувозинати байнисоҳавии оморӣ (ҳисобӣ) 
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Дар ҷадвали 1 ишораҳои зерин ворид карда шудаанд: i  = 1,2,...n- индекси соҳаҳои 

истеҳсолкунанда; j = 1,2,..n- индекси соҳаҳои истеъмолкунанда; n - шумораи соҳаҳо 

(намуди маҳсулот ё хизмат); i
x  – миқдори умумии истеҳсоли маҳсулоти соҳаи умi  . 

Инчунин, ҷадвали 1 ба қисмҳо (квадрантҳо) ҷудо карда шудаанд, ки онҳо ба таври 
зерин маънидод карда мешаванд.  

Қисми I ифодакунандаи алоқаи байни соҳаҳои истеҳсолӣ ва истеъмолии иқтисодиёти 

миллӣ мебошад. Ин алоқамандӣ тавассути иттилооти дар ҳар як сатр ва сутуни ҷадвал 

воридшаванда муайян карда шуда, барои ҳисоби маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) аз 

рӯи истеҳсолот замина мегузорад, ки дар он ij
x -миқдори талаботи байнисоҳавӣ 

(миқдори маҳсулоти соҳаи i - ум, ки соҳаи j -ум истифода менамоянд.  

Қисми II ММД-ро аз рӯи хароҷотҳо ( i
y ) дар бар мегирад, ки дар асоси он ММУ 

мувофиқи СМХА ММБ-ро инъикоскунандаи зерин ҳисоб карда мешавад: 






n

j

iiji
niyxx

1

,,...,2,1,           (1)  

дар ин ҷо 


n

j

ij
x

1

 - маҷмуи маҳсулоти мобайнӣ.  

Қисми III арзишҳои иловашуда j
v -и соҳаҳои j - ум буда, мувофиқи формулаи зерин 

ҳисоб карда мешавад: 
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дар ин ҷо 


n

i

ij
x

1

-суммаи хароҷотҳои истеҳсолӣ. 

Арзиши иловашуда ин ҳамон қисми арзиши маҳсулот мебошад, ки дар ҳамин соҳа бунёд 

карда шуда, даромад, музди меҳнат, хароҷотҳои хӯрдашавӣ (амортизатсия); пардохти 

андозҳо, фоизҳо, хароҷот барои харидани маҳсулот (ашёи хом)-и дигар соҳаҳо ва 

ғайраҳоро дар бар мегирад. 

Аз муодилаҳои (1) ва (2) ҳосил менамоем: 

 
 



n

j

n

i

ij
y

1 1

.             (3) 

Таносуби (3) нишон медиҳад, ки ҷамъи маҳсулоти ниҳои системаи иқтисодӣ ба ҷамъӣ 

маҳсулоти арзиши иловашуда баробар мебошад.     

Қисми IV бошад, ба азнавтақсимкунии ММУ ё суммаи мувозинатӣ хизмат мерасонанд.  

Барои истифодаи ММБ-и СҲМ, маълумоти омории ҷадвали «Хароҷот-Истеҳсол»-и 

СҲМ-ии барои 93 соҳа, аз тарафи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳури 

Тоҷикистон бо кумаки Ҷамъияти ҳамкории байналхалқии Олмон (GIZ) барои соли 

ҳисобии 2011 аз рӯи нархҳои ҷорӣ сохташударо истифода менамоем [2].  

Мувофиқи талаботи ММБ-и СҲМ ва пешниҳоди СММ, маълумотҳои байнисоҳавӣ оид 

ба 93 соҳа ҷамъоваришударо тавассути гурӯҳбандӣ ба 5 соҳа табдил дода шудааст, ки 

онҳо дар ҷадвали 2 қисми I-ро ташкил додаанд. 

Ҷадвали 2. Ҷадвали ҳисобии ММБ бо нархҳои бозорӣ (ҳаз. Сомонӣ) 

 Мубодилаи байнисоҳавӣ ММД 

 
i

y  

ММУ  

i
x  Соҳаҳо 1 2 3 4 5 

Хоҷагии 

қишлоқ 5 319 890 425 467 71 656 167 49 569 
13 414 

943 19 866 108 

Саноат 261 947 32 942 71 315 021 2 066 2 275 935 2 887 982 

Сохтмон 11 121 2 817 12 141 562 1 315 5 907 264 6 064 091 
Хизматрасон

ӣ 2 612 745 164 248 1 476 5 440 459 240 299 
11 952 

251 20 411 478 

Молия 240 034 24 377 199 981 371 21 074 865 239 2 132 294 

Ҳамагӣ 8 445 737 649 851 1 829 7 534 579 314 323 
34 415 

632 51 361 952 

Маҷмӯи 
арзиши 
иловашуда 

j
v

 

11 420 
370 

2 238 
131 

6 062 
262 

12 876 
898 

1 817 971 
34 415 

632 
 

ММУ  
j

x  
19 

866 108 
2 

887 982 
6 

064 091 
20 

411 478 
2 132 294  51 361952 

Андозҳои 

ғайримустақ
им

j
Tk  

1123618,7
8 

220203,
53 

596449,
28 

1266922,
57 

178865,1
4 

  

Гаронии 

андозҳои 

ғайримустақ
им 

j
BTk  

0,0326 0,0064 0,0173 0,0368 0,0052   
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Дар ҷадвали 2 ба соҳаи ашёи хом бахшҳои хоҷагии қишлоқ ва саноати маъдан мансуб 

буда, соҳаи хизматрасонӣ бошад, бахшҳои нақлиёт ва коммуникатсия, савдои чакана ва 

яклухт, дигар бахшҳои хизматрасонӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Соҳаи молия бошад, 

аз бахшҳои бонкӣ, ширкатҳои суғуртавию фондӣ ва фурӯши амволи ғайриманқул 
иборат мебошад.  

Аз сабаби он ки истеҳсоли ҳар як мол ва пешниҳоди хизмат аз ҳамдигар бо 

ченакҳояшон куллан фарқ мекунанд, бинобар ин, ченаки пулии онҳо қабул шудааст. 
Дар навбати худ, масъалаи кадом нархро (нархи таъминкунанда, харидор, яклухт, 

чакана, миёна, муқоисашаванда, номиналӣ ё нархҳои ҷорӣ) интихоб кардан ба амал 

меояд, ки дар ин ҷо маълумот бо нархҳои ҷорӣ ва ченаки миллион сомонӣ ифода 
ёфтаанд. 

Аз рӯи қиматҳои қисми III, ки дар он арзишҳои иловашудаи 
j

 -и соҳаҳои j -ум ҷойгир 

мебошанд, маблағи андозҳои ғайримустақими соҳаҳои j-ум 
j

Tk -ро ҳисоб намудан 

мумкин аст. Барои ин дар навбати аввал маҷмӯи гаронии андози ғайримустақим BTk -

ро аз рӯи формулаи зерин муайян менамоем [5]: 

                             VTKBTk /          (3)   

Дар ин ҷо TK -маҷмӯи маблағи андозҳои вобаста ба 3 386 059,3 миллион сомонӣ 

баробар буда , маҷмӯи арзишҳои иловашуда 

j

j
vV = 34 415 632 миллион сомонӣ 

мебошад. 

Формулаи (3)-ро истифода бурда, маблағи андози ғайримустақими соҳаҳои j -умро аз 

рӯи формулаи зерин ҳисоб менамоем: 

jj
BTkTk  , .,...,2,1 nj   

Бо назардошти формулаи охирон, гаронии андози мустақими соҳаи j -умро аз рӯи 

формулаи зерин ҳисоб менамоем: 

jjj
TkBTk /  , .,...,2,1 nj   

 Қиматҳои 
j

Tk  ва 
j

BTk  мувофиқан дар сатрҳои охирини ҷадвали 2 мувофиқи 

соҳаҳо оварда шудаанд.  

Ҳамин тариқ, дар асоси қисми III –юми ММБ ва моделҳои пешниҳодгардида 

банақшагирӣ ва пешгӯии гаронии андоз (ғайримустақим)-ро вобаста ба соҳаҳо ҳисоб 
кардан мумкин аст.  

Адабиёт: 
1. Леонтьев В.В. Исследования структуры американской экономики. Теоретический и 

эмпирический анализ по схеме затраты - выпуск, М., Госстатиздат, 1958. С. 40.  
2. Формирование таблицы «Ресурсы - использование» (По итогам 2011 года по Республике 

Таджикистан), Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
Душанбе, 2015г., 84 стр.  

3. Мирзоахмедов Ф. Роль системы национальных счетов и межотраслевого баланса в 
национальной экономике. Вестник Таджикского технического университета № 8, 
Душанбе, 2010 с.114-120. 

4. Мирзоахмедов Ф., Вохидов У.М. Финансовый сектор в межотраслевом балансе экономики 

Таджикистана/ маводи конференсияи байналмилалӣ дар мавзуи «Самаранокии идоракунии 

молияи давлатӣ ва аҳамияти он дар рушди устувори иқтисодиёти миллӣ» (Душанбе, 1-2 
декабри соли 2016). –Душанбе, 2016.-С.75 

5. Иброҳимов И.Р., Воҳидов У.М. Механизми тањлил ва усулњои такмили идоракунии гаронии 

андоз дар корхонањо/ И.Р. Иброҳимов, У.М. Вохидов// Маводи конференсияи љумњуриявии 
илмї-амалї бахшида ба 70-солагии Донишгоњи миллии Тољикистон.- Душанбе, 2018.- С.71. 
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НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНЇ 

Бобомуродов П. У. – номзади илмњои иќтисодї, муаллими калони кафедраи система ва 
технологияи иттилоотї дар иќтисодиёти ДДМИТ 

Рушди иҷтимої-иќтисодии љомеаи љањонї дар шароити муосир ба татбиќи 
инноватсияњо асос ёфтааст. Дар робита ба ин зарур аст, ки њамаи шароитњои зарурї 
барои ташкили муњити инноватсионї дар бахши иќтисодиёт, инчунин зерсистемањои 
инноватсионї барои фаъолияти системаи инноватсионии миллї ва зерсистемањои он, 
ки тањия ва татбиќи стратегияи инноватсионии рушдро дар сатњи соњањои људогона ва 
минтаќањои кишвар талаб менамояд, фароњам оварда шавад. 

Њамин тариќ, инноватсия ва зерсистемањои инноватсионї њамаи соњањои 
иќтисодиёти муосирро ба њам мепайвандад ва онњо дар навбати худ хусусият ва суръати 

рушди иќтисодиро муайян мекунанд. Инчунин, рушди иҷтимоию иќтисодии давлат аз 

ҷорї намудани инноватсияњо дар њамаи марњилањои дигаргунсозї (модернизатсия) 
вобаста аст. 

Рушди инноватсионї равандњои дигаргунсозии системаи такрористењсолии 
иљтимоиро дар њамаи сатњњо, аз љумла аз хољагидории хонаводањо ва субъектњои 
алоњидаи хољагидор то низоми иќтисодиёти миллї ва системаи глобалии љањонї фаро 
мегирад. Дар ташаккули ин масъала муњаќќиќон, Й. Шумпетер, Н. Кондратев, Г. 
Менш, С. Кузнетс, Б. Твисс, М. Портер, К. Фримен, Ф. Хайек, Н.И. Лапин, Л. 
Лейдесдорф ва дигарон сањми арзанда гузоштаанд. Илова бар ин, корњои илмии 

муњаќќиќони тољик С.Љ. Комилов, М.Ќ. Файзуллоев, А. Абдуғафаров, М. Алибоева, М. 
Каримова, А.К. Ќурбонов, З.С. Султонов, М.М. Умаров, Р.К. Раљабов, Т.Д. Низомова, 
Љ.Р. Рањмонов, Г.Ш. Алиева, А.Б. Мирсаидов ва Б.М. Дустматов ба масъалањои рушди 

фаъолияти инноватсионї ва равандњои инноватсионї дар ҷанбањои гуногуни мустаќим 

ва ғайримустаќим, вобаста ба хусусиятњои дигари соњаи иќтисодиёт ва саноат бахшида 
шудааст.  

Мафњуми «инноватсия» аввалин маротиба дар корњои илмии иќтисодчии 
австриягї ва америкої Й. Шумпетер мавриди истифода ќарор гирифтааст. Й. 

Шумпетер яке аз аввалин олимонест, ки истилоњи «инноватсия» -ро дар оғози асри XX 

ба илми иќтисодї ворид намудааст. Ба аќидаи ӯ, «инноватсия - ин як навъи фаъолияти 
илмию ташкилии таѓйирёбандаи омилњои истењсолї, ки тавассути фаъолияти 
соњибкорї ташаккул меёбад».36 
Дар тањќиќоти «Назарияи рушди иќтисодиёт» Й. Шумпетер ќайд менамояд, ки дар 
натиљаи тањлили «комбинатсияи инноватсионї» дар рушди низоми иќтисодї таѓйирот 
ба вуљуд меоянд. «Динамикаи иќтисодї ба татбиќи навоварињо дар соњањои гуногуни 
њаёти хољагидорї асос ёфта, натиљаи инноватсия ин таъсир ба равандњои иќтисодї ва ё 
новобаста ба мањсулот мебошад» 37.  
Ба аќидаи Б. Твисс, инноватсия равандест, ки дар он ихтироъ ё идеяи нав мазмуни 
иќтисодї пайдо мекунад. Ў ќайд менамояд, ки ин ягона равандест, ки илм, техника, 
иќтисодиёт ва идоракуниро ба њам мутањид мекунад.38 

Ба гуфтаи Н.И. Лапин, «инноватсия раванди мураккаби эҷод, пањн кардан ва 

истифода бурдани воситаи нави амалї (инноватсия) барои эњтиёҷоти иҷтимоии имрӯза 
мебошад» 39. 

                                                           
36 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., Директ-Медиа, 2007. -С.24-25. 
37Катык К.В., Крушенко Г.Г., Цау К.К. Некоторые вопросы подготовки кадров для 

инновационной экономики /К.В. Катык, Г.Г. Курушенко, К.К. Цау // Россия молодая: 
передовые технологии – в промышленности. – 2015. - №1. – С.310. 

38URL:http://econbooks.ru/books/part/2447  

http://econbooks.ru/books/part/2447
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Ба назари мо, инноватсия – ин восита ва ё механизми дигари техникиест, ки раванди 
технологиро бо харољоти камтарин иљро мекунад ва нисбат ба механизми дар амалия 
мављудбуда хеле самараноктар аст. 

Дар Ќонуни Ҷумњурии Тоҷикистон аз 16.04.2012, № 822 «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї» истилоњи «инноватсия» њамчун «навоварї дар соњаи техника, 
технология, кор, хизматрасонї ё идоракунї буда, ба истифодаи комёбињои илм ва 

технологияи пешќадаме асос ёфтааст, ки самаранокии баланди истењсолї ва ҷамъиятї 
дорад»40, таъриф дода шудааст. 

Ќайд кардан мумкин аст, ки мафњуми «инноватсия» дар робита бо тањлили 
равандњои пешрафти техникї истифода мешавад. Одатан, раванди пешрафти техникї 
аз се марњила иборат аст: ихтироъ, инноватсия ва пањншавї. 
- ихтироъ – ин марњилаи истењсоли донишњои нав; 
- инноватсия – марњилаи аввалини татбиќи донишњои мављуда дар истењсолот; 
- пањншавї – ин модел маънои истифодаи васеи технологияњои навро дорад. 
Ба аќидаи Р.А. Фатхутдинов, «инноватсия» - ин натиљаи нињоии љорї намудани 
навоварї бо маќсади таѓйир додани объекти идоракунї ва ба даст овардани самараи 
иќтисодї, иљтимої, экологї, илмию техникї ва ѓайра мебошад. Инчунин, ў ќайд 

менамояд, ки инноватсия натиҷаи тадќиќоти бунёдї, амалї, коркард ва ё корњои 

таҷрибавї дар ягон соњаи фаъолият барои баланд бардоштани самаранокї мебошад».41 
Вобаста ба ин, ќайд намудан зарур аст, ки мафњуми «инноватсия» ва татбиќи он 

дар иќтисодиёт дар солњои охир, хусусан дар даврони соњибистиќлолї диќќати 
олимони ватаниро низ ба худ љалб намудааст. Профессор М.Ќ. Файзуллоев ќайд 
менамояд, ки «яке аз шароитњои асосии фаъолияти самараноки системаи 
инноватсионии миллї ин њамкорї ва њамбастагии давлат ва муњити ташкилдињандаи 

навоварињо мебошад, ки шабакаи ягонаи азхудкунии озоди дониш, аќида, таҷриба, 
иттилоот ва инноватсияро дар системаи инноватсионии миллї ва њам берун аз он 
ташкил медињад»42.  

Бояд ќайд кард, ки дар айни замон инноватсия зинаи асосии таъсиррасонанда 
дар њамаи соњањои фаъолияти њаётии љомеа ба њисоб меравад. Бештари олимон ќайд 

мекунанд, ки рушди инноватсияњо ба ќувваи асосии њаракатдињандаи рушди иҷтимої 
ва иќтисодї мубаддал гаштааст. Дар ин маврид бояд ќайд кард, ки рушди иќтисодї, 
хусусан, ба системањои гуногуни иќтисодиёт хос аст. Аммо на њамаи системањо барои 

рушди иќтисодї ањамияти назаррас доранд. Њамчунин, системањое вуҷуд доранд, ки худ 

аз худ рушдёбандаанд ва барои муњити беруна тағйироти назаррасро ба вуљуд меоранд.  

Адабиёт: 
1. Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности». От 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ 
ГАЗОВ 

Халимов И.И., к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры прикладной информатики в 
экономике ТГФЭУ.  

 
Компьютерное моделирование это проведение серии вычислительных 

экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и 
сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта. 
Компьютерная модель это комплекс программ, реализующая абстрактную модель 
некоторой системы. Под абстрактной моделью обычно понимают информационную 
модель, которая отображает реальность не вещественным путём, а информационными 
связями. Например, словесным описанием, формализованным описанием, 
математическими соотношениями и другими. Заметим, что формализованное описание 
выражает процесс отбрасывания некоторых характеристик, параметров объекта-
оригинала, которые не существенны для изучения объекта. Основное требование, 
предъявляемое к моделям, это их адекватность реальным процессам или объектам. 
Адекватность предполагает воспроизведение моделью с необходимой полнотой всех 
характеристик объекта, существенных для цели моделирования [1].  

Настоящее время исследование физических явлений не ограничиваются 
качественными рассуждениями, а предусматривают построение математической теории. 
Для математических моделей существуют два способа исследования: аналитические и 
численные. Аналитическое исследование математической модели предусматривает 
проведение математических рассуждений и в результате приводит к уравнению, 
выражающему функциональную связь между искомой величиной, параметрами 
системы, внешним воздействием и временем. Такое решение нуждается в 
интерпретации, то есть в анализе полученных функций и построении графиков. 
Численные исследования математической модели предполагают создание 
компьютерной программы, моделирующей изучаемое явление [2].  

Далее, приведём два эпизода компьютерного моделирования режимов 
фильтрационного горения газов (ФГГ). Первое, это численное исследование структуры 
стационарной волны ФГГ при теплопотерях из зоны горения в окружающее 
пространство, что является важной предпосылкой для дальнейшего изучения проблемы 
расхождения теоретической и экспериментальной максимальной температуры пористой 
среды. Второе, компьютерное моделирование результатов аналитического 
исследования нестационарного ФГГ, а именно, самостоятельно распространяющегося 
фронта горения по смеси газов в инертной пористой среде.  

http://econbooks.ru/books/part/2447
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Таким образом, с помощью созданного комплекса программ можно получить и 
наблюдать изменения структуры стационарной волны ФГГ при варьировании 
коэффициента теплоотвода и других параметров системы.  

Вторая задача заключается в компьютерном представлении результатов 
математического моделирования нестационарной структуры волны ФГГ, их 
интерпретации и анализа. В этот комплекс входят программы расчёта характеристик 
волны, такие как скорость волны, равновесная температура, время реализации 
структуры волны, максимальная температура на профиле температуры газа, её 
координата, а также профилей температур пористой среды, газа и доли концентрации 
реагирующего компонента. Интерфейс программы (рис.1) 

 
Рис.1. Интерфейс программы 

включает основное окно, на котором находятся ниспадающие меню с названиями: 
Файл, Виды смесей. Меню Виды смесей содержит два подменю Водород+воздух и 
Метан+воздух. При выборе подменю Водород+воздух открывается окно, на котором 
находятся значения управляющих и определяющих параметров, а также вычисляемые 
характеристики и различные кнопки (рис.2)  

 
Рис.2. Окно подменю Водород+воздух 

В окне по необходимости можно изменить значения исходных параметров. Кроме того 
на нижней полосе окна размещены кнопки «Расчёт», «Добавить в базу», «График», 
«Записать», «Очистить». Последовательность нажатия кнопок в окне следующее: 
«Добавить в базу», «Расчёт», «Очистить» (поле, где будет нарисован график), выбрать 
из списка зависимости, «График» и «Записать».  
Самостоятельное распространение фронта горения смеси газов в инертной пористой 
среде было отмечено в монографии белорусских учёных [7] при классификации режимов 
ФГГ, как самостоятельное воспламенение смеси без участия пористой среды. В этой 
работе также отмечается, что такое распространение невозможно объяснить 
экспериментально из-за эффектов перемежающихся режимов: сильной тепловой связи с 
каркасом и слабой тепловой связи. Самостоятельный поджиг смеси можно объяснить с 
помощью обычных функций температур и доли концентрации недостающего 
компонента от продольной координаты, как результат аналитического исследования 
математической модели ФГГ [6,8] 
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Ниже на рис.3 приведён один из вариантов реализации такого режима, где кривая 2 
соответствует профилю температуры газовой фазы, а кривая 1 – пористой среды, 3-
профиль доли концентрации недостающего компонента 

 
Рис.3. Самостоятельный поджиг смеси газов 

На рис.3 наблюдаем, что профиль температуры газовой фазы (кр.2) на протяжении 
толщины волны лежат выше профиля температуры пористой среды.  
Таким образом, на этих двух эпизодах мы показали, что компьютерное моделирование 
является инструментом научного исследования процессов горения. Подобные 
компьютерные модели могут быть реализованы в учебном процессе вуза при 
преподавании дисциплины «Компьютерное моделирование». 

 
Литература: 
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фильтрационного горения газов при наличии теплоотвода. Доклады Академии наук 
Республики Таджикистан.– 2013. – Т.56. – №6. – С. 445-449. 

 
 ТАЪСИРИ ҚУРБИ АСЪОРИ МИЛЛӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Турахонзода Ш. Н.- PhD, ассистенти кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотии 
ДДМИТ 

Ҳасанов М. Ҳ. – ассистенти кафедраи моделсозии математикӣ ва иттилоотии ДДМИТ 

 
Сиёсати монетарӣ ҳамчун идоракунандаи унсурҳои пулӣ ё ин ки пешниҳоди пулӣ 

буда, аз тарафи Бонки миллӣ назорат бурда мешавад. Аз ин рӯ ҳадафҳои асосии сиёсати 

пулию қарзӣ назорати қарзҳо, таваррум, мӯътадилии нархҳо, муътадилии қурби асъор, 

ноил шудан ба баробарӣ дар тавозуни пардохт ва мусоидат ба рушди иқтисодӣ 
мебошанд [5]. 
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Барои таҳлили таъсири қурби асъори миллӣ дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омилҳои дохилӣ ва берунае мавҷуданд, ки вобаста ҳастанд, ба монанди 

сатҳи таваррум (ИНИ), меъёри фоиз ва сармоягузорӣ. Вобаста ба ин, дар мувозинати 

меъёри фоиз ва таваррум нишон дода мешавад, ки ҳангоми меъёри фоиз паст будан 

хароҷоти истеъмолӣ ва рушди иқтисодиро ҳавасманд мегардонад ва дар маҷмуъ ба 

нархи асъор таъсири мусбӣ мерасонад. Агар хароҷоти истеъмолӣ то он сатҳе баланд 

шавад, то ки талабот ба ҳаҷми пул аз пешниҳоди он зиёдтар бошад, метавонад 

таваррумро баланд кунад, вале ин на ҳама вақт натиҷаи бад ба ҳисоб меравад [1, 7]. 

Аммо меъёри фоизи паст одатан сармоягузории хориҷиро ҷалб намекунад. Ҳамчун 

қоида, меъёри фоизи баландтар сармоягузории хориҷиро ҷалб карда, метавонад 
талабот ба асъори дохилиро зиёдтар намояд.  

Вобаста ба ин, назарияи паритети қобилияти харидории нисбӣ алоқамандии сатҳи 

таваррум ва қурби асъори байни ду кишварро дар давраи муайян шарҳ медиҳад. Дар 

шароити мусоиди иқтисодӣ, сатҳи баланди таваррум дар бозори дохилӣ ба паст шудани 

қурби пули миллӣ ва баланд шудани нархи маҳсулоти воридотӣ оварда мерасонад ва 

баръакс. Рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ бо қобилияти харидории пули 

миллӣ зич алоқаманд аст. Аз ин лиҳоз, самаранокии қурби асъори воқеӣ (REER-real 

effective exchange rate) бо мурури замон устувор ё беқурбшавии қурби пули миллиро 

нисбати асъорҳои мамлакатҳои шарикони савдо нишон медиҳад, ки барои дарёфти 

таъсири қурби асъор ба рушди иқтисодӣ зарур аст [6]. Нишондиҳандаи мазкур бо 

истифода аз методологияи Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА) ва маълумотҳои 

омории Агентии омори назди Президенти ҶТ, маълумотҳои мамлакатҳои шарикони 

савдои ХБА ва Бонки байналмилалӣ ҳисоб карда шуда, дар муодилаҳои таъсири қурби 

асъор ба содирот ва воридоти мол ва хизматрасонӣ ва рушди реалии ҶТ истифода 
бурда шуд.  

Тавассути муодилаи хаттӣ муайян карда шуд, ки самаранокии қурби асъори реалӣ 

нисбати содироти мол ва хизматрасонӣ таъсири мусбӣ дошта, алоқамандии зич доранд 

(ниг. ба муодилаи 1). Натиҷаи мушаххаси муодилаи мазкур дар ҷадвали 1 оварда 
шудааст [4]. 

            (1) 

дар ин ҷо,   содироти мол ва хизматрасонӣ,       самаранокии қурби асъори 

реалӣ. 

Ҷадвали 1. Натиҷаи муодилаи таъсири самаранокии қурби асъори реалӣ дар маҷмуи 

содироти мол ва хизматрасонӣ (дар давраи солҳои 2001-2019) 
Тағийрёбандаи вобаста: X   

     
     Тағйирёбандаҳо Коэффит. Хатог.станд. t-омор Эҳтим.  
     
     C -11629.06 1882.061 -6.178897 0.0000 

REER 192.5676 20.40695 9.436372 0.0000 
     
     R-квадрат 0.839691   F-омор 89.04512 

Банормадар. R-квадрат 0.830261   Эҳтим.(F-омор) 0.000000 

Хатог.станд.регресс. 1090.450   Омори Дарбин-Уотсон  1.037299 

     
     

Сарчашма: ҳисоби муаллифон бо истифода аз барномаи эконометрикии Eviews  

Аз натиҷаи муодилаи содироти мол ва хизматрасониҳои дар ҷадвали 1 овардашуда 

маълум мегардад, ки самаранокии қурби асъори реалӣ ҳангоми 1% тағийр ёфтан ба 

содирот дар ҳаҷми ±192.6 млн. сомонӣ таъсири худро хоҳад расонид. Дар ҳақиқат, 

REER ин нишондиҳандаест, ки дар худ ҳиссаи содирот ва воридот, индекси нархҳои 

истеъмолӣ ва қурби асъори мамлакатҳои шарикони савдоро дошта, ҳангоми ба 
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коэффитсиенти 1 ё ба 100% наздик будан самаранок ҳисобида мешавад. Натиҷаи 

санҷишҳои омории муодила гувоҳи он ҳастанд, ки параметрҳои муодила (       ) аз рӯи 

t-омор ва регрессия дар маҷмуъ аз рӯи F-омор ва дигар санҷишҳо аҳамиятнок буда, 

мувофиқи коэффитсиенти детерминатсиониашон (R2=0.83) алоқамандии зич доранд. 

Вобаста ба ин муодила, тағийрёбии содирот аз рӯи омор ва ҳисобии он бо нишондиҳии 
REER дар диаграммаи 1 оварда шудааст [2, 4]. 
 

 
Манбаъ: ҳисоби муаллифон бо истифода аз маълумотҳои омории солонаи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ ва сомонаи интернетии БМТ.  

Диаграммаи 1. Суръати тағйирёбии маҷмуи содирот аз рӯи омор ва натиҷаи муодила 
(дурнамо то соли 2025) 

Аз диаграммаи 1 маълум мешавад, ки суръати тағйирёбии маҷмуи содироти оморӣ бо 

нишондиҳандаи муодила ҳисобнамуда на он қадар фарқият ё ин ки хатоии зиёд дорад 

ва аз ин хотир, REER-ро ҳамчун тағйирёбандаи таъсиррасон ба содирот истифода 

бурда, то соли 2025 дурнамо карда шуд. Дурнамои муодила нишон медиҳад, ки ба 

ҳисоби миёна суръати афзоиши содироти мол ва хизматрасонӣ дар давраи солҳои 2020-

2025 тақрибан ба 2.5% мерасад. Қайд кардан бомаврид аст, ки дурнамои REER аз 

манбаи маълумотҳои омории ХБА барои мамлакатҳои шарикони савдои ҶТ дастрас 
шудааст. 

Муодилаи дигар, ки ба сифати воридоти мол ва хизматрасонӣ истифода бурда шуд, 
намуди зеринро дорад:   

               𝑇      (2) 

дар ин ҷо,    воридоти мол ва хизматрасонӣ,         самаранокии қурби асъори 

реалии як соли гузашта, 𝑇      қатори вақтӣ. 

Дар муодилаи 2 ба сифати тағйирёбандаҳои таъсиррасон ба воридот самаранокии 

қурби асъори реалии соли гузашта ва қатори вақтӣ қабул карда шуд. Динамика нишон 

медиҳад, ки нишондиҳандаи соли ҷории REER ба воридоти соли оянда таъсири худро 

мерасонад. Вобаста ба ин коэффитсиентҳои омории муодилаи 2 муфассалтар дар 

ҷадвали 2 оварда шудааст (ниг. ба ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2. Натиҷаи муодилаи таъсири самаранокии қурби асъори реалӣ дар маҷмуи 

воридоти мол ва хизматрасонӣ (дар давраи солҳои 2001-2019) 
Тағйирёбандаи вобаста: M   

     
     Тағйирёбандаҳо Коэффит. Хатог.станд.коэф. t-Омор Эҳтим.  
     
     C -27086.77 6571.113 -4.122098 0.0009 
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REER(-1) 391.1315 91.75447 4.262806 0.0007 
@TREND 901.2389 214.9085 4.193593 0.0008 

     
     R-квадрат 0.958013   F-омор 171.1266 

Банормадар. R-квадрат 0.952415   Эҳтим.(F-омор) 0.000000 

Хатог.станд.регресс. 2105.054   Омори Дарбин-Уотсон  0.922265 
     
     

Манбаъ: ҳисоби муаллифон бо истифода аз барномаи эконометрикии Eviews  

Натиҷаи муодилаи дар ҷадвали 2 овардашуда низ аз нигоҳи омор параметрҳои муодила 

(t-омор), регрессия дар маҷмуъ (F-омор), хатоиҳои стандартӣ ва эҳтимолиятнокии онҳо 

аҳамиятнок ба ҳисоб рафта, коэффитсиенти детерминатсионии R2=0.958 мебошад, яъне 

аз алоқамандии зич доштани нишондиҳандаҳои интихобгардида дарак медиҳад. 

Вобаста ба ин, ҳангоми ба 1% тағйир ёфтани REER-и соли ҷорӣ тақрибан дар ҳаҷми 

391.1 млн. сомонӣ ба тағйирёбии ҳаҷми воридоти мол ва хизматрасонии соли оянда 

таъсири худро мерасонад. Маълумотҳои омории суръати тағйирёбии воридоти мол ва 

хизматрасонӣ бо ҳисобӣ пайдонамудаи муодила ва самаранокии қурби асъори реалӣ, 
инчунин дурнамои он то соли 2025 дар диаграммаи 2 оварда шудааст [2, 4]. 

 
Манбаъ: ҳисоби муаллифон бо истифода аз маълумотҳои омории солонаи Агентии омори назди 

Президенти ҶТ ва сомонаи интернетии БМТ.  

Диаграммаи 2. Суръати тағйирёбии маҷмуи воридот аз рӯи омор ва натиҷаи муодила 
(дурнамо то соли 2025) 

Диаграммаи 2 нишон медиҳад, ки суръати тағйирёбии маҷмуи воридоти оморӣ бо 

нишондиҳандаи муодила ҳисобнамуда низ ба мисли муодилаи 1, на он қадар фарқият ё 

ин ки хатоии зиёд дорад ва аз ин хотир, REER-и як сол пештара ва қатори вақтиро 

ҳамчун тағйирёбандаҳои таъсиррасон ба воридот барои дурнамо то соли 2025 истифода 

бурдем. Дурнамои муодила нишон медиҳад, ки ба ҳисоби миёна суръати афзоиши 

воридоти мол ва хизматрасонӣ дар давраи солҳои 2020-2025 ба ҳисоби миёна тақрибан 
ба 3% мерасад. 

Аз натиҷаи тадқиқот ба хулоса омадан мумкин аст, ки тағйирёбии қурби асъор 

метавонад боиси тағйирёбии нархҳои нисбии молҳо ва хизматрасониҳо ва сатҳи 

хароҷоти шахсони воқеӣ ва ширкатҳо гардад, хусусан агар қисми зиёди маблағи онҳо 

бо асъори хориҷӣ захира шуда бошанд. Афзоиши нархи қурби асъор, молҳо ва 

хизматрасониҳои воридотиро нисбатан арзон месозад, чи гунае ки коҳишёбӣ содиротро 

барои харидорони хориҷӣ арзонтар мекунад ва ба ин васила рақобатро дар бозорҳои 
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содиротӣ ва дар дохили кишвар афзоиш медиҳад. Аз ҷониби дигар, бо назардошти 

фарсудашавӣ молҳои воридотӣ қиматтар мешаванд ва аз ин рӯ нисбат ба молҳои 

истеҳсолкунандаи ватанӣ камтар рақобатпазир мешаванд. Ҳамин тариқ, тағирёбии 

қурби асъор ба хароҷоти инфиродӣ ва рафтори сармоягузории ширкатҳо таъсир 

мерасонад, ки метавонанд ба тақозои умумӣ (муайянкунандаи муҳими рушди иқтисодӣ, 

устувории нархҳо ва шуғли пурра дар доираи макроиқтисодӣ) таъсир расонанд. Бо 

вуҷуди ин, дар байни иқтисоддонҳои монетарӣ ихтилофҳои зиёд вуҷуд доранд, ки дар 

тамоюли кунунии миёнамӯҳлати сиёсати пулию қарзӣ, қурби асъор ҳамчунон воситаи 

асосии канали интиқоли ин сиёсат ба ҳисоб меравад. Тибқи таҳлилҳои эконометрикӣ 

маълум гашт, ки пастшавии қурби асъори миллӣ на инки зарар, балки ба рушди 

иқтисодиёт таъсири мусбӣ мерасонад. Дар ҳолати ба лаппишҳои пасту баланди аз ҳад 

зиёд ин ба фаъолияти аҳолӣ ва дар натиҷа ба иқтисодиёти кишвар хатар эҷод мекунад. 

Аз натиҷаи таҳлили эмперикӣ пешниҳодҳои зеринро овардан мумкин аст: 

Тавассути баҳодиҳии математикӣ, эконометрикӣ, иқтисодӣ ва муносибатҳои 

функсионалии модел нишондодашуда, дар ниҳоят ба таври муассир барои таҳияи 

барномаҳои гуногуни сиёсати монетарӣ ва инчунин дигар масъалаҳои дахлдори 

макроиқтисодӣ, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, муътадилии макроиқтисодӣ ва 

рушди устувори иқтисодиёти Тоҷикистон таъсир мерасонанд, хидмат карда 
метавонанд. 

Бо дурнамои самаранокии қурби асъори реалӣ имконияти назорат кардани бахши 

берунаи иқтисодиёти кишвар вуҷуд дошта, барои банақшагирии даромадҳои буҷети ҶТ 

саҳми худро гузошта метавонад. 

Бо ёрии модели пайдонамуда, сенарияҳои гуногунро барои идора кардани сатҳи 

таваррум, фоизҳои бонкӣ ва қурби асъорро пешниҳод намудан мумкин аст. 

Барномаи эконометрикии Eviews ҳамчун инструменти хуб барои таҳлили иқтисодӣ ба 

ҳисоб рафта, барои сохтани барномаҳои гуногуни давлатӣ кумак карда метавонад.  
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ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДӢ 

Ҳасанзода Я.-доктор (PhD), ассистенти кафедраи система ва технологияи иттилоотӣ дар 

иқтисодиёти ДДМИТ 
Яке аз љузъњои асосии методологияи андоз принсипњои низоми андоз ба њисоб 

меравад. Он њангоми њисобкунї ва ситонидани андозҳо ба инобат гирифта мешавад.  
Умуман, он принсипњое, ки ба андозбандї тааллуќ доранд њангоми пардохт 

намудани ин навъи андоз ба назар гирифта мешаванд. Ба монанди принсипи муайянӣ, 

адолатмандї, мувофиќатӣ, соддагӣ ва сарфакорї. Ин принсипњоро муҳаққиқони соҳаи 

иқтисод пешниҳод карда буданд, ки бештар ба адолатнокӣ ва инсондўстӣ равона 
гардидаанд. Масалан, Адам Смит дар асари хеш “Тадќиќот оиди  табиат ва сабабњои 
бойгарии халкњо” ин принсипњоро бори аввал ќайд намуда буд, ки он муњимияти 
хоссаро ба худ касб намуд. Аз њамин сабаб метавон гуфт, ки принсипњои пешнињод 
намудаи А. Смит ибтидои тањрезии принсипњои илмии ташкили низоми андозбандї ба 
шумор меравад. Масъалањоеро, ки мо дар раванди омўзиши принсипњои андоз ва 
андозбандї дида баромадем, онро зинањои пайдарњамии мураккаби андозбандї 
метавон шуморид.   

 Мутаффакири Олмонї А. Вагнер низ принсипњои андозбандиро дар асарњои хеш 
баррасї намуда, онро тарзе баён намудааст, ки ин принсипњо асоси сиёсати андоз, яъне 
амалкарди молияро дар бар мегирад. Ин масъаларо олими дигар Г.И. Болдирев низ 
тањлил намудааст. Ў дар тањлилњои худ наќш ва маќоми А.Смит ва А. Вагнерро бањо 
дода, чунин ќайд менамояд, ки илми молия њамчун амалияи молиявї дар замонњои А. 
Смит мављуд буда, бо мурури замон бо шакли навин рушд намуд[1]. 

Низоми андозии амалкунанда, ба ақидаи мо бояд, ки аќидањои иќтисодчии 

барљаста А. Вагнерро сарфи назар нанамояд. Ин аќидањоро аз принсипҳои зерин 
иборатанд: 

1)Принсипњои (равандњои) ахлоќї: 
- њамагонї будани андоз; 
- дахлнопазирї ва озодии шахс њангоми ситонидан ва бозхост намудани андозњо;  
- мутобиќ гардонидани андоз ба ќобилияти пардохт. 
2)Принсипњои идоранамоии андоз: 
- мушаххас будани андозбандї; 
- озод будани ситонидан ва бозхост намудан барои андозсупор;  
- камхарљ намудани бозхост ва дар њадди аќал будани гаронии андоз;  
3) Принсипњои молиявию сиёсии хољагии халќ:  
- боадолатона рафтор намудани намояндагони маќомоти андоз; 
-мутобиќ намудани маљмўи андозњо ба низоме, ки њангоми риояи имконпазирии 

принсипњои ахлоќї ва идора намудани воридот ва ѓайра эњтимоли давлатро таъмин 
хоњад намуд. 

 Принсипњои пешнињоднамудаи олим А.Вагнер тули асрњост, ки дар низоми андоз 
ва андозбандї маќомотњои ќонунгузор ва њукуматњо маќоми хосаро дошта, миёни 
муњаќќиќони соњаи иќтисодї мавриди муњокима ќарор дода мешавад, ки бештари 
коршиносон ин принсипњоро асаснок намуда бањри њимояи њуќуќњои инсон ва 

муносибати боадолатонаи инсонї ҳангоми андозбандӣ бањогузорї мекунанд. Бинобар 
ин дар ќисмати зиёди мамлакатњои љањон ин назарияњои љолиби олим дар низоми андоз 
ва андозбандї дар шакли васеъ истифода бурда мешавад. Принсипњои андозбандї ва 
намудњои андоз дар низоми сиёсї ва њуќуќї аввалиндараља њисобида мешавад.  

Ба аќидаи иќтисодчии бузург Ҷ.Ю. Стиглитс «низоми хуби андозбандї, ки ба 
рушдёбии ин соња оварда расонда, дар натиља буљаи давлат ѓанї гардида дар баробари 
он андозсупорандагон бар чунин низоми андозбандї мухолиф намешаванд» аз чунин 
принсипњо иборат бояд бошад[2]: 
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1) Самаранок будани иќтисодиёт- низоми андозбандӣ набояд ба самаранокии 
таќсимоти захирањо мухолиф бошад; 

2) Маъмурии оддї- низоми маъмурии андозбандї бояд оддї ва ба њама фањмо 
бошад; 

3) Таѓйирёбанда - низоми андозбандї дар њолати тез таѓйирёбиро дошта бошад, 
зеро дар њолати зуд дигаргунии иќтисодиёт маќоми худро гум накунад; 

4) Масъулияти сиёсї - низоми андозбандї бояд шакле таҳия шуда бошад, ки 
андозсупорандагон ба ў боварї пайдо намуда, донанд, ки маблаѓњои пардохтаи онњо 
барои рушди давлат ва миллати худ равона мегардад; 

5) Њаќќоният – низоми андозбандии давлат бояд дар чорчўбаи ќонуни дахлдор 

тарҳрезӣ гашта, аз рўи он амалї карда шавад.  

  Хулоса, олимони барљаста А.Вагнер ва Ҷ. Стиглитс чунин принсипњои 
амалишавии низоми андозбандї пешнињод намудаанд, ки то њол маќоми худро дар 
љоддаи илм гум накардааст. Зеро тањлилњои иќтисодчиёни мазкур нишон медињанд, ки 
риояи чунин принсипњо ба рушди иќтисодиёти давлат оварда мерасонанд.  

Ба ақидаи Гулмирзоев Д.Г.: “Механизми њисоббаробарнамоии андозҳо имконият 

медињад, ки онҳо ба арзиши мањсулот  њамеша мутаносиб бошад ва аз миќдори 
корхонањое, ки дар истењсол намудани мањсулот ширкат меварзанд, вобаста набошад. 

Ин раванд имконият медињад, ки њангоми ситонидани андозҳо манбаи даромади 
давлатро афзоиш дињад[3]. 

Мисли дигар намуди пардохтњои њатмї ба буљет, хусусан андозҳои ғайримустақим 
низ тарафњои мусбат ва тарафњои манфии худро доро мебошад, ки аз як тараф ба 
давлат фоида меоварад аз тарафи дигар ба истеъмолкунандагон зарар мерасонад. 
Барои тањлил намудани масъалаи гузошта шуда мо метавонем, ки онњоро муќоиса 
намоем.  

Њар як намуди андоз унсурњои хоси худро дорад, яъне дорои элементњои асосии 
худ аст, ки тамоми маълумотњои андозсупорандаро дар худ инъкос менамояд. Ба 

унсурњои андозҳо мутобиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, андозсупоранда, 
объекти андозбандї, манбаи андоз, меъёри андоз, давраи андоз, тартиби њисоб 
намудани андоз, тартиб ва мўњлати пардохти андоз ва имтиёзи андоз дохил аст.  

Андозсупорандаи резидент – шахси воќеие ба њисоб меравад, ки дар давоми 12-
моњаи пай дар пай гузаранда, ки дар њамин соли таќвимии љорї ба охир мерасад, дар 
њаќиќат дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон бештар аз 182- рўз ќарор дошта бошад. 
Шахси воќеие, ки шањрванди Љумњурии Тољикистон буда, истиќоматкунандаи доимии 
ЉТ аст, инчунинкор ва фаъолияти хешро дар ватан амалї менамояд, низ њамчун 
андозсупорандаи резидент эътироф гардидаст. 

Андозсупорандаи ѓайрирезидент бошад, шахсе ба њисоб меравад, ки шањрванди 
хориљї буда, кор ва фаъолияти тиљоратии хешро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
амалї менамояд. 

Яке аз унсурњои муњими дигаре, ки андоз доранд ин объекти андозбандї мебошад, 
ки њангоми њисобкунї ва пардохтнамоии андоз наќши калонро мебозад. 

Объекти андозбандї ин, яъне объекте мебошад, ки бо андозбандї алоќаманд аст. 
Њолатњо, њуќуќњо ва њаракатњои аз рўи њар як намуди андоз муайяншуда, ки аз 
мављудияти онњо ўњдадории андоз ба миён меояд объекти андозбандї ба шумор 
меравад. 

Амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда объектњои андоз 
ба њисоб мераванд.  

Миќдори андози ситонидашаванда, бузургии њисоб кардани андозњоро бо воњиди 
ченаки манбаи андоз, ки нисбат ба воњиди ченаки манбаи андоз бо фоиз ё маблаѓи 
мутлаќ муќаррар карда мешавад, меъёри андоз ном дорад. 
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Давраи андоз, яъне мўњлате, ки дар давоми он бояд манбаи андоз муайян ва 
маблаѓи онњисоб карда шавад, моњи таќвимї аст. Давраи андоз низ яке аз унсурњои 
андоз њисобида мешавад.  

Унсури дигаре, ки мањз барои њавасмандгардонї ба андозсупорандагон барои 
пардохт намудани маблаѓњои андоз дода мешавад, имтиёзи андозбандї ба њисоб 
меравад. Имтиёзи андозбандї афзалиятњое мебошанд, ки Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ва ё санадњои њуќуќии байналмиллалии эътирофнамудаи Тољикистон ба 
андозсупорандагон дода мешавад.Ба андозсупоранда додани имконияти напардахтани 
маблаѓи андоз ё дар њаљми камтар, яъне ќисман пардохт намудани маблаѓи андоз ва ё 
ба таѓхир гузоштани мўхлати пардохти андозро афзалиятњои додашудаи Кодекси андоз 
номидан мумкин аст[4]. 

Њар як номгўи андозњое, ки дар ќаламрави кишвар мутобиќи ќонунгузории андоз 
амал менамоянд дорои имтиёзњои худ мебошанд.  

Њамин тавр бояд ќайд намуд, ки дар низоми андоз ва андозбандї ќоидањои зиёд 
мавчуд аст, ки он дар раванди амалишавї боз бо якчанд унсурњо ва объекту принсипхо 
рў ба рў гардида метавонад. Принсипњо, унсурњо, вазифа ва нишондихандањо 

методологияи асосии низоми андозбандиро ташкил медињанд. Вобаста ба гуфтаҳои 

боло аќидањои зиёди илмї бањри бењтар гардонидани низоми андоз мавҷуданд, ки дар 

мустаҳакамнамоии методологияи андоз ва андозбандї наќши муњимро мебозанд.  
Асосњои ба вуќўъ пайвастани системаи андозбандї ба вазъи базиси иќтисодї ва 

сохтори  љамъиятї - сиёсии гузариш ба давраи бозоргонї  феълан вобаста аст. Дар айни 
њол аснои  ташаккули системаи андозбандии типи бозоргонї принсипњои сохти он 
маќоми махсусро талаб мекунанд. 

Системаи андоз аз маљмуи андозњо, бољ ва хизматпулињо (сбор), ки дар њудуди 
давлат  дар асоси Кодекси андоз ситонида мешаванд ва инчунин  маљмўъи меъёр ва 
ќоидањои салоњият ва системаи масъулияти иштирокдорони муносибатњои њуќуќии 
андоз иборат аст. 

Ќонунњои иќтисодї тамоюли инкишофи љамъиятро тавассути бунёд ва истифодаи 
арзиш инъикос мекунанд. Ќонунњои асосии иќтисодї хусусияти ба худ хоси объективї 

доранд. Системаи андозбандї дар асоси донишњои ќонуниятҳои  муносибатњои 
таќсимотї, таъсири онњо дар протсеси бунёди сарватњои љамъиятї ташаккул меёбад. 

Асосњои илми андозбандиро  муќарраротҳои системаи ќонунњои иќтисодї 

харољотҳои доим афзоянда, мувозинати бозорї, озодии раќобат ва ѓайра, муайян 
мекунанд.  Аз инљо, тањлили функсия ва наќши андозњо дар даромадњои буљет ва 
таъсироти онњо ба параметрњои миќдори ва сифатии такрористењсол ањамияти баѓоят 
махсус дорад. Ин имконият медињад, ки  оќибатњои иљтимоии андозбандї ошкор карда 
шуда, оид ба таъсири танзими андозњо ба истењсолот, мубодилоти мол ва истеъмолот  
хулоса бароварда шавад. 

Андозбандӣ тибќи ин ќонуниятњо принсипњои ташкилию њуќуќии  амалияи  
системаи андозро муайян ва методикаи њисоб кардани пардохтњои андозро аниќ 

мекунад.  Системаи андозњои миллӣ дар асоси принсипњои муайян ташаккул меёбад.  

Мутобиқи баъзе ақидаҳо асоси муносибатњои андозӣ сарфи назар аз макону замон 

густариш дода, инчунин равиши дигар таркиб ва амалиётҳои системаи андозиро 

мувофиќи шароитњои  аниқ  ва вазъи таърихии мутобиқ муайян мекунанд. Бинобар ин, 
тамоми муќаррароти  приспиалии системаи андозбандї ба ду зерсистема људо мешавад: 

Дар асоси принсипњои классикї ё умумимиллї. Агар системаи андоз ќатъиян дар 
асоси ин принсипњо густариш ёфта бошад, онро оптималї (бењтарин, мувофиќ) 
мешуморанд. 

  Зимни таҳқиқот тамоми муќаррароти принспиалии системаи андозбандиро 

гуруҳбандӣ намуда, ки онҳо ба ду зерсистема људо мешаванд: дар асоси принсипњои 
классикї ё умумимиллї - агар системаи андоз ќатъиян дар асоси ин принсипњо 
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густариш ёфта бошад, онро оптималї (бењтарин, мувофиќ) мешуморанд; дар асоси 
принсипњои ташкилию иќтисодї (њуќуќї) ё принсипњои дохилимиллї - дар асоси  ин 
принсипњо консепсияи андоз густариш дода мешавад ва шароитњои феълан амал 
кардани механизмњои андоз мувофиќи типи давлатдорї, рељаи сиёсї ва имкониятњои 
базиси иќтисодї, вазъи инкишофи иљтимої ба назар гирифта мешаванд. 
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УСУЛҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИНФОРМАТСИОНӢ ДАР МАКОТИБИ ОЛИИ МУОСИР 

Қаландаршоев С. С. –муаллими калони кафедраи информатикаи амалӣ дар иқтисодиёти 
ДДМИТ 

Қодиров Ҷ. А. –эдвайзери таълими факултети молия ва қарзи ДДМИТ 

Мушкилоти тайёр намудани мутахассис дар макотиби олӣ дар, тамоми 

марҳалаҳои тараққиёти ҷамъият масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар робита 

ба воридшавии инсоният ба ҷомеаи иттилоотӣ ва эҳтиёҷи ҷомеа ба шахсиятҳои фасеҳ, 

фаъол, эҷодкор, ки метавонанд ба шароити тағйирёбанда зуд мутобиқ шаванд, роҳу 

воситаҳои гуногуни ба даст овардан ва таҳлили иттилоотро доранд, муҳим ба назар 
мерасад. 

Ҳамҷояшавии (интегратсияи) системаи маорифи Тоҷикистон ба таҳсилоти 

аврупоӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ буда, зарурати ҷорӣ намудани технологияҳои 

инноватсиониро дар амалияи омӯзгорӣ тақозо мекунад, ки мутахассиси соҳаҳои 

гуногуни фаъолияти касбиро ба сатҳи сифатан нав, аз ҷумла тайёр кардани 

мутахассисон дар соҳаҳои иқтисодиёт омода намояд. 

Ислоҳоти таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва татбиқи воситаҳои нави аз 

ҷиҳати илмӣ асоснок ва технологияҳои иттилоотии таълим, усулҳои оқилона ва 

шаклҳои ташкилиро дар назар дорад, ки ташкил ва идоракунии самараноки равандҳои 

таълимӣ-тарбиявӣ ва илмиро дар тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои иқтисодиёт 
таъмин менамояд. 

Чунин технологияҳои таълимӣ самаранок ва дар оянда арзишмандтар буда имконият, 

медиҳанд, ки раванди таълимро бо назардошти самти амалӣ, касбии таълим, инчунин, 

ба шахсияти донишҷӯ, шавқу рағбат, майл ва қобилияти ӯ равона созанд. 

Оид ба омӯзиши фанни технологияҳои иттилоотӣ (ТИ), ки дар макотиби олии 

кишвари мо барои соҳаҳои иқтисодиёт таълим дода мешаванд, равишҳои асосии 

инноватсионӣ, ба андешаи мо, омӯзиши салоҳиятҳои коммуникатсионӣ, таълими ба 

донишҷӯ нигаронидашуда ва касбӣ мебошанд, ки дар асоси муносибати навоварона 
равона шудаанд. 

Пояи омӯзиши салоҳиятҳои коммуникатсионӣ (ОСК), омӯзиши ба коммуникатсионӣ 

нигаронидашудаи технологияҳои иттилоотӣ мебошад. Асосҳои омӯзиши ба муошират 

нигаронидашуда дар осори муҳаққиқони тоҷик, ба мисли У.Зубайдова, Л.Назирова, 
Н.Шарифова ва дигарон баён гаштаанд. 

Маркази омӯзиши ба коммуникатсия нигаронидашуда ҳамчун вазъият шакли 

универсалии раванди омӯзиш мебошад. Вобаста ба фанни технологияи иттилоотӣ дар 
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макотиби олӣ бояд шароите интихоб карда шаванд, ки ҳар як донишҷӯ дар раванди 

таълим, инчунин, таъмини коммуникативии вазифаҳо, тавассути интихоби машқҳои 

нақшӣ ва ба қадри имкон ҳолатии муоширати воқеиро ба вуҷуд оранд, истифода бурда 

шаванд. Ҳар як вазъият дорои маъное мебошад, ки он мақсад ва талаботи донишҷӯёнро 
дар бар гирифта, муносибати тарафайни истифодабарандагонро дар шабака ба назар 

мегирад. Шакли муоширатӣ мавҷудияти мақсади муайяни коммуникатсионӣ, ба 

монанди муроҷиат, пайғомрасонӣ, миннатдорӣ, дархост, муносибат ва ғ. ва амалӣ 

намудани онҳоро бо истифода аз формулаҳои муайяни математикӣ дар назар дорад. 

Моҳияти омӯзиши коммуникативӣ дар он аст, ки раванди таълим ҳамчун модели 

раванди коммуникатсия хизмат мекунад. Омӯзиши ба коммуникатсия 

нигаронидашудаи таълимро на танҳо дар асоси вазъиятӣ-мавзуӣ, балки инчунин, 

таълими барномаҳои аз ҷиҳати коммуникативӣ муҳим, масалан: навиштани қайдҳои 

барои донишҷӯён мувофиқ, сабти лексияҳо, тартиб додани нақшаҳо дар назар дорад; 

барои аспирантҳо – реферат, аннотатсия ва ғ., ҳамчун мақсад дар марҳилаи ҳозира 

омӯзиши коммуникативӣ сатҳи баланди салоҳияти коммуникатсионии ташаккулёфтаро 

пешбинӣ мекунад [1]. 

Муошират на танҳо интиқоли иттилоот, балки эҷодкорӣ, худшиносиро низ дар бар 

мегирад. Ҳангоми таълими технологияҳои иттилоотӣ, омӯзиши ба шахсият 

нигаронидашуда (ОШН) муҳим аст. 

Ба тадқиқи масъалаи омӯзиши ОШН дар педагогикаи рус, осори Г.М.Анохина, 
Е.В.Бондаревская, А.Ю.Белогуров, В.В.Горшкова, В.В.Давыдов, А.Е.Идрисов ва 
дигарон бахшида шудааст. 

Тарҳрезии системаи ОШН инҳоро дар назар дорад: эътирофи донишҷӯ ҳамчун субъекти 

асосии раванди таълим; муайян намудани мақсади лоиҳасозӣ ҳамчун инкишофи 

қобилияти фардии донишҷӯ; муайян намудани воситаҳое, ки амалишавии мақсади ба 

миён гузошташударо бо роҳи муайян кардан ва ба тартиб даровардани таҷрибаи 

субъективии донишҷӯ; инкишофи мақсаднок дар раванди таълим таъмин мекунанд. 

Дар ОШН омӯзгор ҳамчун манбаи иттилооти таълимӣ баромад намекунад, 

балки ҳамчун ташкилотчӣ ва мутобиқаткунандаи раванди эҷодии таълим ба фаъолияти 

муҳассилин бо назардошти таҷрибаи субъективӣ (беғаразона), инчунин, хусусиятҳои 

фардии онҳо (қобилиятнокӣ, боғайратӣ, хислатнокӣ ва ғайра) хизмат мекунад. 

Вазифаи омӯзгор на аз он иборат аст, ки самти (роҳи) ягона ва инкишофи ҳатмии 

ягонаи равонӣ барои ҳама ба нақша гирад, балки ба ҳар як донишҷӯ, бо назардошти 

таҷрибаи дониши ӯ, такмил додани қобилияти фардии вай, ҳамчун шахсияти 

ташаккулёфта ёрӣ расонад. Мақсади таълим на ба амал баровардани натиҷаи 

пешбинишуда, балки ошкор намудани қобилияти инфиродию маърифатии ҳар як 

донишҷӯ, муайян намудани шароити омӯзишӣ барои қонеъ гардонидани он зарур аст. 

Татбиқи системаи омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда тағйир додани векторҳоро 

(самтҳоро) дар педагогика чунин тақозо менамояд: аз таълими қатъиян танзимшаванда 

ҳамчун раванди ба таври меъёрӣ сохташуда, то ба таълими дар шакли фаъолияти 

инфиродии муҳассилин бо ислоҳ ва дастгирии педагогии омӯзгор равона гардад. 

 Вазифаи таълим аз «омӯхтан - ёд гирифтан», ташаккул додани роҳҳои 

худшиносӣ, худтанзимкунӣ дар шахсияти донишҷӯ иборат мебошад, ки қобилияти 

бартараф кардани маҳдудиятҳои шахсии на танҳо дар раванди таълим, балки дар 

дилхоҳ фаъолият инсон дорост; дар инкишофи қобилияти тафаккур инъикос меёбад; 

дар ташаккули эътиқоди эҷодӣ, дар шахсияти донишҷӯ тавассути фаъолияти эҷодӣ ва 

истеҳсолӣ бо назардошти ҷанбаҳои ҳавасмандӣ ва арзишмндии шахсият ба вуҷуд 
меояд. 

Усулҳои муҳимтарини омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда дар макотиби олӣ инҳоянд: 



170 

 

• истифодаи таҷрибаи беғаразонаи донишҷӯ, мусоидати татбиқи таҷриба ва дониши 

мавҷуда, ки ба дарк ва ҷорӣ намудани донишҳои нав шарти муҳим аст; 

• тағйирпазирии супоришҳо, ба донишҷӯ имконияти интихоби озод дар иҷрои онҳо ва 

ҳалли масъалаҳо, истифодаи усулҳои муҳимтарини коркарди маводи таълимӣ; 

• андӯхтани дониш, малака ва маҳорат на ҳамчун мақсад (натиҷаи ниҳоӣ), балки ҳамчун 

воситаи муҳими амалӣ намудани эҷодиёти муҳассилин; 

• таъмини робитаи муҳими муассир байни омӯзгор ва донишҷӯён (махсусан ҳангоми 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ муҳим аст) дар асоси ҳамкорӣ, эҷоди муштарак, 

ҳавасмандӣ барои ноил шудан ба муваффақият, тавассути таҳлили на танҳо натиҷа, 
балки раванди ноил шудан ба он. 

Дар омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда омӯзгор на ҳамчун интиқолдиҳандаи 

(тарҷумони) дониш, балки ҳамчун ташкилотчӣ ва ҳамоҳангсози фаъолияти таълим 

баромад мекунад. Он бояд ба донишҷӯ барои бартараф кардани мавқеи ғайрифаъол 

дар раванди таълим кумак расонад. Тамсилаи омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда, ба 

андешаи мо, барои он тарҳрезӣ шудааст, ки донишҷӯ барои раванд ва натиҷаи омӯзиш 
масъул бошад. 

Татбиқи ОШН дар дарсҳои фанни технологияҳои иттилоотӣ тавассути шаклҳои 

робитавӣ (интерактивӣ), робитавии фаъолияти муштарак, ба монанди усули лоиҳаҳо, 

мубоҳисаҳо, презентатсияҳо, кор дар гурӯҳҳои хурд, бозиҳои нақшӣ, таҳлили 

масъалаҳои вазъиятӣ, озмунҳо, ки эҷодкор (муаллиф) васеъ истифода мебарад, барои 

барномасозони ҷавон, баромадҳо дар конференсияҳои илмии донишҷуён, омода 

намудани рефератҳо барои чоп, викторинаҳо, озмунҳо ва ғайра мусоидат менамояд [2]. 

Таълими ба касбият нигаронидашуда, ба андешаи мо, бояд бо роҳи ҳамгироӣ, 

робитаҳои байнифаннӣ, инчунин, тавассути ҳамкории омӯзгорони фанни технологияи 

иттилоотӣ бо дигар омӯзгорон амалӣ карда шавад. Ин усул аз ҷониби мо дар 

мақолаҳои қаблан интишоршуда, ки барои донишҷӯёни тоҷик пешбинӣ шудаанд, 

инчунин дар китобҳои дарсӣ оид ба омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ амалӣ карда 
мешавад [3; 4]. 

Муносибатҳои инноватсионӣ, ки мо тавсиф кардем: омӯзиши ба коммуникатсия 

нигаронидашудаи донишҷӯён ва ба касбият нигаронидашуда барои баланд бардоштани 

сифати омӯзиши ТИ дар макотиби олӣ пешбинӣ шудааст. 
Адабиёт: 

1. Берулава Г.А. Влияние современных информационных технологий на коммуникативные 
характеристики личности /Г.А.Берулава // Гуманизация образования. - 2013. - №6. - С. 10-
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2. Соколова С.А. Современные инновационно-информационные технологии в образовательном 
процессе /С.А.Соколова // NOVAINFO.RU. - 2015.-№ 36-1. - С. 187-191. 

3. Тагдиров Т.К. Педагогические условия реализации инновационных процессов в школах 
Республики Таджикистан /Т.К.Тагдиров [Текст]: дисс. … канд. пед. наук.– Душанбе, 
2010. – 168 с. 

4. Шарифзода Ф. и др. Инновационная педагогика. /Ф.Шарифзода, И.Каримова, С.Сулаймони 
и др. [Текст]: –Душанбе: Ирфон, 2013. -623с. (на тадж. яз) 

 
 

ПАЙДОИШИ АВТОМАТИКУНОНИИ ТАҲИЯИ НАРМАФЗОР ВА ФАЪОЛИЯТИ 
МУТАХАССИСОНИ IT 

Мирзоев Н.,  Назарова Н. ассистентони кафедраи информатикаи амалӣ  
дар иктисодиёти ДДМИТ  

Намунаи яке аз аввалин коркардҳои автомати технологияи нармафзор метавонад 

технологияи CASE-технология бошад, ки хануз дар солҳои 80-уми асри гузашта пайдо 

шуда, тавлиди автоматии корҳои барномавӣ дар асоси мушаххасоти онҳо, инчунин 
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автоматикунонии равандҳои дигар ҳангоми таҳияи нармафзор амалӣ карда мешавад. 

Сипас, дар солҳои 80-ум. методологиян ASDM4 барои таҳияи автомати нармафзор аз 

он вақт инҷониб технологияҳои иттилооти ва коммуникатсиони хеле инкишоф ёфтанд 
ва бо назардошти комплекси аллакай замонавии технологияи истифодашаванда, 

самаранокии автоматикунонии раванди таҳияи маҳсулоти нармафзор, хизматрасони 

имруз, сарфи назар аз он, ки худи ин раванд ба миқдори зиёд афзоиш ёфтааст. 

Ҳамин тариқ, автоматикунонии меҳнати инсон, ки мо имруз дар истехсоли 

пасошурави маҳсулоти IT ва пешниҳоди хизматҳои IT мушоҳида мекунем, зухури 

тамоюли аллакай таърихан муқарраршуда мебошад ва маълум аст, ки ҳадди аққал ду 

сабаби асосии ин вуҷуд дорад. Аввалан, таваҷҷҷуҳи мутахассисони соҳаи 

технологияҳои иттилооти барои озод кардани ваrти худ аз корҳои маъмулии кори 

ҷолиб (аз ҷумла тарҳрезӣ, рамзгузори, озмоиш, ҷойгиркунии нармафзор ва 

ҳуҷҷатгузорӣ). Сониян, ин аз нуrтаи назар комилан мантикист. микроэкономика, 

хоҳиши сохибони ширкатҳои тиҷорати дар бахши ТИК барои баланд бардоштани 

маҳсулнокии ширкатҳои худ ва оптимизатсияи хароҷоти музди меҳнати мутахассисони 

IT. Дар баробари ин, ман мехостам, ки хусусияти корфармоён - барои сарфаи хароҷоти 

музди меҳнати ТИ-ро кайд намоям. 

Мутахассисон инчунин ба хоҳиши умумии ҳадди (тахассуси касби, тарxиба, сатҳи 

рушди зеҳн) барои ворид шудан ба касби таҳиягарон, ки (паст) аз ҳисоби афзоиши 

мавҷудият ва самаранокии маҳсулот ва хидматҳое, ки раванди таҳияи нармафзорро 

автоматӣ мекунанд: 

Эҷоди маҳсулоти IT ҳар rадар осонтар шавад, ҳамон кадар одамон метавонанд 

ба ин функсия даъво кунанд, ки дар бозори меҳнати ТИ боиси афзоиши пешниҳоди 

rувваи корй мегардад (новобаста аз тайғирот дар нархи xорй дар бозори ме{нат. 
Тамоюли автоматизатсия та{ияи нармафзор дар шакли кам кардани ваrти 

мутахассисон дар амалиёти таҳияи нармафзор миrдори муайяни соатҳои корӣ) 

таrрибан дар як ваrт бо пайдоиши худи раванди таҳияи нармафзор амалй карда 

мешавад. Таҳлил карда шудааст маълумоти муосир дар бораи rисман автоматикунонии 

раванди таҳияи нармафзори техники таъмин карда мешавад мутахассисони фирмаҳои 

бахши ТИК аз таxрибаи худ дар ҷадвали № 1 «Таҳлили тачрибаи ҷорӣ намудани 

автоматикунонии rисман ме{нат дар та{ияи нармафзор» оварда шудаанд. Пеш аз ҳама 
бо назардошти {олатхои татбиrи автоматикунонии rисман. Мехо{ам кайд намоям, ки 

ваrти xараёни кори ало{ида дар доираи таҳияи нармафзор ҳам пеш аз татбиrи 

автоматикунонии rисман ва {ам пас аз татбиr кам карда мешавад, автоматикунонӣ (аз 

ҷумла кам карда нисбат ба ме{нати rаблан комилан автоматизатсияшуда) - метавонад 
ваrти кории шахс набошад, аммо ваrти алгоритми автомати бе иштироки шахсе, ки 

вазифаи (шахси) он барои гузоштани масъала, иҷро кардани ин алгоритм ва истифодаи 

натиҷаҳои алгоритм коҳиш ёфтааст. Дар хама ҳолатҳои автоматикунонии rисман дар 

зер баррасӣ карда мешаванд (ба истиснои холатҳо дар тавсифи он дар манбаъ{о 

бевосита нишон дода шуда буд, ки пас аз ҷорӣ намудани автоматика процессхо пурра 
бо алгоритм бе иштироки одамон иxро карда мешуданд, аммо ин боиси 
автоматикунонии пурраи тамоми фаъолияти ин мутахассисон нагардид Мо xамъбаст 

кунед, ки ме{нати зеҳнии инсон дар ҳама арзишҳои муваққатии дар xадвал зикршуда 

мавxуд аст: шахс ё {амчун иҷрокунандаи ягона амал мекунал - ваrте ки сухан дар бораи 
раванди {ануз автоматишуда меравад, ё - агар сухан дар бораи раванди автоматишуда 
меравад. процесс –{амчун оператор-назоратчии доимии алгоритми автоматикунонй 
{амчун комиxрояй (хангоми якxoя кардани мавxудияти ме{нати инсон ва иxрои 
автомати дар процесси ало{идае, ки хангоми та{ия ба назар гирифта мешавад). 

Натиxа{ои асосии омузиши автоматикунонии rисман дар таҳияи нармафзор ҷадвали 1. 
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Меъёр Маъно 

фоизи миёнаи қисман автоматикунонии меҳнати 

инсон дар як раванди алоҳидаи таҳияи нармафзор (ба 
хисоби фоиз) 

82 

Таъсири 
миёнаи сарфаи 
соф 
автоматикунон
ии кисман дар 
як раванд 
 

дар соатхои кори (ба як коргари 
автомати) 

14,4 

дар бо сомони эквивалент (фонди 
музди мехнати кормандон, ки ба 
ичрои коре ки дар як раванди 
алохили автомати карда шудааст) 
мувофик аст 

609 330 

 
Таьсири мусбати мазмултарки, ки аз чониби ширкатхо 
чори кардани автоматизатсияи кисмин кайд 
кардашуда 

сурбат бахшидан ба раванди таҳия ва 
харчи зудтар ба бозор баровардани 

версияи навбатии маҳсулоти IТ 

баланд бардоштани сифати маҳсулоти 
IТ тавассути кам кардани шумораи 
мушкилоти техники. 
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8. Ба ҷои он ки 100 маротиба оғоз кардани барнома, як автотест ё чи гуна наҷот додани 
мухандиси QА 20 соли умр (2020 

 
 

ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ҳамзаев Т. С., ассистенти кафедраи информатикаи амалї дар иқтисодиёт 

Хоҷаева М. С., магистранти соли 2 –юми ихтисоси 1-400102 ДДМИТ  

 
    Тағйироти шадид дар истифода ва рушди технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ, ки дар натиҷаи пандемияи COVID 19 ва маҳдудиятҳои вобаста ба он 

суръат гирифт, ба он оварда расонид, ки бахшҳои хусусӣ, молиявӣ ва давлатӣ, аз ҷумла 

бахшҳои низомӣ ва амниятӣ ба инфрасохтори рақамӣ сахт вобаста мебошанд.  
Гузаштан ба технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва истифодаи васеи онњо 
дар љомеа яке аз талаботњои замони љањонишавї ба шумор меравад. Бинобар ин, 
истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар самтњои мухталифи 

хоҷагии халқ ва дар асоси он ташаккули њукумати электронї аз масъалањои муњими 
замони муосир мебошад.  

Бо дарназардошти ин ва бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифати 
техникии табаќањои гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ намудани технологияњои 
иттилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии кишвар, «Бизнеси электронї», ё 

https://habr.com/ru/company/badoo/blog/460667/
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ин ки «е-business» мисол шуда метавонад. Дар навбати худ, «е-business» яке заминаҳои 

воқеї барои ташаккули «е-иқтисодиёт»-и кишвар ба шумор меравад. 

Технологияҳои информатсионї ва бизнеси электронї (е-бизнес) самти кори одамонро 

ба тарафи мусбиаш тағйир медиҳад, ҳамзамон, барои соҳибкорон муаммоҳои наверо 
меофарад. 

Е-бизнес- ин фаъолиятест, ки воқеї набуда, аслан дар намуди раванди рақамї тавассути 

тури компютерї ва ё интернет амалї карда мешавад. Ин намуди фаъолият равандҳои 

бизнесро дар муддати вақти муайян натиљаовар ва самарабахш менамояд.  

Шароити ҳозираи рушди рақамии иқтисодиёти ҷаҳон ба равандҳои табдилёбии 

системаи хариди давлатӣ таъсир мерасонад. Аз як тараф, раќамикунонии раванди 

хариди давлатї ба он таъсир мерасонад. Аз тарафи дигар, хариди давлатӣ метавонад як 

воситаи баланд бардоштани рушди минбаъдаи иқтисоди рақамӣ бошад. 

Умуман, хариди давлатӣ метавонад ба баланд бардоштани рақобатпазирии 

кишвар, баланд бардоштани самаранокии хидматҳои ҷамъиятӣ ва таъмини ҷолибияти 

хариди давлатӣ барои бахши тиҷорат мусоидат кунад. Инчунин, бахши давлатӣ 

метавонад хариди давлатӣ барои эҷоди як иқтисоди инноватсионӣ, захираҳои 

энергетикӣ, энергетикӣ ва иқтисодиву иҷтимоиро истифода барад. 

Ҳоло ҳаҷми хариди давлатӣ дар Иттиҳоди Аврупо тақрибан 2 триллион Евро сол аст 

(14% ММД-и Иттиҳоди Аврупо). Дар айни замон, мувофиқи ҳисобҳои Иттиҳоди 

Аврупо, 1% афзоиши самараноки хариди давлатӣ ҳар сол қариб 20 миллиард евро дар 
солро захира мекунад. 

Дар чаҳорчӯбаи Стратегияи харидҳои давлатӣ, Комиссияи Аврупо шаш аломати асосӣ, 

ки махсусан тақвияти гузариши рақамии хариди давлатӣ ва таъмини истифодаи 

васеътари хариди инноватсионӣ, экологӣ ва иҷтимоиро таъмин мекунад. 

   Бо назардошти афзалияти якум - тақвияти гузариши рақамии хариди давлатӣ - ҳоло 

хеле муҳим аст, чунки истифодаи воситаҳои электронии хариди электронӣ содатар ва 

суръат бахшидани расмиётро медиҳад. 

   Воситаҳои хариди электронӣ дорои огоҳии электронӣ, дастрасии электронӣ, 

экспертизаи электронӣ, арзёбии электронӣ, мукофотпулии шартнома мебошанд. 

   Тибқи ҳисобҳои соли 2015, танҳо панҷ узви Иттиҳоди Аврупо - Австрия, Белгия, 

Дания, Итолиё ва Шветсия - сатҳи баланди рушди системаи электронии хариди давлатӣ 
ва пасттарин дар Юнон буданд. 

   Стратегияи ислоҳоти системаи хариди давлатӣ, ки мақсади асосиаш "ташкили низоми 

замонавии муосири хариди давлатӣ, ки ба фароҳам овардани муҳити рақобатпазир ва 

рушди рақобати одилонаи харид дар Тоҷикистон, инчунин таъмини иҷрои уҳдадориҳои 

байналмилалии Тоҷикистон дар хариди давлатӣ тавассути мутобиқати қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Стандартҳои Иттиҳоди Аврупо дар давраи солҳои 2015-2022 
". 

 Дар Тоҷикистон хариди электронии ҳукумати электронӣ аз ҷониби Агентии 

хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун вебсайти goszakupki.tj татбиқ ва дар соли 2011 ҷорӣ карда шудааст. Соҳаи 

нишондиҳанда барои якчанд сол кор кардааст. Ва дар моҳи майи соли 2015 сомонаи 

дигари Агентии хариди давлатии молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо zakupki.gov.tj пайдо 
шуд. 

Самти муҳими рақобатпазирии хариди давлатӣ, ҳам дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ҳам дар 

Тоҷикистон, ҷорӣ намудани технологияҳои муосири блоки технологӣ мебошад, ки 

сатҳи баланди боварии ҷамъиятиро дар мақомоти давлатӣ, мусоидат ба шаффофияти 

электронии мақомоти давлатӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон, захираҳои буҷетӣ тавассути 

хариди шаффофияти давлатӣ, кам кардани коррупсия. 
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   Бо назардошти афзалияти дуюм - таъмини истифодаи васеи навовариҳои 

инноватсионӣ, экологӣ ва иҷтимоии аҳолӣ - пас низоми давлатӣ барои эҷоди рушди 

рақамии иқтисодиёти кишвар муҳим аст. 

    Дар айни замон, 55% хариди давлатии Иттиҳоди Аврупо ҳамчун критерияи асосӣ 

барои арзёбии самаранокии хариди давлатӣ хароҷоти пасттаринро истифода мебарад. 

Ҳамзамон, хариди давлатӣ имкон дорад, ки яке аз воситаҳои алтернативии танзими 

сармоягузорӣ дар иқтисодиёти рақамӣ гардад. Ин бо сабаби он ки аввалан, вақте ки 

ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионии корхонаҳо тавассути андозбандии 

фоидаҳои корпоративӣ, давлат метавонад бо маблағи на зиёда аз 3 фоизи ММД амал 

кунад. Вақте ки ба ривоҷи фаъолияти инноватсионии корхонаҳо тавассути хариди 

давлатӣ ворид мешавад, давлат дорои маблағи 13 фоизи ММД мебошад. 

   Дуюм, бо дарназардошти миқдори назаррасе, ки ҳукуматҳо дар ҷаҳон харидорӣ 

мекунанд, давлатҳо метавонанд дар бозорҳо, корҳо ва хизматрасониҳо бозигари асосӣ 

гарданд. Дар баъзе ҳолатҳо онҳо ҳатто бозори дилхоҳро ташкил медиҳанд. 

    Натиҷаҳои созишномаҳое, ки ба фармоиши гурӯҳҳои мушаххаси мол, ҳамкорӣ бо 

соҳаҳои мушаххаси иқтисодиёт ё бозӣ - намудҳои аҳолӣ, давлат метавонанд 

барномаҳои истеҳсолӣ, стратегияҳо барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат 
намоянд, инчунин раќамикунонии иќтисодиёт. 

  Бо назардошти он ки тавсияҳои зерин барои такмил додани танзими давлатии хариди 

давлатӣ дар Тоҷикистон имконпазир аст: 

истифодаи хариди давлатӣ ҳамчун воситаи муҳими пешбурди рушди инноватсионӣ, аз 

ҷумла дар иќтисодиёти рақамӣ;  

ба принсипҳои пешниҳодшуда илова намудани моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи хариди давлатӣ», принсипи нав - инноватори инноватсионӣ; 

мутобиқ намудани қонунгузории дохилӣ ба усулҳои Иттињоди Аврупо дар бахши 
хариди давлатї; 

Стратегияи хариди оммавии навгонињо (инноватсия)-и батанзимдарорандаи шароитҳо, 

ки мутобиќи онњо қисмати зиёди хариди оммавӣ бояд хусусияти инноватсионї ва 

экологї дошта бошанд, таҳия ва татбиқ карда шаванд;  
 Системаи њисоботї ва мониторинги хариди оммавї, ки он имконияти муайян 

намудани самтгирии инноватсионї ва экологии хариди оммавиро дар чањорчӯба ва 
давра љорї фароњам оварда метавонад, татбиќ карда шавад.  

Ҷинояти киберӣ ва ҷиноятҳои содиршаванда бо истифода аз фазои киберӣ ҳамеша 

ҳамчун таҳдидҳои фаромарзӣ баррасӣ карда шаванд, то ин ки ба амалиёти рақамии 

додани танзими давлатии хариди давлатӣ таъсири манфӣ нарасад.  

     Тавсияҳои пешниҳодшуда самти тадқиқоти минбаъдаро муайян намуда, барои 

таҳияи стратегияи хариди давлатӣ оид ба навоварӣ, инчунин баҳисобгирии таъсири он 

дар ташаккул ва рушди тиҷорати рақамӣ дар Тоҷикистон муайян карда мешаванд. 

 
Адабиёт: 

1. Рахимов Ф.С. Основные проблемы развития информационного общества/ Ф.С. 
Рахимов //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. 2018. № 9. С. 62-65.  

2. Воҳидов У.М. Муаммоҳои ташаккули заминаи андозбандӣ дар шароити иқтисоди 

рақамӣ/У.М. Воҳидов// Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Иқтисодиёти 

рақамӣ: муаммо, рушд ва механизми ҳалли он” (12.12.2020).-Душанбе, 2020.-С.146-151. 

3. Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хариди давлатӣ” – 

Реҷаи дастрасӣ: http://zakupki.gov.tj/tj/legislation/loi-ai-onuni-nav/ 

http://zakupki.gov.tj/tj/legislation/loi-ai-onuni-nav/
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4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2019, 

№642 “Консепсия иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”. Адлия, 

нашри 7 (манбаи электронӣ). 

 
 

УСУЛЊОИ ЭКОНОМЕТРИКИИ ТАЊЛИЛИ ДАРОМАДИ КОРХОНАИ 
ДАСТРАСКУНАНДАИ БОР 

Саъдонов А.Ѓ., Фезалиев А.С., муаллимони калони кафедраи моделсозии математикї ва 
иттилоотии ДДМИТ  

Моделсозии эконометрикї ва дурнамои рафтори миќдории нишондињандањо дар 
иќтисодиёт њама ваќт аз хусусияти хоси моделе, ки дар асоси фарзияњои назариявии 
алоќамандии онњо бо нишондињандањои дигар (омилњо) сохта шудаанд, шуруъ 
мешавад. [1–3]. 

Дар маќола раванд ва натиљаи моделсозї ва дурнамои даромади корхонаи 
муштарак оварда шудааст. Барои моделиронии даромади корхона Q маълумотњои 
њармоња дар муддати ду сол љамъ овардашуда оид ба нишондињандањои (омилњо) V- 
истењсоли мањсулот, нархи мањсулот P ва арзиши ашёи хом истифода шуданд. Чуноне 
ки маълум аст, дар инихоби хусусияти махсуси модел миќдори ками маълумот 
воридкунии омили зиёдро имкон намедихад, зеро њар як нишондињандаи ба модел 
воридшуда бояд аз 7 то 10 маълумотро доро бошад[3]. 

Дар тањлили хусусиятњои гуногуни модели даромади корхона аз пакети 
барномавии «EViews» истифода бурда шуд. Натиљаи коэффитсиенти коррелятсияи љуфт 
байни нишондињандањо дар љадвал оварда шудааст. 

Љадвали 1.Ќимати коэффитсиенти коррелятсияи байни нишондињандањо. 
Коэффитсиенти 
коррелятсия 

Q V P VP R R(-3) 

Q 1,0000 0,8538 0,1507 0,8817 -0,4666 -0,7161 

V  1,0000 -0,0955 0,9867 -0,5803 -0,8144 

P   1,0000 0,0658 0,3747 0,2391 

VP    1,0000 -0,5299 -0,7772 

R     1,0000 0,7407 

R(-3)      1,0000 

Чуноне, ки аз тањлили коэффитсиенти коррелятсияи љуфт байни нишондињандањо 
бармеояд алоќамандии байни истењсоли мањсулот ва даромади корхона зич, байни 
даромад ва нархи ашёи хом алоќамандии назаррас, вале байни даромад ва нархи 
мањсулот алоќаи суст вуљуд дорад. 

Азбаски нархи мањсулот омили муњим мебошад ва нигоњ доштани он дар модел мо ду 

омил V ва P -ро бо як омил VP = V ⋅P арзиши мањсулот иваз намудем. Тањлили 
коррелятсияи даромади корхона ва нархи ашёи хом мављудияти алоќамандии зич бо 
ќадами се моњ (лаг) R(-3) –ро нишон медињад. Бо назардошти тањлили коррелятсионї 
модели намуди  
 

)3()(
321

 RaPVaaQ     (1) 

       -ро интихоб намудем. 
Бо истифода аз усули квадратњои хурдтарин параметрњои модели мазкурро њосил 
намудем. 
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)3(91,55)(87,0751,1852  RPVQ    (2) 

Тањлили тавсифномањои оморї нишон медињад, ки: 

муодила бо боварибахшии баланд (F =31,86) умуман, ањамиятнок мебошад; 

коэффисиент ва нархи ашёи хом R(-3) амалан ба ќадри кофї кам мебошанд (сатњи 

ањамиятнокї — α > 0,6); 

коэффисиенти детерминатсия хурд мебошад ( 7798,0
2
R ); 

бо боварибахшии мављудияти автокоредятсияи баќияњоро    

 (d =1,69) мадди назар кардан номумкин аст. 

Барои бењтар гардонидани сифати модел ба он миёнаи лаѓжанда MA(q)-ро ворид 
менамоем, ки q- шумораи сатњњои лаѓжандаи ќатори ваќтї мебошад. Ба њамин тариќ 
дар натиљаи тањлили якчанд модели даромади корхона чунин моделро интихоб 
менамоем, ки хусусияти хоси даромаднокиро бењтар инъикос менамояд: 

)3(97,0)3(60,172)(76,051,4943 MARPVQ    (3) 

Тањлили тавсифномањои омории нишон медињад, ки: 

муодила бо боварибахшии баланд (F=71,77) ањамиятнок мебошад; 

њамаи параметрњои модел бо боварибахшии на камтар аз 0,9997 ќиматнок мебошанд; 

коэффитсиенти детерминатсия хурд мебошад ( 9268,0
2
R ); 

бо боварибахшии на камтар аз 0,95 автокорелятсияи баќияњо вуљуд надорад  (d =1,74).  

Аз ќиматњои муњимтарини омории муодилаи (3) истифода намуда, онро барои дурнамо 
истифода мебарем. Натиљаи дурнамои бовариноки 95% ва пешгўикунии нуќтавии 
даромади корхона(QF) - ро, ки дар асоси модели (3) ба даст оварда шудааст дар намуди 
расм пешнињод менамоем.  

 

Расми 1. Графики пешгўикунии нуќтавии даромади корхона 
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 Мувофиќи графики дурнамо ќиматњои аслии даромади корхона (Q) дар давраи 
аз моњи январ то апрели соли 2019 ба соњаи боваринок дохил мешаванд. Барои 
дурнамои даромади корхона дар давраи аз моњи май то октябри соли 2019 маълумотњои 
моњи январ то моњи апрели соли 2017 то апрели 2019 истифода бурда шуданд. 

Љадвали 2. Ќимати коэффитсиенти коррелятсияи нишондињандањо 

Коэффитсиенти 
коррелятсия 

Q V P VP R R(-3) 

Q 1,0000 0,8172 0,1270 0,8450 -0,4669 -0,6555 

V  1,0000 -0,1209 0,9876 -0,5788 -0,7812 

P   1,0000 0,0346 0,3565 0,2737 

VP    1,0000 -0,5352 -0,7436 

R     1,0000 0,7795 

R(-3)      1,0000 

Тањлили коэффитсиентњои коррелятсияи нишондињандањои иќтисодї бо 
дарназардошти маълумотњои нав барои соли 2019 њамчун пештара алоќамандии зич 
байни даромади корхона ва истењсоли мањсулот, назаррас бо нархи ашёи хом ва 
алоќамандии суст бо нархи мањсулотро нишон медињад. 

Аз тањлилњои дар боло овардашуда ба хулоса меоем, ки татбиќи усулњо ва моделњои 
эконометрикї дар банаќшагирї ва дурнамои даромади корхонањои ватанї самарабахш 
буда, истифодаи методњои муосир дар раванди идоракунии логистикї зарур мебошад.  

Адабиёт 
1.Доугерти Кристофер Введение в эконометрику. Перевод с английского. Москва, 
Экономический факультет МГУ, 2001. – 379c.  
2.Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: ЮНИТИ- Дана, 2010. 1423 с.  
3.Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 
2008.- 430 с. 

 
 

ИСТИФОДАИ УСУЛИ МИЁНАИ ЛАЃЖАНДАИ БАРКАШИДАШУДА БАРОИ  
ДУРНАМОИ ТАЛАБОТ БА ЗАХИРАЊО  

Фезалиев А.С., Саъдонов А.Ѓ., муаллимони калони кафедраи моделсозии математикї ва 
иттилоотї  

 
Асоси дурнаморо муносибатњои миќдорї ва сифатї ташкил медињанд. 

Бањогузории талабот ба захирањо барои оянда дар асоси ќаторњои ваќтии даврањои 
гузашта љамъовардашуда, ё дар асоси маълумоти омории таѓйирёбии аслии талабот 
гузаронида мешавад.  
Муносибати миќдории дурнамои талабот ба захира дар асоси маълумоти оморї аз рўи 
ќаторњои ваќтї ва аз рўи индикаторњо амалї мегардад. 
Дар њардуи ин усул маълумоти љамъовардашудаи даврањои гузаштаи борфарорї 
(фурўш, мубодила ё њаљми талабот) захирањоро њамчун маълумоти аввала истифода 
мебаранд. 

Ќатори ваќтї (time series) маълумотњои аз рўи ваќт батартибовардашударо 
ифода менамояд. Чунин маълумотњо баъди фосилањои баробари ваќт њаљми 
фаровардани захирањоро ќайд менамоянд. 
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Дар асоси тањлили ќаторњои ваќтї дурнамо барои истеъмоли захирањо дар 
даврањои оянда намудан мумкин аст. Бо ин маќсад сохтани графики динамикаи 
борфарорї ва омўзиши даќиќи он кифоя мебошад. Ќаторњои ваќтии талабот ба 
захирањо аз ташкилдињандањои зерин иборат мебошад: 
а) талаботи нисбатан баробармеъёр; 
б) талаботи мавсимї; 
в) равиши таѓйирёбии талабот; 
г) лапишњои даврии талабот; 
д) мављудияти самараи љонноккунии фурўш; 
е) омилњои тасодуфии лапиши талабот; 
  Пешгўикунї андозаи захирањо ба талабот ва пуррагардонии захирањо аз рўи ќаторњои 
ваќтї ба равиши љараёни ваќт алоќаманд мегардонанд. Дар баробари таѓйири омилњои 
тасодуфї њолатњое ба вуљуд меоянд, ки аз рўи маълумотњои ќатори ваќтї пешгўикунии 
натиљаи дилхоњ ба даст оварда намешаванд. Дар ин њолатњо ѓояи таъсири 
таѓйирёбандаи нав, ки аз он пешгўикунї вобаста мебошанд, ќобили истифода аст. 

Масалан, таъсири њарорати њаво ба талабот ба нӯшокињои хунуккунанда, миќдори 

кӯдакони навзод баъди 2-3 сол китобњои кӯдакона ва ѓайра.  
 Дурнамои талабот ба захира дар асоси маълумотњои оморї бо татбиќи усули миёнаи 
лаѓжандаи баркашидашударо дар амал дида мебароем. Дар љадвал натиљаи њисоби 
талаботи якрўза, дурнамои талаботи миёнаи якрўза ва талаботи моњона ба захирањо 
оварда шудаанд.  
Љадвали 1. Талаботи якрўза, дурнамои талаботи якрўза ва моњона ба захирањо 

Моњ Интиќоли 
воќеї дар як 

моњ 

Шумораи 
рўзњои корї 

Истеъмоли 
миёна дар як 

рўз 

Пешгўии 
миёнаи 

њаррўзаи 
талабот 

Пешгўии 
талаботи 
моњона 

Январ 17 244 16 1078 0   0 
Феврал 57 187 20 2859   0  0 
Март 48 504 21 2310 2563 53823 
Апрел 58 647 21 2793 2402 50442 
Май  45477 20 2274 2713 54260 

июн 23 833 22 1083 2361 51942 
Июл 21730 20 1087 1283 25660 
Август 65 289 23 2839 1087 25001 
Сентябр 46 663 22 2121 2547 56034 
Октябр 45 344 21 2159 2242 47082 
Ноябр 31 497 21 1500 2154 45234 
Декабр  13714 21 653 1610 33810 

 
Динамикаи равиши талабот дар намуди график (расм) оварда шудааст. 
 

 
Расми 1. Натиљаи дурнамои талабот ба захирањо бо усули миёнаи лаѓжанда 
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P j
-њаљми дурнамошавандаи талабот дар давраи ваќти j 

P i
- њаљми талабот дар даври пешина, I- индекси даври пешинаи, n- шумораи даврњои 

ваќтї; 

i
k -коэффисиенти ањамиятнокии давраи I-юми ваќт. 

Барои дурнамои талаботи миёнарўзї, масалан дар моњи март (сутуни 5-и љадвали 1) 
маълумоти омории моњи январ ва февралро (сутуни 4и љадвали 1) истифода бурдан 
лозим аст. 

256317,25626/)1107852859(   

Барои дурнамои талаботи миёнарўзї (сутуни 4-и љадвали 1) дар моњи апрел маълумоти 
омории моњи феврал ва мартро истифода бурдан лозим аст. 

53823212563   
 

Аз натиљањои бадастовардашуда ба хулосае меоем, ки истифодаи усули миёнаи 
лаѓжандаи баркашидашуда барои дурнамои талабот ба захирањо имконияти 
идоракунии дурусти онњоро  фароњам меорад. 

Адабиёт: 
1.Доугерти Кристофер Введение в эконометрику. Перевод с английского. Москва, 
Экономический факультет МГУ, 2001. – 379c.  
2.Друри К. Управленческий и производственный учет. М.: ЮНИТИ- Дана, 2010. 1423 с.  
3.Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 
2008.- 430 с. 

 

 

ТАҲИЯИ МОДЕЛИ НИЗОМИ САНОАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ҶИҲАТИ 
ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ ОН 

Зокир Х., муаллими калони кафедраи система ва технологияҳои иттилоотӣ дар 

иқтисодиёти ДДМИТ 

Раҳимзода Абдулло, донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 40010202 ДДМИТ 

  
 Мукаммалгардонии низоми саноатӣ бо алоқаманд будани бахшҳои асосии 

истеҳсолии он ва қисмҳои сохтории он муайян карда мешавад, ки дар маҷмуъ ба рушди 

тамоми низоми саноатии кишварро ифода менамояд. Соҳаи саноат як воҳиди асосии 

бахши воқеии иқтисодиёт ҳамчун “ядро”-и бахшҳои истеҳсолии саноати кишвар 

баромад менамояд. Дар ин низом ғайр аз “ядро”-и асосӣ омилҳои ташкилию иқтисодӣ 

ва институтсионалӣ, ки фаъолияти ин низомро муайян мекунанд, дохил мешаванд.  

 Бинобар ин, моделикунонӣ ва дурнамосозии низоми саноатӣ баҳисобгирии 

фаъолияти байниҳамдигарии “ядро”-и бахшҳои истеҳсолии саноат ва омилҳои экзогенӣ 

ва эндогенӣ, ки амалкунандаи онро муайян мекунад.  

 Дар айни замон, мушкилоти коркарди қарори идоракунии саривақтӣ ва оқилона 

дар асоси таҳлили амиқ ва таҳияи сенарияҳои гуногун аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 

Дар давраи истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳои рушди соҳаи 
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саноат таҳия гардиданд, аммо амалигардонии барномаҳои қабулгардида рушди 

босуръати соҳаро дар дараҷаи кифоя таъмин карда натавонист.  

 Табиист, ки барои таҳияи дурнамоҳо ва сохтани сенарияҳои гуногун воситае 

талаб карда мешавад, яъне модели мушаххас, ки имкон дорад рушди соҳаи иқтисодиёти 

миллиро дурнамосозӣ намояд. Дар асоси рукни расмикунонӣ имконият пайдо 

мегардад, ки рушди соҳаи мазкур ҳамчун элементи асосии (ядро) низоми нисбатан 

васеъ, ки дар пояи якҷояшавии шумораи зиёди элементҳо амалӣ мегардад, баррасӣ ва 

дурнамосозӣ карда шавад.  

 Барои таҳияи усулҳои расмикунонии идоракунии низоми саноатӣ нақшаи зерин 

сохта шуд, ки таъсири байниҳамдигарии “ядро” ва дигар элементҳои низоми саноатиро 

нишон медиҳад.  

Расми 1. Элементҳои низоми саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
    Манбаъ: Аз ҷониби муаллифон таҳия шудааст 

  

 Ҳавасмандсозии мақсаднок омили муҳими рушди низоми саноатии кишвар 

баромад мекунад. Масалан, эълон намудани саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун 

ҳадафи чоруми стратегии рушди иқтисодиёти кишвар аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди “ядро” бахшҳои 

истеҳсолии саноат метавонад такони зудамал диҳад ва барои ноил шудан ба он 

захираҳои кишварро сафарбар намояд.  

 Ба сифати нишондиҳандаи муайянкунандаи элементи муҳити захиравии низоми 

саноатӣ нишондиҳандаи маҷмуи ҳосилнокии омилӣ (TFP – total factor productivity) 

баромад мекунад, ки ҳолати истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолии низомро нишон 

медиҳад, ки дар худ захираҳои молиявӣ ва меҳнатиро дар бар мегирад. Ҳисоб ва 

таҳлили ин нишондиҳанда метавонад ҳиссаи саҳми технология, аз ҷумла технологияи 

рақамӣ ба рушди низоми саноатиро муайян намояд.  

 Элементи муҳими низоми саноатии кишвар ҳамчун омилҳои институтсионалӣ ба 

монанди санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрию ҳуқуқӣ ва барномаҳои стратегӣ, 

консепсияҳо ва ҳуҷҷатҳои дахлдори самаранокии идоракунӣ ва рушди низоми саноатӣ 
баромад мекунанд. 

 Модели низоми саноатӣ бо дар бар гирифтани “ядро” ва дигар элементҳои ин 

низмом таҳия карда шуда, ба нишондиҳандаҳои эндогенӣ ва экзогенӣ ҷудо карда 

Ядро - бахшҳои истеҳсолии саноат 

B - саноати истихроҷ 

C - саноати коркард 

D - таъминоти неруи барқ 

Ҳавасмандсозии мақсаднок 

Муҳити институтсионалӣ 
Муҳити захиравӣ 

Таҳияи чорабиниҳо 
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мешавад. Аз рӯи ҳар як элементи “ядро” бахшҳои истеҳсолии саноат вобастагии 

регрессионӣ пешбинӣ карда мешавад, ки ин имконият медиҳад баробарии барои 

сохтани модели ин низомро ба даст биёрем. Намунаи ин баробариҳоро аз рӯи ҳар як 

бахши истеҳсолии саноат чунин ифода кардан мумкин аст: Масалан, дар сексияи B, дар 

бахши BB – истихроҷи маводҳои энергетикӣ пешбинӣ карда мешавад, ки афзоиши 

истеҳсоли ангишт – cl_vol (ҳазор тонна) аз истеҳсоли қувваи гармӣ – heren_vol (ҳазор 

гкал) ва нархи ангишт – cl_pr (сомонӣ) вобастагӣ дорад. Дар натиҷаи таҳлили 

регрессионӣ баробарии он чунин намудро мегирад: 

                                                                       
                         

Аз ин баробарӣ чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки барои идоракунӣ ва қабули 

қарор ҷиҳати рушди саноати ангишт диққати асосиро дар истеъмол ва нархи ангишт 

додан лозим аст, аммо дар таҷриба метавонад дигар омилҳои таъсиркунанда, ки ба мо 
маълум нест, бошанд. 

Дар сексияи C, бахши CB – саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба ҳаҷми истеҳсоли нахи 

пахта cot_vol (ҳазор тонна), ҳаҷми истеҳсоли пахтаи хом дар бахши кишоварзӣ 

domcot_vol (ҳазор тонна), содироти нахи пахта excot_vol (ҳазор тонна), нархи ҷаҳонии 

нахи пахта wpr_cot (доллар ИМА/кг) ва ex_r қурби асъори мубодилавӣ таъсир 
мерасонад, ки намуди баробарии он чунин аст:  

                                                                
                                                           
         

 Аз баробарии мазкур чунин натиҷагирӣ намудан мумкин аст, ки нисбати 

коркарди пурраи нахи пахта то ба маҳсулоти ниҳоии ниёзи мардум ва рақамикунонии 

он чораҳои зарурӣ андешида шавад, ки айни замон бозори дохилии кишварро 

маҳсулоти воридотӣ пурра намудаанд. Моделикунонӣ дар ин бахш имконият медиҳад, 

ки мунтазам оид ба рафти иҷрои барномаҳои воридотивазкунанда, саноатикунонии 

босуръат ва дигарҳо мониторинг гузаронида шуда, чораҳои саривақтии зарурӣ 
андешида шаванд. 

 Дар сексияи D истеҳсоли неруи барқ el_vol (млн. кВт/соат) аз содироти неруи 

барқ exp_el_vol (млн. кВт/соат), истеъмолоти дохилии неруи барқ con_el_total (млн. 

кВт/соат) ва қурби асъори мубодилавӣ ex_r вобастагӣ дорад, ки дар натиҷаи таҳлили 

регрессионӣ чунин баробарӣ ифода мегардад: 

                                                                       
                                                           

Ин баробарӣ аз нуқтаи назари иқтисодӣ ҳаминро мефаҳмонад, ки истеъмолоти неруи 

барқ новобаста аз истеҳсоли он меафзояд. Аз ин рӯ, зарур аст нисбати истеъмоли 

оқилонаи неруи барқ чораҳои зарурии амалӣ андешид, ки тавонад оид ба истеҳсоли 

неруи барқ фишорро камтар кунад, хусусан дар вақти сармо. Ғайр аз ин, дар ин самт 

сохтан ва васеъ намудани марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳамаи минтақаҳои калони 

кишвар, ки истеъмоли неруи барқро дар вақти сармо нисбатан камтар менамояд. Дар 

ин замина, истеъмоли неруи барқро бештар ба мақсадҳои фаъолнокии саноати кишвар 

нисбати кори бефосилаи корхонаҳои саноатӣ равона кард.  

Умуман, низоми саноатӣ дар моделикунонӣ бо роҳи ҷамъ кардани ҳамаи 

сексияҳои соҳаи саноат бо муносибатҳои байниҳамдигарии муҳити захиравӣ ва 

институтсионалӣ, инчунин ҳавасмандсозии мақсаднок ҷамъбаст мегардад.  

Бинобар ин, вазифаи асосии расмикунонии идоракунии низоми саноатӣ ин 

ошкор ва ҷудо намудани нишондиҳандаҳои эндогенӣ ва экзогенӣ дар модел мебошад. 

Дар асоси нишондиҳандаҳои экзогенӣ нишондиҳандаҳои эндогенӣ ҳисоб карда 



182 

 

мешаванд, ки баробариҳои дар боло овардашуда шаҳодати онанд, ки дар натиҷаи 

таҳлили регрессионӣ ба даст оварда шудааст. Дар навбати худ, нишондиҳандаҳои 

экзогенӣ имконият медиҳанд, ки дар асоси баробариҳои мавҷуда сенарияҳои гуногун 

сохта шаванд, ин метавонад нисбати чораҳои сиёсат доир ба идоракунии низоми 

саноатӣ барои ноил гаштан ба ҳадафҳои саноатикунонии босуръат тасҳеҳот ворид 

карда шаванд, яъне дар ин ҷо фаъолияти байниҳамдигарии муҳити захиравӣ, 

институсионалӣ ва ҳавасмандсозии мақсаднок дар муносибат бо “ядро” бахшҳои 

истеҳсолии саноат ба вуҷуд меояд.   
Адабиёт: 
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ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ҶАҲОНИШАВӢ 
Юсупова Њ.Њ.- ассистенти кафедраи система ва технологияи иттилоотї дар иќтисодиёти 

ДДМИТ 

Шароити равандҳои ҷаҳонишавӣ ва тезутундшавии муносибатҳои геополитикӣ 

кишварҳои рӯ ба инкишофро водор месозад, ки аз ҷиҳати таъминоти иттилоотӣ 

мусаллаҳ бошанд. Дар охири асри ХХ Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибистиқлолӣ ва 

соҳибихтиёриро ба даст овард ва имрӯз ҳамчун кишвари рӯ ба рушд муаррифӣ шудааст. 

Барои Тоҷикистон барин кишварҳо дар ҷодаи зерин омодагии ғайрианъанавӣ 

мансуб аст, ки метавонад дар амнияти иттилоотӣ мақоми махсус пайдо намояд. Ин 

падидаи нав буда, пас аз инкишофи технологияи иттилоотӣ ва аз байн бурдани марзҳои 

иттилоотӣ таъсири саривақтии худро гузоштааст. Ба инобат нагирифтани ин 

омодагиҳо ба раванди таъмини амнияти миллӣ ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар 

беруни он таъсири манфӣ мерасонад. 
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Амнияти иттилоотӣ њамчунин ифодагари ҳимояи обрўи сиёсии давлат баромад 

менамояд. Бо ёрии иттилоот комёбиҳо ва муваффақиятҳои давлат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дастрас гардида, ба масъалаҳои мавҷуда сабукӣ ва тақвият мебахшад. Дар раванди 

сиёсӣ амнияти иттилоотӣ яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба ҳисоб меравад. Доир ба 

масъалаи мазкур сарони давлатҳои ИДМ дар Тошкент «Созишнома дар бораи таъмини 

воситаҳои рақамӣ ва амнияти иттилоотӣ»-ро (1992) ба имзо расониданд. 

Мутаассифона, дар он давра ба ин ҳуҷҷати муҳим дар кишвари мо эътибори хосса 

зоњир нагардид. Зеро он замон Тоҷикистон дар марҳалаи ҷанги шањрвандӣ қарор дошт 

ва таваљљуњи Њукумат ба ҳалли масъалаҳои оромиши давлатамон равона гардида буд.  

Моҳи сентябри соли 1997 ба тавсиб расидани фармони Президенти Тоҷикистон «Дар 

бораи таъмини ҳуқуқӣ ба шабакаи иттилоотии ҷаҳон» масъаларо хосияти расмӣ 

бахшид, ки тибќи он шаҳрвандони Тоҷикистон ва технологияи иттиҳодияҳои давлатию 

ҷамъиятӣ ба шабакаи иттилоотии ҷаҳонӣ пайваст гардиданд. 

Андешаҳо нисбат ба таъмини амнияти иттилоотӣ бояд ҷавобгӯи манфиатҳои рӯз 

бошанд, чунончи имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар заминаи таъмини навини иттилоотӣ 

дар сиёсат пайваста бо парадигмаҳои ҷомеаи иттилоотӣ зиндагӣ доранд. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шабакаи «Интернет» ба таври васеъ доираҳои гуногуни аҳолиро фаро 

гирифта, мамлакатро ба фазои иттилоотии ҷаҳонӣ пайваст гардонидааст. Технологияи 

иттилоотӣ ахборотро ба неруи мутаҳаррике табдил додааст, ки он дар пешрафти 

ҷаҳони муосир нақши муайянкунандаро касб намудааст. Воситаҳои навтарини 

иттилоотӣ метавонанд оқибатҳои ҳам манфӣ ва ҳам мусбатро ба бор оранд. Вале то 

кадом андоза ба нафъи манфиатҳои миллӣ истифода намудани онҳо ањамиятнокии 

масъаларо ташкил медињад. Моҳиятан, воситаҳои замонавии иттилооти оммавӣ дар 

заминаи манфиатҳои давлатҳои бузург инкишоф ёфта, аз ин лињоз, њалли мушкилоти 

зерин дар маркази таваљљуњ ќарор гирифтааст: воситаҳои иттилооти оммавии давраи 

рушди глобаликунонии олам ба амнияти миллии давлатҳои хурд чӣ муносибат дошта, 

ҳолати ҳамгироии он чї гуна аст? 

Воқеияти раванди сиёсии ҷаҳонӣ водор месозад, ки ба амнияти иттилоотии 

Тоҷикистон муносибати хосса бояд кард. Чуноне ки сиёсатшиноси тољик Г.Зокиров 

ќайд намудааст, зарурат пеш омадааст, ки методҳои таъмини амнияти иттилоотиро бо 

мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣ таҷдиди назар кард. Методҳои умумии таъмини 

амнияти иттилоотиро метавон ба гурӯҳҳои ҳуқуқӣ ва ташкилию техникӣ ва иқтисодӣ 

тақсим намуд. Ба методҳои ҳуқуқии таъмини амнияти иттилоотӣ санадҳои меъёрию 

њуқуқӣ, танзиму таҳкими муносибатҳо дар соҳаи иттилоот ва меъёрҳои методии 

ҳуҷҷатҳо дар масъалаи таъмини амнияти иттилоотии Тоҷикистон ва ғ. дохил мешаванд. 

Таъсиси меъёрҳои ҳуқуқии таъмини амнияти иттилоотӣ барои Тоҷикистон аз 

ҳарвақта дида бештар рӯзмарра гардидааст. Зеро он метавонад сохторҳои минтақавии 

амнияти иттилоотиро таъмин намояд. Меъёрҳои ҳуқуқии таъмини амнияти 

иттилоотиро метавон пеш аз ҳама, дар вилояти Суғд истифода намуд. Дар ин минтақа 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Узбекистон ва Қирғизистон дар ВАБК ва вилояти Хатлон бо 

Чин ва Афғонистон ҳамсарҳад мебошанд. Амнияти иттилоотӣ дар ин минтақаҳо дар 

зери таъсир ва таҳдиди эҳтимолии иттилоотии давлатҳои ҳамсоя қарор гирифтанашон 

мумкин аст. Аз тарафи дигар, истифодаи методҳои ташкилию техникӣ ва иқтисодии 

таъмини амнияти иттилоотии Тоҷикистон дар сурати зайл зоҳир мегарданд: 

-таъсис ва такмили низоми таъмини амнияти иттилоотӣ; 

- таъсиси низом ва воситаҳои пешгирӣ намудани роҳу воситаҳое, ки ба коркарди 

иттилоотии ғаразнок машғуланд ва дар тафаккур ва шуури сиёсии миллӣ ақидаҳои 

ноустуворро тақвият мебахшанд; 
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- расмият ёфтани воситаҳои ҳимояи иттилоот, иҷозатномаи фаъолият дар соҳаи ҳимояи 

сирри давлатӣ, ҷавобгӯ будани усулу воситаҳои ҳимояи иттилоот. 

Таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифаҳои асосии зерин иборат аст: 

- рушд ва ҳифзи инфрастуктураи иттилоотии ватанӣ, ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо фазои иттилоотии ҷаҳон; 

- муқобилият ба таҳдиди оғози муборизаҳои иттилоотӣ. 

Барои таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи пурмаҳсул ва 

ҳаматарафаи рушди имкониятҳои пайгири он дар сари вақт ошкор намудани хатар ва 

муайян намудани сарчашмаҳои он хеле муҳим мебошад. Хусусиятҳои таъмини амнияти 

иттилоотии Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ саҳм мегиранд ва пеш 

аз ҳама, бояд таъсиррасонии он ба манфиатҳои миллӣ мавриди назар гирифта шавад. 

Амнияти иттилоотии Тоҷикистон яке аз қисмҳои таркибии амнияти миллии мамлакат 

буда, ба ҳифзи манфиатҳои миллии соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ 

таъсир мерасонад. Масъалаи таҳкими амнияти иттилоотии Тоҷикистон ва такмили 

методҳои таъмини он аҳамияти муҳимро дар бар мегиранд. 

Дар рушду тақвияти ҳамкорӣ ва муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои хориҷӣ саҳми Вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор дар 

асоси сиёсати дурандешонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. 

Имрӯзҳо иштирок ва суханронии Пешвои миллат дар минбари чорабиниҳои 

бонуфузи ҷаҳонӣ обрўи баланди Тоҷикистонро муаррифӣ менамояд, ки ин низ 

тақвиятдиҳандаи дипломатияи иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи Консепсияи 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27-уми январи соли 2015, таҳти №332 тасдиқ шудааст, дипломатияи 

иттилоотӣ яке аз авлавиятҳои сиёсати хориҷии Љумҳурии Тоҷикистон ба шумор 
меравад. 
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Дар кишварњои пешрафта ва як ќатор кишварњои рў ба тараќќї самти фаъолияти 
самаранокии муассисањои тањсилоти олии касбї њамчун манбаи рушди иќтисодї ба 
њисоб рафта, љузъи асосии сарвати миллї мебошад. Омўзиши мушкилоти рушди 
муассисањои олї барои Љумњурии Тољикистон низ муњим аст, зеро тањќиќ нашудани ин 
масъала татбиќи стратегияи ташаккули системаи миллии инноватсионии аз љониби 
њукумат муайяншударо душвор мегардонад ва ба рушди системаи тањсилоти олии 
раќобатпазир дар иќтисоди бозорї монеъ мешавад. 
Дар шароити кунунї раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбї ва сифати 
хизматрасонии таълимии пешнињоднамудаи онњо тавассути иќтидори кадрии системаи 
маорифи мамлакат муайян карда мешавад. Иќтидори кадрї ќобилияти муассисањои 
таълимї, донишгоњњо ва институтњоро, ки ба њалли масъалањои ташаккулёбии 
инноватсионии таълим дар асоси ахлоќи њамида, ќобилияти аќлонї, салоњият, мањорат, 
фаъолияти касбї ва сифати иљрои корњо равона шудааст, тавсиф менамояд.  

Дар солњои соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон таѓйирёбии куллї дар 
системаи муассисањои олии касбї ба вуљуд омада истодааст, ки ба ин дохил мешавад 
ташаккули базаи санадњои меъёрї-њуќуќї, ташкили Маркази миллии тестии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон барои ќабули имтињони дохилшавии довталабон ба 
муассисањои тањсилоти олии касбї, татбиќи технологияњои нави иттилоотии таълимї, 
коркард ва татбиќи лоињањои инноватсионї дар низоми муассисањои олї ва м.и.  
Коркард ва татбиќи лоињањо ва барномањои инноватсионии муассисањои тањсилоти 
олии љумњурї аз охирњои соли 2000-ум оѓоз ёфтанд, аммо ба рушди инноватсионї дар 
муассисањои олї баъди ќабули як ќатор барномањо ва санадњои меъёрї-њуќуќї, аз 
ќабили «Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва технология барои солњои 
2007-2015 (2006)», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи паркњои технологї 
(2010)», «Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-
2020 (2011)», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї 
(2012)», ва «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 
(2012)» ва м.и. диќќати махсус дода шуд. 
Гузариши иќтисодиёти давлати мо ба роњи нави рушд яке аз омилњои муњими рушди 
босуботи иќтисодї ва рушди иќтидори инсонї, ки дар навбати худ тайёр намудани 
мутахассисони баландихтисосро дар соњањои илм ва технологияњои нав талаб менамояд 
ба њисоб меравад. Мутахассисоне, ки имрўз дар муассисањои тањсилоти олии касбї 
тайёр карда мешаванд, бояд мањорати фаъолгардонии идеяњои инноватсионї ва 
татбиќи амалии онњоро дар бозори дохилї ва берунии мамлакат доро бошанд. Аз ин 
хотир, дар љадвали 1 динамикаи нишондињандањои асосии муассисањои тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистонро ба њолати солњои 2013-2019 дида мебароем. 
Љадвали 1. - Динамикаи нишондињандањои асосии муассисањои тањсилоти олии касбии 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2019. 
Нишондињандањо Солњо 2019/2013 

бо % 2013-
2014 

2014-
2015 

20115-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Шумораи 
муассисањо, дона 

34 38 38 39 39 39 40 117,6 

Шумораи 
донишљўён, нафар 

159415 165304 176461 186914 195657 209800 229600 144,0 

Шумораи 
омўзгорон,нафар 

9636 9167 9952 10010 10321 10581 11681 121,2 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси нишондињандањои омории Љумњурии Тољикистон тартиб дода 
шудааст. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмўи маълумотњои оморї. - Душанбе, Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. - С.92; 

       Вазъи иќтидори илмї-техникии Љумњурии Тољикистон тавассути муассисањои олии 
таълимї, институтњои тадќиќотї ва дигар муассисањои илмї-тадќиќотї муайян карда 
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мешавад. Дар давраи тањлилї аз соли 2013 то соли 2019 дар Љумњурии Тољикистон 
сатњи афзоиши шумораи муассисањои тањсилоти олии касбї аз 34 то 40 адад, ё 17,6%-ро 
ташкил дод, ки он ба ташаккул ва рушди зерсистемањои инноватсионї на танњо дар 
љумњурї, балки дар минтаќа таъсири мусбї мерасонад. Афзоиши шумораи муассисањои 
тањсилоти олии касбї ба афзоиши шумораи донишљўён оварда расонид. Шумораи 
донишљўён дар соли тањсили 2019-2020 нисбат ба соли тањсили 2013-2014 70185 нафар, ё 
44% зиёд гардидааст. Њамчунин, дар ин давраи тањлилї шумораи омўзгорон низ ба 
21,2% зиёд гардидааст, ки ин тамоюл аз зиёд гардидани љойњои корї ва паст гардидани 
сатњи бекорї дар мамлакат далолат мекунад. Омўзгорони муассисањои тањсилоти олии 
касбї дар баробари тайёр намудани мутахассисон, инчунин, ба корњои илмию 
тадќиќотї машѓуланд ва ба ширкатњои соњавї ва бахшњои иќтисодиёти миллї 
хизматрасонињои илмиро пешнињод менамоянд. 
Ба аќидаи коршиносон, дар шароити муосири иќтисодї љорї намудани раванди 
инноватсионї дар низоми муассисањои олии таълимї ањамияти зарурї дорад, ки ин 

заруратро омилњои зерин тасдиќ мекунанд 5, с.28-29: 
- зуд кўњна шудани донишњо; 
- иттилоотонии интенсивии љомеа; 
- навсозии мунтазами мундариљаи фанњои таълимї; 
- татбиќи самараноки натиљањои корњои илмї-тањќиќотї дар раванди таълим; 
- кам кардани маблаѓгузорињои давлатї; 
Муњаќќиќ А.И. Владимиров ќайд менамояд, ки «инноватсияро метавон њамчун 
воридсозии навгонї ба мундариљаи таълим (усулњо, методика, технология, шаклњо) 
фањмид. Ин навгонї имконият медињад, ки фаъолияти маърифатї ва услуби тафаккури 
донишљўён ба таври назаррас таѓйир ёбад ва ба ташаккули салоњиятнокии 
инноватсионии онњо мусоидат намояд. Ба андешаи муаллиф фаъолияти инноватсионї 
дар донишгоњњо ба бењтар шудани сифати таълим ва сифати шахсият мусоидат 

мекунад» 2, с.24.  
Ба назари мо, дар натиљаи ин фаъолият технологияњои нави интеллектуалї ё 
илмталабии таълимї ва васоиту дастурњои таълимї ба вуљуд меоянд. Сарчашмањои 
нави маблаѓгузории муассисањои олии таълимї ба вуљуд меоянд, њавасмандии мењнат 
бењтар мегардад, дараљаи касбии кадрњои илмї-педагогї баланд ва инфросохтори 
инноватсионї ташкил мегардад.  

Адабиёт: 
1. Бобомуродов П.У. Характерные особенности региональной инновационной подсистемы /П.У. 

Бобомуродов //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических 
наук. – Душанбе, 2019. №5. - С.106-112.  

2. Владимиров А.И. Об инновационной деятельности вуза / А.И. Владимиров. – М.: ООО 
«Издательский дом Недра», 2012. – 72 с. 

3. Ефремова П.В. Совершенствование системы управления инновационной деятельностью в вузе 
путем формирования инновационной инфраструктуры /П.В. Ефремова//Вопросы 
инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 2. С. 311-326. 

4. Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» (Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 16.04.2012., №822). 

5. Крутых А.В. Внедрение инноваций в систему высшего образования России /А.В. Крутых //. 
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 2-3 (56). С. 28-30. 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани сатњи 
маърифати техникии табаќањои гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ намудани 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии кишвар 
«Консепсияи ташаккули њукумати электронї»-ро ќабул намуд.43 Ќобили зикр аст, ки бо 
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар мутобиќ ба њодисањои њаёт, байни 
шањрвандон ва сохторњои давлатї муносибатњои тарафайн аз рўи хизматрасонињои 
гуногун сурат мегиранд, ки ба манфиатнокии маишату сарфаи ваќт равона гардидаанд.  

Аз ин рў, њукумати электронї бо чунин компонентњои љамъияти иттилоотї, 
мисли тиљорати электронї, соњибкории электронї, дастрасии универсалї, 
компютеркунонї, саводи компютерї ва ѓайра зич алоќаманд аст. Консепсияи њукумати 
электронии Љумњурии Тољикистон айни замон чунин марњилањоро дар бар мегирад:  
1) 2006-2007 – ташкили муњити иттилоотї бо иштироки њамаи маќомот ва минтаќањо;  
2) 2008-2009 – ташкили механизми мубодилаи ду ва зиёда тарафњо, созмон додани 
гардиши электронии њуљљатњо, васеъ кардани захирањои иттилоотии идорањо;  
3) 2010-2015 – барќарории њукумати электронии мутамаркази Тољикистон.  

Ин имкон медињад, ки номгўи зиёди хизматрасонињои давлатї ба шањрвандон ба 
таври электронї сари ваќт ва босифат расонида шуда, зуњуроти номатлубе чун 
бюрократизм ва коррупсия тадриљан аз байн бурда шаванд. Дар баробари ин, 
муносибати мутаќобилаи љомеа бо сохторњои давлатї тањким меёбад, ки ин яке аз 
рукнњои муњими љомеаи шањрвандї ба шумор меравад.  
Самтњои асосии њукумати электронї чунин аст:  

Гардиши электронии ҳуљљатҳо;  

Системаҳои иттилоотї-таҳлилї;  

Регистрҳои мутамаркази давлатї;  

Алоқаи шаҳрвандон бо давлат.  
Тараќќиёти босуръати замони муосир ба афзоиши њаљм ва мураккабии 

масъалањо оварда мерасонад, ки дар соњањои ташкили истењсолот, равандњои 
банаќшагирї ва тањлил, корњои молиявї, алоќа бо таъминкунандагон ва 
истеъмолкунандагони мањсулот, идоракунии фаврї, ки онро бе ташкили системаи 
автоматикунонидашудаи идоракунї тасаввур кардан ѓайриимкон аст, њал карда 
мешавад. 
Низоми иттилоотии идоракунї бояд масъалањои љории банаќшагирии стратегї ва 
тактикї, бањисобгирии муњосиботї ва идоракунии фаврии корхонаро њал намояд. Дар 
баробари ин, бисёри масъалањои њисобгирї (њисобгирии моддї ва муњосиботї, 
банаќшагирии андоз, идоракунї ва ѓайра) бе харољотњои иловагї бо роњи коркарди 
дубораи маълумотњои идоракунии фаврї њал карда мешаванд.44 Њисобгирї воситаи 
назорати муњими иловагї ба њисоб меравад. Маълумотњои фавриро дар рафти 
амалкунии НИА истифода карда, роњбар метавонад захирањои корхонаро (моддї, 
молиявї ва кадрї) ба наќша гирад ва баробар намояд, натиљањои ќарорњои 
идоракуниро њисоб кунад ва бањо дињад, идоракунии фаврии арзиши аслии мањсулот, 
рафти иљроиши наќша, истифодаи захирањо ва ѓайраро ба роњ монад.  

Њамин тариќ, низоми иттилоотии автоматикунонидашудаи идоракунї имконият 
медињад: 
баландбардории дараљаи ќарорњои ќабулшаванда аз њисоби фаврияти љамъкунї, 
интиќол ва коркарди иттилоот; 

                                                           
43

 Олимова П. Н. Стратегияи давлатии њукумати Љумњурии Тољикистон дар масъалаи њукумати 
электронї ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014  
 
44

 Шамсов И.С., Норов Х.Ѓ., Ќиличева М.М. Менељменти иттилоотї/ Васоити таълимї. Душанбе: 2014.-
320 сањ. 
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таъмини сариваќтии ќабули ќарорњо аз рўйи идоракунии ташкилот дар шароити 
иќтисоди бозорї; 
ба даст овардани рушди сифатноки идоракунї аз њисоби пешнињоди сариваќтии 
иттилооти зарурї ба роњбарони њама зинањои идоракунї аз њисоби фонди ягонаи 
иттилоотї; 
њамоњангсозии ќарорњо, ки дар зинањои гуногуни идоракунї ва зершуъбањои сохтории 
гуногун; 
таъмини рушди њосилнокии мењнат, ихтисоркунии талафотњои ѓайриистењсолї аз 
њисоби иттилоотикунонии њайати идоракунї оид ба њолати љории объекти иќтисодї ва 
ѓайра. 
  Хулоса, ќайд намудан зарур аст, ки  истифодаи васеи ТИК дар раванди ташкили ЊЭ  
дар Љумњурии  Тољикистон имконият медињад, ки  њосилнокии  раванди  идоракунї  дар 
маќомотњои  давлат афзуда, њамзамон алоќаи  шањрвандон  бо маќомотњои давлатї ва  
дигар  субъектони  хољагидор  баланд гардад. Аз ин хотир, вазъи  имрўзаи  татбиќи 
њукумати электронї  дар шароити Љумњурии Тољикистон  дар њолати  рушдёбї ќарор 
дошта, аз  њар як  шањрванди  ватандўсту ватанпарвар дастгирии њамаљонибаро  талаб 
менамояд. 

  Адабиёт: 
1.Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї, ш. Душанбе 20.01.2016 
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3. Овчинников С.А. Концепции электронного правительства: критический взгляд на идеологию 
нового государственного управления // С.А. Овчинников, К.Д. Тагиев //Вестник Саратовского 
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Поддубнова //Вестник ЮУрГУ. -№ 9 (226), -2011.-С. 115-118.  

 
 

АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ЊАМЧУН 
ВОСИТАИ ТАШКИЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ 

Халилова У.О. - ассистенти кафедраи система ва технологияи иттилоот дар иќтисодиёт 
Амиршоев М.Р. – магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-40010202 

 
Воќеияти рушди иќтисоди љањони муосир нишон медињад, ки имрўз мо дар 

њолати гузариш ба истифодаи технологияи таъминкунандаи коркарди фаврии 
иттилоот, иљрои таъљилии ќарорњои идоракунї, ноил шудан ба дастрасии васеъ ва 
иштироки ањолї дар љараёни идоракунии давлатї ќарор дорем. Яке аз омилњои 
муайянкунандаи ин самт љорї намудани њукумати электронї ба шумор меравад. 
Њукумати электронї яке аз муњимтарин институтњои иттилоотии љамъият - љамъияте, 
ки дар он аксари кормандон бо истењсолот, нигањдорї ва коркарди иттилоот машѓул 
мебошанд, мањсуб меёбад [5]. 
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Зери истилоњи њукумати электронї (ЊЭ, e-government) маъмулан низоми гардиши 
электронии њуљљатњои идоракунии давлатї фањмида мешавад, ки дар заминаи 
автоматикунонии тамоми маљмўи љараёни идоракунї дар миќёси давлат ва алоќаи 
(коммуникатсияи) иљтимої барои њар як субъекти муносибатњои бозоргонї асос 
ёфтаанд [2]. 
Имрўзњо дар адабиёти илмї ифодањои гуногуни њукумати электронї бо таваљљуњ ба 
љанбањои алоњидаи он ва тавзењи њукумати электронї њамчун заминаи истифодаи 
технологияњои электронии институтњои идоракунии давлатї ва ё њамчун институти 
моњиятан нави иљтимоии дар ин фазо ташаккулёбанда вомехўранд [1]. 

Њамин тавр, як ќатор муаллифон њукумати электрониро њамчун воситаи 
ташаккул ва азнавташкилёбии низоми идоракунии давлатї дар заминаи технологияњои 
муосири иттилоотї-коммуникатсионї (ТИК) мењисобанд. Љонибдорони ин нуќтаи 
назари илмї чунин мењисобанд, ки фањмиши моњият ва њадафњои имрўзаи лоињањои 
њукумати электронї аз доираи њалли масъалањои истифодаи ТИК дар љараёни 
фаъолияти маќомоти давлатї ва автоматикунонии равандњои мављудаи маъмурї берун 
мебароянд. Технологияи њукумати электронї ба онњо барои азнавташкилкунии воќеии 
кори маќомоти давлатї, ки ба бењсозии сифати идоракунии давлатї, рушди шаклњои 
нави демократия, љалби фаъолонаи шањрвандон дар љараёни муњокима ва ќабули 
ќарорњо нигаронида шудаанд, замина фароњам меорад [6]. 

Муаллифони дигар њукумати электрониро воситаи сифатан нави идоракунии 
давлатї мењисобанд. Аз нуќтаи назари онњо њукумати электронї ивазкунанда 
(љойгузин) ва ё такмилдињандаи њукумати анъанавї мањсуб намегардад, балки усули 
моњиятан нави њамкорињои давлат ва субъектњои бозорро дар заминаи истифодаи 
фаъоли ТИК бо маќсади баланд бардоштани самаранокии пешнињоди хизматрасонии 
давлатї муайян месозад. 

Бештари таърифњои њукумати электронї таѓйироти иљтимої-иќтисодиро, ки дар 
љамъият ва сохторњои алоњидаи он бо шарофати љорї намудани њукумати электронї ба 
миён меоянд, ифода мекунанд. Таърифњои дигар љанбањои изофавии њукумати 
электрониро нишон медињанд, ки ба соњањои гуногуни истифодаи амалии онњо 
нигаронида шудаанд. Таърифњои дигаре низ вуљуд доранд, ки таваљљуњро мањз ба 
махсусиятњои њалли ќарорњои технологии истифодашаванда равона месозад. 
Таърифњое низ мављуданд, ки равонасозии ЊЭ барои ноил шудан ба самаранокии 
баландтарини идоракунии давлатї ва ѓайрањоро нишон медињанд[3]. 

Номгўи нисбатан пурраи таърифњои (муайянкунандањои) њукумати электронї, ки 
аз тарафи мутахассисони гуногун тартиб дода шудаанд.  
Тањлилњои аз тарафи муаллиф бобати муайянкунандањо-таърифњои гуногуни мафњуми 
њукумати электронї гузаронидашуда, инчунин дарк ва хулосањои онњо имкон медињанд, 
ки як ќатор тавсифњо (ифодањо)-е, ки бояд њангоми фањмидани дараљањои зерин 
истифода гарданд, муайян карда шаванд:  
ЊЭ – низоми идоракунии давлат, ки дар заминаи истифодаи ТИК-и муосир асос 
ёфтааст. 

Технологияи иттилоотї-коммуникатсионї, ки дар њукумати электронї истифода 
мегарданд, на танњо асоси азнавташкилдињии технологии кори маќомоти давлатї, 
инчунин асоси њадафмандонаи (фарзиявии) он ки ба сўи идоракунии сифатан нави 
давлатї мебарад, ба њисоб меравад.  

ЊЭ дар худ низоми нави муносибатњои давлатро бо субъектњои гуногуни 
фаъолияти иќтисодї дар заминаи рушди шаклњои нави демократия ва љалби иштироки 
фаъоли шањрвандон дар љараёни муњокима ва ќабули ќарорњоро ифода менамояд. 

ЊЭ бояд механизмњои љараёни њамкорињои некбинонаи давлатро бо љамъият ба 
кор андозад. Яъне, бояд њатман низоми ЊЭ дар асоси бањисобгирии равобити 
мутаќобила ва аз тарафи объектњои идоракунанда тарафдоришаванда мунтазам рушд 
ва такомул ёбад. 
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Айни замон консепсияи умумии байналмилалї оид ба сохтори ЊЭ вуљуд надорад. 
Давлатњои гуногун (бо назардошти хусусиятњои хоси идоракунии давлатї, инчунин 
сатњи иттилоотонии љамъият) стратегияи хусусии ташкили сохтори њукумати 
электрониро коркард ва тањия менамоянд. Нуќтањои назар дар мавриди њукумати 
электронии амрикої, аврупої-ќитъавї, осиёї ва русї аз њам тафовут доранд. Ба њисоби 
навъњои њукумати электронии ташаккулёфтаи бењтарин њукумати электронии Сингапур 
ва Эстония (аз рўи маълумоти соли 2010) шинохта шудаанд. 
Њамзамон бо ин, намунањои коркардшудаи ЊЭ модели чањорчубавї (минбаъд – нуќтаи 
назари захиравии коркарди ЊЭ) бо шароити мушаххаси њар як давлат мутобиќ 
мегардад. 
  Дар консепсияи захиравии ЊЭ чор фазои (самти) даќиќ муайяншудаи 
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва субъектњои гуногуни бозор муайян карда 
мешаванд: 
 миёни хадамоти давлатї ва шањрвандон (G2C - government-to-citizen); 
 миёни давлат ва ширкатњои хусусї (G2B - government-to-business); 
миёни ташкилотњои давлатї ва кормандони онњо (G2E - government-to-employee); 
 миёни маќомоти мухталифи давлатї ва сатњи идоракунии давлатї (G2G - government-
to-government). 
Фазои (соњаи) мазкури таъсири мутаќобиларо метавон дар матритсаи њамкорињои 
мутаќобилаи дар расми 1 инъикосёфта пешнињод кард [4]. Аломати тир дар расми 1 
амали мустаќим ва алоќаи мутаќобила аз самти унсурњои идоракунї равонаро ифода 
мекунад. 

 
Расми 1. Ќолаби низоми функсионалї ва баргардандаи (љавобии) алоќаи фазої 
(виртуалї) миёни соњањои гуногуни иљтимої-иќтисодї ва љои њукумати электронї дар 
он 
 Ќисмати тираи матритсаи расми 1 шабакањои иљтимоиро, ки љузъи њукумати 
электронї мањсуб намеёбанд ва дар љараёни иттилоотонии љамъият ташаккул меёбанд, 
ифода мекунад. Бо воситаи шабакањои иљтимої алоќаи љавобї (баргарданда) амалї 
гардида, самаранокии кори њукумати электронї (бо ќаторнуќта ифода карда шудааст) 
дар шакли љавоби муштариён оид ба сифати хизматрасонї онњоро нишон медињад.  
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 АВТОМАТИКУНОНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ МЕҲМОНХОНАҲО ДАР WEB-

САҲИФА ОМИЛИ РУШДИ СОҲАИ САЙЁҲӢ 

Раҳмонқулов Комёб Бекович – донишҷӯи курси 4-уми ихтисоси информатикаи 
иқтисодии факултети технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт 

Роҳбари илмӣ: Фарайдунов Осим Қосумшоевич – н.и.ф.-м., муаллими калони кафедраи 

информатикаи амалӣ дар иқтисодиёт 

Давраҳои ташаккулёбии соҳаи туризм дар Тоҷикистон асосан баъд аз солҳои 17-
уми асри 20 рост меояд. Зеро то ин замон дар кишвари мо ягон муассиса ё ташкилоти 

сайёҳӣ мавҷуд набуд. Баъд аз ташкил ёфтани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон (соли 1924 ҳамчун ҷумҳурии мухтор дар ҳайати Узбекистон ва соли 1929 

бошад, ҳамчун ҷумҳурии мустақил дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ) барои омӯхтан ва 

тадқиқоти табиати кишварамон як қатор экспедитсияҳо ташкил ва равона карда шуда 

буданд, ки минбаъд саҳми ин экспедитсияҳо дар тартиб додани сайёраҳо, аз ҷумла, 

сайёраҳои кӯҳнавардӣ ва кишваршиносӣ хеле бузург аст. Ин экспедитсияҳо асос ё пояи 
туризм ва сайёҳиро дар кишварамон гузоштанд [1]. 

Дар раванди рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар барои хизматрасонии сайёҳон 

бошад, дар шаҳрҳои нисбатан калон, аз ҷумла шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Кӯлобу Бохтар 

марҳила ба марҳила як қатор меҳмонхонаҳо бунёд карда шуда буданд. Масалан, дар 

шаҳри Душанбе меҳмонхонаи «Вахш», «Душанбе», «Тоҷикистон», «Авесто» сохта шуда 

буданд, ки ба меҳмонони дохилу хориҷ хизмат мерасонданд. Инчунин, муассисаҳои 

хӯроки умум, тарабхонаю ошхона ва чойхонаҳо ҳам асосан дар шаҳрҳои дар боло 

зикршуда ба меҳмонони дохилу хориҷ хизмат мерасониданд. Дар соҳилҳои дарёҳои 

Варзобу Ромит, Қаратоғу Ширкент ва дар водии Зарафшон як қатор урдугоҳҳои 

туристию истироҳатӣ бунёд шуда буданд. Барои истироҳати аҳолии маҳаллӣ ва сайёҳон 

аз дигар ҷумҳуриҳо (бештар аз ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ) воридгардида истифода 
бурда мешуданд. 

Баъди соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шудани сохти 

хоҷагидорӣ, зарурати аз нав ва бо шакли дигар эҳё намудани соҳаи туризм пеш омад. 

Зеро имрӯз дар курраи замин давлатҳои ҷудогонаеро метавон ном бурд, ки даромади 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47830439
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47830439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47830418
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47830418&selid=47830439
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асосии баъзеашон танҳо ва танҳо аз ҳисоби соҳаи туризм мебошад. Боиси таассуф аст, 

ки дар давоми солҳои ҷанги шаҳрвандӣ (1991-1997) дар кишварамон тамоми 

зерсохторҳои хоҷагии халқ, аз он ҷумла зербунёди соҳаи туризм харобу валангор шуда, 

то ба сатҳи нестӣ расид. Танҳо баъд аз ба итмом расидини ҷанги шаҳрвандӣ тадриҷан 

зербунёди ин соҳа боз рӯ ба тараққӣ ниҳод. Бо ба эътидол омадани вазъият дар дохили 

кишвар шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ба якборагӣ зиёд шуд ва имрӯз дар кишвар 

шумораи онҳо зиёда аз 150 ширкати сайёҳӣ мавҷуд мебошад. Давлату Ҳукумати 

ҷумҳурӣ низ афзалияти соҳаи туризмро ба инобат гирифта, дар ин самт пайваста талош 

меварзад. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, эълон гаштани дараи Варзобу, 

Ромит ва ноҳияи Балҷувон ҳамчун минтақаи сайёҳатӣ ва истироҳатӣ далели ин 

гуфтаҳост. Ба ғайр аз ин, дар ҷумҳурӣ як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аз ҷумла 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» ва дигар 

санадҳои зарурӣ қабул шуданд, ки минбаъд барои рушду нумуи ин соҳа мусоидат 
мекунанд [2]. 

Масъалаи дигар, ин сохта ба истифода дода шудани як қатор меҳмонхонаҳои ба 

стандарти байналхалқӣ мутобиқбуда, бо ҷалби сармояи хориҷӣ дар кишварамон 

мебошанд, ки меҳмонхонаҳои «Serena», «Hyatt Regency», «Hilton», «Asia Grand Hotel» 

ва ғайра аз ҷумлаи чунин меҳмонхонаҳо ба ҳисоб мераванд.  

Бо гузашти замон ва рушд кардани соҳаи сайёҳӣ воридшавии сайёҳон ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон афзуда истодааст. Миқдори зиёди шаҳрвандони хориҷии ба 

ҷумҳурӣ воридшуда, аз давлатҳои хориҷи наздик зерин мебошанд: Ӯзбекистон - 197,3 

ҳазор нафар (69,3 % аз шумораи умумии воридшудагон), Русия - 43,2 ҳазор нафар (15,2 

%), Қирғизистон - 37,1 ҳазор нафар (13,0 %), Қазоқистон - 4,7 ҳазор нафар (1,7 %) [3]. 

 
Шумораи шаҳрвандоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамлакатхои хориҷи дур ворид шудаанд, 

(январ-марти соли 2020). 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар бисёр 

минтақаҳои сайёҳӣ рушд карданд ва дар баробари он, як қатор меҳмонхонаҳои 
замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд, ки сайёҳонро ҳарчӣ бештар ҷалб менамояд.  

Яке аз роҳҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ин автоматикунонии дастрасии маълумот оид 

ба минтақаҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо барои сайёҳон мебошад. Бинобар ин, аз тарафи 

муаллиф сомона таҳия карда шудааст, ки кори сайёҳонро ба тадриҷ осон мекунад. 

 Барои таҳияи сомона забонҳои барномасозии HTML, CSS (Cascading Style 

Sheets) ва дигар барномаҳои амалӣ аз қабили Photoshop интихоб гардиданд. HTML ин 

забони компютериест, ки барои сохтани Web- саҳифаҳо офарида шудааст. Он 

саҳифаҳоро ҳар касе, ки ба ӯ Интернет дастрас аст, тамошо карда метавонад. Ин забон 

аз ҷиҳати имкониятҳояш пурқувват ва барои омӯзиш нисбатан сода аст. 
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 Забони CSS имконият медиҳад, ки ба воситаи як файли алоҳида метавонем 

дизайни 100 саҳифаи дигарро иваз кунем. Шумо дар файли алоҳидаи CSS менависед, ки 

ҳамаи сарлавҳаҳои <h1> бо ранги сурх навишта шаванд, гузаришҳо <a> дар зер хат 

надошта бошанд, фони ҳамаи 100 саҳифа ранги сабз бошад. Як файли алоҳидаи CSS 

сохта, онро ба дигар саҳифаҳо (100 саҳифаи дигар) пайваст мекунем [4]. Сомона бо 

забонҳои дар боло зикргардида таҳия шуда, www.mehmonkhona.tj номгузорӣ карда 
шуд. 

Сомонаи www.mehmonkhona.tj барои сайёҳон имконият медиҳад, ки оид ба 

хизматрасонии меҳмонхонаҳои минтақаҳои сайёҳӣ ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маълумоти пурра дастрас кунанд. 

Сомона аз саҳифаи асосӣ, ки дар он меню, минтақаҳои сайёҳии кишвар ва аз тарафи 

рост ҷойҳои тамошобоби сайёҳӣ инъикос карда шудаанд. Ҳар як саҳифа дорои 

зерсаҳифаҳо мебошанд. Дар ҳар як зерсаҳифаи вилоят ё шаҳр меҳмонхонаҳои ба он 

тааллуқдошта оварда шудаанд. Ҳангоми интихоби ягон меҳмонхона суроға, маълумот 
оид ба нархнома ва ҳама намуди хизматрасонӣ дастрас карда мешавад.  

Инчунин дигар сайёҳон дар баробари гирифтани маълумот оид ба 

меҳмонхонаҳо, метавонанд ба таври онлайн утоқ ва дигар намуди хизматрасониҳоро 

пешакӣ фармоиш диҳанд. 

Мақсади асосии омода намудани сомона дар он аст, ки меҳмонхонаҳо 

метавонанд дар муддати кутоҳ мизоҷи худро пайдо кунанд ва хизматрасонии худро дар 

тори анкабути ҷаҳонӣ барои сайёҳони хориҷию дохилӣ муаррифӣ намоянд. 
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3. Маводҳо аз шабакаи интернет: URL: https://www.stat.tj/tj/tourism/  
4. Бен Фрейн. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. Москва «Питер» 2014.  

 

ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТ ТАВАССУТИ БАРНОМАҲОИ АМАЛИИ 

КОМПЮТЕРИ-МОБИЛӢ 

Пирова Х. Б., донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 1-31030407 - технологияҳои иттилоотии 

низомҳои молиявӣ 

Воҳидов У.М., роҳбари илмӣ: н.и.и., дотсент  

Ҳама гуна офариниш ва ихтироъ мақсад, вазифа ва моҳияти пайдоиши худро 

дорад. Ин аст, ки талаботи замон ва вазъиятҳои мухталифи корӣ бунёдгузори 

пайдоиши QR-код гардид. Мақсади пайдоиши QR-код ин ҳалли нобаробарии кор дар 

коргоҳҳо, бозорҳо, мағозаҳо, марказҳои таблиғотӣ, сомонаҳо ва корхонаҳои хурду 

калон бо назардошти ихтисори иттилоот ва кодгузории муътадил пешбинӣ шудааст. 
QR-код ин рамзи матритсавии дученака буда, 

информатсияро зуд ва муфассал бо тариқи камераҳои 

смартфон ва ё дастгоҳҳои махсуси сканеркунанда муайян 
карда мешавад. QR-код (англ. quick response - вокуниши 

зуд ва ё ҷавобдиҳандаи зудамал низ мегӯянд. 

Бо ёрии QR-код тамоми намуди маълумотҳо амсоли матн, 

рақам, сарчашмаи сомонаҳо, символҳо, тасвир ва ғайра 

кодгузорӣ карда мешавад. Мувофиқан, чор намуди 

рамзгузории асосии QR вуҷуд дорад: 

 1. Рақамӣ: Микдори рақам 7089. 

http://www.mehmonkhona.tj/
http://www.mehmonkhona.tj/
https://www.stat.tj/tj/tourism/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 2. Ҳарфӣ-рақамӣ: 10 рақам ва ҳарфҳо аз A то Z. 

3 Байтӣ: Ин навъи рамзгузорӣ бо байт ҳисоб карда мешавад тасвир аломат видео ва 

ғайра. 

4. Кандзи: Аломатӣ аз 1 то 1817 аломат. 
Агар мо ба таърихи пайдоиши QR-код назар афканем, маълум мешавад, ки ин 

барномаи кодгузорӣ таҳавулотҳои гуногуни таърихиро аз сар гузаронидааст. Аввал бо 

шакли одӣ пасон бо шакли нопурра ва ниҳоят бо шакли пурра рӯи кор омадааст.  
Дар назар дошта шудааст, ки бори нахуст соли 1994 ширкати бузурги Denso-Wave 

тасмим гирифт, ки баҳри танзим ва ҷобаҷогузории маълумотҳои гуногуни 

супермаркетҳо, мағозаҳо ва таблиғоти гуногун барномаи кодиеро пешниҳод кунад, ки 

ғунҷоиши информатсия дар бораи таркиб, нарх, вазн ва маҳсулнокии маҳсулот 

кодгузории шавад. Ширкат муваффақ шуд, ки QR-кодро ихтироъ намуд ва тамоми 

мушкилоти номбурда ҳаллу фасл шуд. Тайи он солҳо истифодаи ин барномаи 

кодгузорӣ ба назари мардум аҷибу ғариб менамуд, чунки таҳавулоти наве ба миён 

омада буд, ки истифодабарандаро ба ваҷҳ меовард.  

Соли 2000 барномаи QR-кодро ҶХ Хитой барои бақайдгирӣ дар шабакаи 

иҷтимоии WE CHAT истифода кард, ки ба ҳар истифодабаранда имконияти доштани 

QR-код и худ медод, ки тамоми маълумотҳои хусусии ӯ (акаунт) дар он сабт мешуд. 

Соли 2005 Кареяи Шимолӣ низ дасти холӣ нанишаст ва аз QR-код  истифода намуда, ки 

ғунҷоиши ссилкаро дар сайтҳо сохт. Вай тамоми имконотҳои сомонавиро ба души QR-

код  супорид, ки метавонист дар муҳлати кутоҳтарин URL-и муайянро пайдо кунад, 

яъне ҷусутҷӯи сарӣ ва бидуни ҳуруфчинӣ. Соли 2010 Хитой як қатор беҷик ва 

иҷозатномаҳои марбутаро ба QR-код  ворид кард, ки тавассути он мардум ба коргоҳҳо, 

маркетҳо, китобхонаҳо ва ҷойҳои махсус ворид мешуданд. Дар соли 2018 аллакай 

тамоми ҳудуди Аврупо аз QR-код  васеъ истифода мекарданд ва инчунин, қисмати 

зиёди давлатҳои шарқнишин. Мувофиқан соли 2019 Осиё низ ба ин навъи кодбарнома 
комилан ворид шуд.  

Таркиби QR-код ва таври ҷойгиршавии информатсия дар QR-код  тариқи алгаритми 

ёрирасон, кодгузории хонандаи масъалаи марбута ва забони корӣ табақабандӣ карда 

шудааст. Дар марҳалаи аввал алгоритм тартиб дода мешавад ва дар барнома татбиқ 

карда мешавад ва ниҳоят коди барнома ворид мегардад. Бо ин тартиб QR-код и лозима 
сохта мешавад.  

 
Фарқи QR-код аз баркод(штрих код) дар он аст, ки ҳаҷми бештари информатсия дар 

QR-код  ғунҷоиш меёбад. Штрих код танҳо дар худ рақам ҷой дода мешавад, QR-код  

бошад рақам, ҳарф, аломат ва тасовир ғунҷонида мешавад. 
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Ҳоло дар саросари дунё ин барномаи кодиро комилан истифода мебаранд ва ҳатто дар 

бисёри давлатҳо дар биноҳои бузург ба таври дизайн тарроҳӣ карда шудааст.  

         

Дизайн дар бинои ширкати Фейсбук         Дизайн дар бинои ширкати Билборд дар Ҷопон 

 

Тайи муддатҳои охире, ки ҷаҳонро вируси СOVID 19 фаро гирифтааст, давлатҳои 

сироятшуда баҳри пешгирӣ ва муайянсозии шумораи сироятшудагон аз QR-код  

истифода мебаранд. Мисоли зерин шуда метавонад Ҷумҳурии халқии Хитой. Ин 

ҳукумати ранҷдида барои муайянсозии шумораи сироятшудагон ва пешгирию 

карантиннишинонии шаҳрвандонаш кортҳои махсусе тартиб додааст, ки дар он тамоми 

маълумотҳои шаҳрванд ворид шудааст ва ба ҳайси шаҳодатнома ва кодгузорӣ шудааст. 

Тавассути ин кортҳо аҳолӣ ба бозорҳо, мағозаҳо, коргоҳҳо, паркҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ 

дохилу хориҷ мешаванд. Ба ин тартиб ҳаракат ва макони ҷойгиршавии онҳо ба қайд 

гирифта мешавад ва базаи маълумоти махсус тартиб дода шудааст, ки дар мақомотҳои 

махсус ҷойгир аст. Ҳукумати Тунис бошад, QR-кодро ба ҳайси бақайдгирандаи 

туристон ва меҳмонони аз хориҷи кишвар воридшаванда истифода бурда истодааст, ки 

барои пешгирии вируси СOVID 19 мусоиду муфид аст. Дар расмҳои зерин QR-коди 

маълумоти мухтасари ДДМИТ ва муаллифи мақола таҳия гардидаанд: 

 
Маълумот оид ба ДДМИТ          

 

 
Маълумот оид ба муалифи 

мақола       

Хулоса, пайдоиши QR-код фазои мусоиди кориро ба миён овард, ки истифодааш осон 

ва қулай буда, масъалаҳои бузург ва мухталифро корбарӣ намуда, муҳити кориро осон 
ва дастрас мекунад.  
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Адабиёт: 
1. Генератор QR-кодов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.qrcoder.ru/ 
(дата обращения: 26.02.2017).  
2. QR-код. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ (дата 
обращения: 25.02.2017). 
3.https://newreporter.org/2016/01/22/qr-kody-dlya-chteniya-knig-i-proslushivaniya-fajlov/ 

4. https://multiurok.ru/blog/ispol-zovaniie-qr-koda-na-urokie-litieratury.html 
 
 

БАХШИ МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ МУАММОЊОИ 

ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЗИДДИТАВАРРУМӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ БОЗАРГОНИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Муќимов Ќ.М., н.и.и., дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 
Рањимов С.Ќ., н.и.и., декани факултети гумрук, молия ва хизмати филиали МДТ 

ДССХ дар ш. Хуљанд 
 

Таҷрибаи кишварҳои ҷаҳон комилан исбот месозад, ки расидан ба рушди 

иқтисодӣ ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёти миллӣ, пеш аз ҳама, аз 

таҳия ва татбиқи дурусту моҳиронаи сиёсати иқтисодӣ вобаста аст. Аз ин баланд 

шудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ, болоравии маҳсулнокии меҳнат, пайдо шудани 

захираҳои дохилии рушди иқтисодӣ, танзими ноустувории макроиқтисодӣ, таҷдиди 

оқилонаи сохторҳои хоҷагии миллӣ тибқи талаботи иқтисоди ҷаҳонӣ ва ғайра вобаста 

аст. Барои давлати соҳибихтиёр, ба монанди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар солҳои 

истиқлолияти давлатӣ дар баробари вазифаҳои дигари стратегӣ масъалаҳои танзими 

ҳама шаклҳои ноустувории макроиқтисодӣ, аз ҷумла таваррум аҳамияти хоса дорад. 

Дар адабиёти иқтисодии ватанӣ дар бораи татбиқи чораҳои зиддитаваррумӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифоти зиёде мавҷуд буда, дар онҳо ҷанбаҳои манфӣ ва 

мусбати онҳо муайян карда шудаанд. Аз ин рӯ, мо дар маќолаи худ масъалаи мазкурро 

ба таври муфассал баррасӣ нахоҳем кард ва диққати асосӣ ба такмили унсурҳои сиёсати 

зиддитаваррумӣ дода мешавад. Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки дар ҳар як 

марҳилаи алоҳидаи таърихии рушди иқтисодиёти миллӣ татбиқи чораҳои 

зиддитаваррумӣ хусусиятҳои хоси худро доштанд, ки бо мазмуни таваррум ва 

муносибатҳои пулӣ-қарзии бавуҷудомада вобаста буданд. 

Ҳалли муаммои таваррум дар шароити иқтисодиёти бозорї дар қаламрави ҳамаи 

давлатҳо доимо яке аз вазифаи асосии стратегияии зидди бӯҳронӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ин самт хеле зарур аст, ки на оқибатҳои таваррум, балки сабабҳо ва сарчашмаҳои 

таваррум бояд ба назорат гирифта шавад. Коркард намудани сиёсати зиддитаваррумӣ 

хело душвор аст, зеро он на танҳо бо номутаносибии рушди хоҷагии халқ, боз бо 

муносибатҳои берунаиқтисодӣ, хусусиятҳои хоси иҷтимоиёти аҳолӣ низ алоқаманд аст. 

Бинобар ин, на танҳо усулҳои фискалӣ, монетарӣ ва маъмурии давлат дар ҳалли 

проблемаҳои таваррум на ҳама вақт натиҷаи мусбӣ медиҳанд. Аз ин бар меояд, ки дар 

ҳолати дуруст мутобиқат кунонидани механизмҳои сиёсати фискалӣ, монетарӣ ба 

мазмун ва мундариҷаи сиёсати сохтории давлат ва ҳамгиро намудани онҳо натиҷаҳои 

дилҳоҳро интизор шудан мумкин аст.  

Агар ба эволютсияи ақидаҳои илмӣ оид ба равандњои сиёсати зиддитаваррумӣ 

назар афканем, бо тарзи умум се равияи онро аз ҳам фарқ кардан мумкин аст , ки онҳо 
чунинанд: 

 сиёсати зиддитаваррумии кейнсионӣ; 

 сиёсати зиддитаваррумии монетарӣ; 

 сиёсати сохтории зиддитаваррумӣ; 

https://newreporter.org/2016/01/22/qr-kody-dlya-chteniya-knig-i-proslushivaniya-fajlov/
https://multiurok.ru/blog/ispol-zovaniie-qr-koda-na-urokie-litieratury.html
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Тибқи ақидаҳои якум, яъне кейнсионӣ, таваррумро бо роҳи баланд бардоштани 

сатҳи пешниҳоди мол ва хизматрасониҳо дар асоси ташаккули «талаботи самаранок» 

ҳал намудан мумкин аст. Онҳо пешниҳод менамоянд, ки дар асоси пешниҳод намудани 

фармоишоти давлатӣ ба корхонаҳои бузурги хусусӣ имконияти кам кардани пастшавии 

истеҳсолот ва бекорӣ пайдо мешаванд. Дар натиҷаи самараи мултипликатсионии чунин 

иқдом дар охир паст намудани сатҳи таваррумро таъмин кардан мумкин аст. Яке аз 

ҷабҳаҳои манфии тавсияҳои кейнсионӣ дар он аст, ки зиёдшавии фармоиши давлатӣ, ки 

маънои зиёдшавии хароҷотҳои давлатиро дорад, касри буҷетро зиёд менамояд ва ин яке 
аз сабаби зиёдшавии таваррум шуданаш мумкин аст. Бинобар ин, намояндагони ин 

назария таклиф манамоянд, ки зиёд намудани фармоиши давлатӣ бояд аз ҳисоби қарзи 

беруна таъмин карда шавад ва пас аз пурзӯр кардани фаъолнокии иқтисодӣ маблағи 

қарз бояд баргардонида шавад. Боиси қайд аст, ки бисёр кишварҳои ҷаҳон, алалхусус 

ИМА, Олмон, Британияи Кабир ва дигар давлатҳои иттифоқи Амрико дар солҳои 1950, 

1960-1970 тибқи назарияи кейнсианиҳо сиёсати худро коркард намуда, ба комёбиҳои 

баланд ноил гаштанд, вале дар охири солҳои 70-ум бошад, дар ин давлатҳо низ самараи 

сиёсати кейнсиании зиддитаврумӣ паст гашт.  

Тибқи ақидаи монетаристон бошад, сиёсати зиддитаваррумӣ дар шакле ба роҳ 

монда шавад, ки сармоягузориҳои иловагиро талаб накунад. Онҳо зарур мешуморанд, 

ки сектори давлатӣ кам карда шуда ва озодии пурраи кулли бозорҳо таъмин карда 

шавад. Баҳри танзим намудани маҷмуаи талабот монетаристон таклиф менамоянд, ки 

доимо ислоҳоти пулии конфискатсиониро ба амал татбиқ намудан зарур аст. Сиёсати 

мазкур имкон медиҳад, ки маҷмӯаи талаботи истеъмолӣ паст карда шавад. Дар ин самт 

тибқи консепсияи зиддитаврумии монетарӣ касри буҷаро умуман аз байн бардоштан 

мувофиқи мақсад аст. Инро бо тарзи кам кардани иҷроиши барномаҳои иҷтимоӣ, нест 

намудани дотатсияҳо ва субсидияҳо ба истеҳсолоти ғайрисамаранок ба амал овардан 

мумкин аст. Ғайр аз ин, тибқи сиёсати зиддитаврумии монетарӣ пешниҳоди қарзҳои 

қиммат дар назар дошта шудааст, ки дар ин ҳолат қарз танҳо ба соҳибкорони 

истеҳсолкунандагони пурқувват дастрас мебошад ва онҳое, ки фаъолияти 

ғайрисамаронок доранд, боздеҳии фондҳо ва фоиданокии суст доранд дастнорас 

мебошад ва дар натиҷа онҳо худ ба худ аз бозор берун мемонад ва аз байн мераванд. 

Боиси қайд аст, ки барои ҳавасмандии маҷмӯаи пешниҳод аз ҷониби 

молистеҳсолкунандагони самаранок монетаристон таклиф менамояд, ки мизони 

андозбандӣ паст карда шаванд.  

Самараи тавсияҳои монетаристӣ дар ИМА, Британияи Кабир ва дигар 

мамлакатҳои тараққикарда хеле баланд ва тӯлонӣ буд. Аз ин лиҳоз, ақидаҳои 

монетаристон ба асоси тавсияҳои Хазинаи байналхалкии асъор (ХБА) барои давлатҳои 

тараққикардаистода ва пасошӯравӣ гузошта шудааст. Вале ин сиёсати зиддитаваррумӣ 

дар ин давлатҳо самараи кутоҳмуддат дод, вале барои давраи дарозмуддат самараи 

манфӣ додааст. Яъне дар ин давлатҳо сатҳи баланди бекорӣ, пастшавии иқтисодиёт ва 

сатҳи зиндагии аҳолӣ ҳалли худро наёфтааст. Бинобар ин, дар давлатҳои мазкур 

зарурати коркарди дигари консепсияи зидди таваррумӣ бо номи сиёсати сохторӣ ба 
миён омад. 

Элементи асосии консепсияи зиддитаваррумии сиёсати сохторӣ дар он аст, ки онҳо 

таваррумро на бо зиёд шудани ҳачми пул, балки бо мавҷудияти таварруми инертсионӣ 

алоқаманд менамоянд. Тибқи ақидаи онҳо ҳар як субъекти иқтисодӣ интизории 

таварруми баландро дорад, ки ин дар фаъолияти иқтисодии онҳо инъикос мегардад, ки 

дар нақшагирии фаъолияти худ дар оянда ҳатман ба инобат мегиранд. Дар чорчӯбаи 

консепсияи мазкур баландшавии сатҳи таваррум на бо зиёдшавии ҳаҷми пул, вале бо 

афзоиши хароҷотҳо маънидод карда мешаванд. Ғайр аз ин, онҳо ҳисоб менамоянд, ки 
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дар давлатҳое, ки сиёсати “дарҳои кушоди иқтисодӣ” гузаронида мешавад, хафви 

«воридоти таваррум» низ мавҷуд аст ва дар бештари ҳолат инро дар амалия мушоҳида 

кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар намояндагони сиёсати зиддитаваррумии 

сохторӣ усулњои монетаристиро ғайрисамаранок мешуморанд ва таклиф менамоянд, ки 

бештар аз механизмҳои бевоситаи маъмурӣ истифода карда шавад. Чораҳои маъмурӣ, 

ки «таварруми хароҷот»-ро танзим менамояд аз маҳдудиятҳо ба нархгузорӣ, 

даромадҳои аҳолӣ ва амалӣ намудани низоми чораҳои сохторӣ иборат аст. Барои ҳар 

як соҳаи хоҷагии халқ сиёсати махсуси сохториро таҳия намудан, пешниҳод карда 

мешаванд, ки фаъолияти иқтисодии онҳо беҳтар гардад. Барои ҳар як давраи муайяни 

рушди иќтисодиёти кишвар бояд ҳадафҳои стратегӣ коркард карда шавад, ки амалӣ 

намудани ин ҳадафҳо тавонад маҷмӯаи пешниҳодро афзоиш дода, фаъолнокии 

иқтисодиро баланд намояд, чун натиҷа сатҳи бекорӣ ва таваррумро баҳри кам кардан 
мусоидат намояд.  

Бо тарзи умум гуфтан мумкин аст, ки механизмҳои асосии зиддитаваррумии 

сиёсати кейнсионї, монетаристӣ ва сохториро бо тарзи расм чунин ифода намудан 
мумкин аст:  

Нақшаи 1. Хусусиятњои ташаккулёбии аќидањои мактабњои иќтисодї дар самти 
сиёсати зиддитаваррумї 
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Боиси қайд аст, ки қарни ҳар як сиёсати зиддитаваррумии дар боло 

таҳқиқкардашуда ақидаҳои зерин, яъне ҳавасмандкунии афзоиши маҷмуаи таклифот ва 

кам намудани маҷмуаи талабот мавҷуд аст. Вале боиси тазаккур аст, ки амалишавии 

ҳар як сиёсати зиддитаваррумӣ бо тарзи алоҳида дар иқтисодиёти кишварҳо самараи 

интизорӣ намедињад. Зеро низоми хоҷагидории бозорӣ низоми идеалӣ ба ҳисоб 

намеравад ва “норасоиҳои” он ба рушди ҷомеаи инсонӣ ва иқтисодиёт таъсири манфӣ 

расониданаш аз эҳтимол дур нест. Бинобар ин, бо тарзи комплексӣ истифодаи ҳама 

намудҳои сиёсати зиддитаваррумӣ ва таъмини мутобиқати онҳо ба хусусиятҳои хоси 

ҳар як кишвар дар оянда метавон самараи интизорӣ диҳад. 

Боиси тазаккур аст, ки дар самти ноил шудан ба муътадилсозии вазъияти молиявӣ 

дар ҷумҳурӣ ва татбиқи сиёсати мустақили пулию қарзӣ лаҳзаи нисбатан мусбӣ ҷорӣ 

намудани пули миллӣ - сомонӣ буд. Ин имкон дод, ки сиёсати пулии миллии худ 

новобаста аз дигар кишварҳо такмил дода шуда, дасти ҳукумат доимо дар набзи 

кишвар нигоҳ дошта шавад. Гузашта аз ин, ҷорӣ шудани пули миллӣ - сомонӣ ба 

ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ дар соҳаи 

муносибатҳои пулӣ такони тоза бахшид. Аслан, ин маънои узвияти пурраи Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА) ифода мекунад, ба гуфтаи 

дигар, дар ҳолатҳои зарурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба кумаки ХБА умед 

бандад. Тартиби чунин кумак дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии он ба танзим дароварда 

шудааст ва дар манбаъҳои зарурии илмӣ ва иқтисодӣ шарҳи худро дорад. Масалан, 

“ХБА ба кишварҳои аъзо қарзҳоро бо асъори хориҷӣ барои ду мақсад пешниҳод 

мекунад: якум, барои пӯшонидани касри тавозуни пардохтӣ, яъне пурра кардани 

захираҳои асъории мақомоти молиявии давлатӣ ва бонкҳои марказӣ; дуюм, дастгирии 

суботи макроиқтисодӣ ва таҷдиди сохтории иқтисодиёт, ки ин маънои қарздиҳӣ ба 

хароҷоти буҷети давлатӣ мебошад”[1, сањ.434]. Маҳз аз ҳамин ҷиҳатҳо оғози марҳилаи 

нави татбиқи сиёсати пешгирии таваррум вобаста аст, зеро аз ҳамон дам баъзе 

тавсияҳои Хазинаи байналмилалии асъор ҳангоми татбиқи сиёсати пулию қарзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда буданд. Қайд кардан зарур аст, ки сиёсати мазкур, 

пеш аз ҳама, ба мубориза бо таваррум нигаронида шуда буд, зеро ҳатто пас аз ҷорӣ 

намудани пули миллӣ мавҷудияти ҳаҷми кам, вале музмини равандҳои таваррум ба 

раванди ислоҳоти иқтисодӣ дар иқтисоди миллӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Тавре ки дар боло таваљҷӯҳ дода шуд, тавсияҳои Хазинаи байналмилалии асъор ба 

ғояҳои мактабҳои монетаризм асос ёфтаанд ва дар ин замина зикр намудани андешаи 

роҳбари монетаризм М. Фридман қобили қабул аст: «Дар захирагоҳи монетаризм - 

бартарафсозии сатҳи таваррум ва тағйироти сохторӣ дар як қатор кишварҳои рӯ ба 

инкишоф, солимшавии низоми пулии Исроил, таҷдиди муносибатҳои бозаргонии кишварҳои 

Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Аврупои Шарқӣ ҳастанд. Дар Венгрия, Чехия ва Полша шароити 

ибтидоии рақобати иқтисодӣ фароҳам оварда шудааст”[2, сањ.18]. Бо мақсади ба даст 

овардани сатҳи муътадили таваррум қобилияти харидории пули миллӣ ва таъмини 

устувории он аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи сиёсати пулию 

қарзӣ унсури сиёсати «пули гаронбаҳо» то ҳол мавҷуд аст.  

 Ҳамин тариқ, метавон зикр кард, ки аз ҷониби Ҳукумат ва Бонки миллии 

Тоҷикистон сиёсати қатъии ҳамоҳангшуда ва мувофиқашудаи пулию қарзӣ амалӣ 

мешавад, ки аз татбиқи як қатор чорабиниҳо оид ба танзими таваррум тавассути 

идоракунии ҳаҷми пул ва маҳдудкунии талабот иборат аст, ки инҳоянд: 

 муқаррар кардани меъёри фоиз мутобиқи сатҳи таваррум ва бозор; 
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 манъ кардани додани қарзҳои "имтиёзнок" ва татбиқи низоми азнавтақсимкунии 

бозаргонии захираҳои қарзӣ тавассути музоядаҳои Бонки миллии Тоҷикистон; 

 ба даст овардани мустақилияти нисбии Бонки миллӣ дар соҳаи сиёсати пулию 

қарзӣ; 

 гузариши босуръат ба принсипҳои бозаргонии қурби мубодилаи асъор мутобиқи 

талаботи бозор, ки аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмии 

пули миллӣ дар асоси натиҷаҳои савдо дар ББАТ баста ва эълон шудааст;  

 назорати қатъии ҳаҷми пул дар муомилот аз ҷониби Бонки миллӣ; 

 барориши коғазҳои қиматнок ва амалиёт дар бозори озод бо онҳо, танзими қурб, 

муқаррар ва аз нав дида баромадани меъёрҳои фоизӣ; 

 кам кардани хароҷоти дастгоҳи давлатӣ ва мутаносибан арзиши дастгоҳи 

давлатӣ; 

 ҷорӣ намудани низоми маблағгузории касри буҷети давлатӣ бо роҳи барориши 

вомбаргҳои давлатии хазинадорӣ (ВДХ) ва тариқи қарзгирии онҳо дар шакли 

коғазҳои қиматнок аввал дар бозори дохилӣ ва баъдан дар бозори хориҷӣ; 

 ҷалбнамоӣ ва дастгирии сармоягузории мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёт; 

 Бо вуҷуди ин бояд муқаррар карда шавад, ки як қатор кишварҳо бо иқтисодиёти 

дар давраи гузариш қарордошта бо тавсияҳои боисрори ХБА усули анъанавиро барои 

таъмини суботи молиявӣ қабул ва татбиқ карданд, аммо ин натиҷаҳои дилхоҳ надод. 

Инчунин, ин ҳолат аз он сабаб ба амал омадааст, ки истифодаи усули анъанавӣ барои 

давлатҳои дар давраи гузариш қарордошта қобили қабул нест, зеро он (ин усул) барои 

кишварҳое таъйин шудааст, ки рақобати мукаммал доранд ва ҷорикунии механикии он 

ба кишварҳои дорои иқтисодиёти бозаргонии комил ташаккулнаёфта мувофиқи мақсад 

нест. Ҳамин тавр, татбиқи сиёсати қатъии пулию қарзӣ, бо назардошти хусусиятҳои 

иқтисодии ҳар як давлати алоҳида барои ташаккули механизми нодурусти 

муътадилсозии иқтисодиёт мусоидат менамояд, ки дар он сиёсати пули "гаронбаҳо" ба 

кам шудани ҳаҷми истеҳсолот ва афзоиши пардохтнопазирӣ оварда мерасонад. 

Ба назар мерасад, ки ҳамаи ҳолатҳои зикршударо чунин шарҳ додан мумкин аст: 

 дар амал дар давраи кӯтоҳмуддат нархҳо дар иқтисоди бозаргонӣ нисбати 

пастшавӣ устувор ва нисбати болоравӣ мутавозин мебошанд; 

 маҳдудияти захираҳои қарзӣ бо равонкунии онҳо на ба маблағгузории лоиҳаҳои 
самарабахш ва дастгирии рушди бахши хусусии ташаккулёбанда кумак 

намекунад, балки барои маблағгузории истеҳсолоти бесамар мусоидат мекунад; 

 дар давраи татбиқи барномаҳои муътадилгардонӣ афзоиши пардохтнопазирӣ 

кӯшишҳои давлатро барои кам кардани ҳаҷми пул дар муомилот барбод 

медиҳад, зеро корхонаҳо бо пешниҳоди қарзи тиҷоратӣ (ихтиёрӣ ё маҷбурӣ) ба 

ҳамдигар гӯё воситаҳои пулии камбозоргирро нишон медиҳанд; 

 марҳилаҳои аввали барнома нишон медиҳанд, ки афзоиши пардохтнопазирӣ 

суръати таваррум ва суръати нисбатан муътадили рушди истеҳсолотро нисбат ба 

суръати муайянкардаи сиёсати пулию қарзии давлатҳо дастгирӣ мекунад. Аммо 

бо сабаби афзудани пардохтнопазирӣ сатҳи таваррум коҳиш меёбад, сатҳи 

истеҳсол бошад, босуръат паст мешавад, зеро пардохтнопазирӣ иқтисодиётро 

фалаҷ мекунад. Аз таҷрибаи Федератсияи Россия маълум аст, ки дар давраи 

дарозмуддат вазъияти мазкур ба оқибатҳои шадиди таваррумӣ оварда 
мерасонад. 

Бо назардошти омӯзиши сиёсати пулию қарзии дар кишвар татбиқшаванда (дар 

аксарияти ҳолатҳо, бо тавсияҳои ХБА), мо андеша дорем, ки ҳангоми таҳияи сиёсати 

пулию қарзӣ ба усулҳои мубориза бо таваррум бояд ба таври дигар муносибат кард. 

Дар ин замина, мо нақшаи зеринро пешниҳод мекунем. Нигаред ба нақшаи 2. 
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Нақшаи 2. - Усулҳои мубориза бо таваррум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нақша аз ҷониби муаллифон таҳия карда шудааст. 
 

Барои иқтисодиёти давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ботадриҷ зиёд 

кардани қисми содиротӣ аз 30-35% то 50-60% аз ММД зарур аст. Дар ин ҷо гуфтан 

мумкин аст, ки кам кардани ҳиссаи содироти ашёи хом ва рушди коркарди дохилӣ яке 

аз вазифаҳои афзалиятноки стратегияи рушди кишвар мебошад. Ҳамзамон дар асоси 

баробаркунии танзими бозаргонӣ ва давлатии фаъолияти иқтисодӣ бояд рушди 

истеҳсолоти кишоварзӣ ҳавасманд карда шавад, аз ҷумла тавассути сиёсати 

сармоягузории давлатӣ ҳаддалимкон дастгирӣ намудани соҳаи кишоварзӣ. 

Чӣ тавре ки қаблан қайд карда шуд, натиҷаҳои барномаи муътадилгардонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи макроиқтисодӣ танҳо дар соҳаи суботи молиявӣ 

натиҷаҳои мусбӣ доданд. Аммо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва рушди вазъ дар сатҳи микроиқтисодӣ вазъият моҳияти ташвишовари 

Кам кардани ҳиссаи содироти ашёи хом ва рушди коркарди 

дохилӣ 

Васеъ кардани истифодаи созишномаҳои ҳамкории давлатию-

хусусӣ дар рушди инфрасохтори бозори дохилӣ дар ҷумҳурӣ 

Ҳавасмандгардонии рушди истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар 

асоси дастгирии молиявии давлатии танзимшуда  

Инкишофи соҳаҳои маҷмуи инноватсионӣ-инвеститсионӣ, аз 

ҷумла тарзи муосири технологӣ тавассути амалӣ кардани 

сиёсати оқилонаи андозӣ, қарзӣ ва гумрукӣ-тарифӣ 

Дастгирии рушди бозори дохилӣ тавассути 

ҳавасмандгардонии талаботи субъектҳои хоҷагидор аз ҳисоби 

нарм кардани дифференсиатсияи аз меъёр зиёди даромад ва 

бо чунин роҳ баланд намудани қобилияти харидории 

қишрҳои васеи аҳолӣ 
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номусоид дорад, зеро аксарияти корхонаҳо сиёсати маҳдудкунандаи макроиқтисодии 

давлат ба таври манфӣ қабул мекунанд, ки ин дар афзоиши доимии пардохт накардан 

ва бадшавии босуръати вазъи молиявии аксарияти корхонаҳо зоҳир мешавад. 

Ҳамзамон бо ин, бо вуҷуди муҳим будани чораҳои маҳдудкунандаи пулӣ ва 

чораҳои давлатии дастгирии ислоҳоти сохторӣ бидуни ҳавасмандгардонии 

барқарорсозии умумии иқтисодӣ, интизор шудани натиҷаҳои мусбату қонеъкунанда 

ғайриимкон аст. Ба чунин чораҳои ҳавасмандгардонӣ инҳо дохил мешаванд: сода 

гардонидани андозбандӣ ва бартарафкунии гаронии андоз, пурзӯр кардани 

ҳавасмандгардонии пасандозҳои истеҳсолӣ, соддагардонии тартиби оғоз ва пешбурди 

тиҷорати хусусӣ, ҳифзи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва илмӣ, пешниҳоди қарзҳои Бонки 

миллӣ аз рӯи принсипҳои бозаргонӣ, танзими меъёри фоизӣ ва ба назар гирифтани 

арзишҳои оптималии он дар шароити муосир. 

Ин шаҳодат аз он аст, ки сиёсати зиддитаваррумии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя 

бо истифодаи усулҳои ботавозуни пулӣ дар асоси барқарорсозии идораи иқтисодӣ на 

маҷмӯи чораҳои монетариест, ки барои нигоҳ доштани таваррум бо суботи воқеӣ, эҳё 

ва барқароршавӣ равона шудаанд, балки инчунин на аз ҳисоби пастшавии истеҳсолот 
мебошад. 

Хулоса, дар мубориза бо таваррум, инчунин, метавонад монеаи рушди иқтисодӣ 

бошад, ки дар тадқиқоти олими иқтисодшиноси рус Г. Фетисов омадааст: “қатъи 

пурраи таваррум ва алалхусус дефлятсия барои иқтисод бениҳоят хатарнок аст. Инро 

Таназзули бузург дар ИМА ва таназзули дарозмуддати охирини Япония ба таври возеҳ 

нишон дод”[3, сањ.5]. Ҳамин тавр, Г. Фетисов аз амалисозии чораҳои фаврӣ барои паст 

кардани таваррум ҳушдор медиҳад. Бинобар ин, бо назардошти тамоми ҷанбаҳои 

мусбати кам кардани хароҷоти давлатӣ ва тадриҷан коҳиш додани эмиссияи пулӣ, 

гузаронидани маҷмӯи васеи чораҳои зиддитаваррумӣ зарур буда бо назардошти 

бӯҳрони муосир дар Тоҷикистон роҳи ҷолиб маҳсуб мешавад. Ҳамзамон, идоракунии 

оқилонаи афзоиши динамикаи эмиссияи пулӣ, ислоҳоти сохтории иқтисодиётиро 

вобаста ба муътадилсозӣ ва ҳавасмандкунии истеҳсолот, такмили низоми андоз, 

ташкили инфрасохтори бозор, баланд бардоштани масъулияти корхонаҳо барои 

натиҷаҳои фаъолияти иқтисодӣ, ба тартиб даровардани буҷа ва фароҳам овардани 

шароит барои рушди сармоягузории иқтисодиёт зарур аст. 

  Адабиёт: 
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ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. - С. 434.  
2. Фридмен Милтон. Если бы деньги заговорили./ пер. с англ. – М.: Дело, 1999. - С. 

18. 
3. Фетисов Г. О выборе целей и инструментов монетарной политики.// Вопросы 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

Чонмамадов Ш.Б., д.э.н., профессор кафедры мировая    экономика и международная 
торговля ТГФЭУ 

  
 В целях привлечения иностранного капитала, технологий, модернизации 
промышленности, повышения квалификации рабочей силы, достижения более высокого 
уровня индустриализации в Республике Таджикистан были созданы свободные 
экономические зоны (СЭЗ). СЭЗ представляют собою эффективное и достаточно 
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перспективное направление развития международного сотрудничества для привлечения 
инвестиций и дальнейшего укрепления экономического и научного потенциала 
Республики Таджикистан. 
 Под СЭЗ понимается “отдельный (ограниченный) участок территории 
Республики Таджикистан с точно обозначенными границами, на котором создаются 
льготные экономические условия и специальный правовой режим для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности”[1,с.1]. 
 Механизм СЭЗ предполагает преференции по трем ключевым для бизнеса 
направлениям: налоговые и таможенные льготы, государственное финансирование 
инфраструктуры, снижение административных барьеров. Именно сочетание этих 
факторов делает режим особой экономической зоны достаточно привлекательным для 
инвесторов[4,с.7]. 
2 мая 2008 года Правительством Республики Таджикистан было принято 

Постановление «О создании свободных экономических зон «Пяндж» и «Суғд». 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан на территории массива 
Карадум Кумсангирского района Хатлонской области с общей площадью земель в 400 
гектаров и на территории юго-западной промышленной зоны города Худжанда 
Согдийской области с общей площадью земель в 320 гектаров сроком на 50 лет созданы 

свободные экономические зоны «Панч» (комплексного типа) и «Суғд» (промышленно 
производственного типа), а также постановлениями Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан утверждены Положения О свободной 

экономической зон «Суғд» и О свободной экономической зоне «Панҷ». 
В октябре 2019 года во время обсуждения в нижней палате парламента Таджикистана 
деятельности созданных в республике в 2008 году Свободных Экономических Зон (СЭЗ) 
отмечалось, что их работа не эффективна. Со дня их создания в четырех СЭЗ 
«Дангара», «Пяндж», «Сугд» и «Ишкашим» был зарегистрирован 31 субъект 
предпринимательства. Однако с января по сентябрь 2019 года в них работало только 10 
предприятий. 
Несмотря на то, что в 2020 году произошел рост числа предприятий, 
зарегистрированных в СЭЗ, по мнению аналитиков, прошлый 2020 год для всех СЭЗ 
Таджикистана был не легким. Страну охватила пандемия «Covid-19», усложнившая 
процесс производства, импорта продукции, налаживания рабочих отношений с новыми 
бизнес-партнёрами, поступления новых инвестиций. 

Между тем, субъекты свободных экономических зон Таджикистана в прошлом 
году импортировали больше продукции, чем экспортировали. Импорт продукции (в 
основном оборудования) за этот период составил свыше $7,2 млн. Показатель экспорта 
продукции субъектами СЭЗ сложился в сумме $561,5 тыс. 

Объем прямых инвестиций в свободных экономических зонах страны за 2020 
году достиг 43,3 млн. сомони. Основная доля присвоенных инвестиций принадлежат 
свободным экономическим зонам «Сугд» 16,9 млн.сомони, «Дангара» 24,3 млн. сомони 
и «Пяндж» 2,1 млн. сомони. 

Однако среди пяти СЭЗ страны наиболее неразвитой остается СЭЗ «Ишкашим», 
зарегистрированная в 2009 году, так и осталась пустой огражденной территорией. 
Основные преимущества данной СЭЗ заключаются в том, что она выступает 
локомотивом развития не только ГБАО, но и провинции Бадахшан Афганистана, в 
плане возможности привлечения сырья, ресурсов для переработки продукции сельского 
хозяйства, горнодобывающей промышленности, способствует взаимовыгодному 
торговому сотрудничеству и реэкспорту товаров из Китая, Пакистана и Афганистана. 
СЭЗ «Ишкашим» находится в весьма выгодном территориальном положении, так как 
может выступить транспортным коридором, связывающим Таджикистан с 
Афганистаном, Китаем, Пакистаном и Центральной Азией.  
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В администрации ГБАО связывают провалы СЭЗ с нестабильностью в Афганистане. 
После создания СЭЗ, да и сегодня, положение в Афганистане в корне изменилось в 
худшую сторону, из-за чего Пакистан не смог реализовать строительство дороги через 
Зебок в Афганистан, в Синьцзяне Китая начались волнения и все это повлияло на 
деятельность СЭЗ. 

Именно поэтому, совет народных депутатов ГБАО согласно статьи 58 
Конституции Республики Таджикистан, использую свое право законодательной 
инициативы предложил внести изменения в закон РТ «О свободных экономических 
зонах» в части создание подзоны СЭЗ «Ишкашим» в районе Тем города Хорога, налоги 
и все доходы от нее будут направлены в бюджет Ишкашимского района. Прошло 4 года 
а вопрос до сих не решен и окончательное решение по этому вопросу остается за 
правительством Таджикистана. 

На наш взгляд, есть и другие причины неразвитости СЭЗ «Ишкашим». Во-
первых, изначально вопрос о создание этой зоны недостаточно был проработан и 
обоснован с экономической точки зрения. Во-вторых, в настоящее время из-за 
усугубляющегося кризиса на севере Афганистана и необходимой инфраструктуры 
говорить о перспективах проекта в ближайшие 5-6 лет не приходится. В–третьих, 
большие расходы на перевозку. Большие расходы на перевозку грузов не могут не 
отпугивать потенциальных инвесторов. 

Совершенно очевидно, что для достижения оптимальной и эффективной работы 
СЭЗ в Республике Таджикистан многое ещё предстоит сделать.  
В заключение можно отметить, что создание свободных экономических зон определяет 
эффективное функционирование экономических процессов, что в свою очередь 
обеспечивает рост объема экспорта, повышение уровня занятости, проведение 
промышленной модернизации и ускоренное усвоение новых технологий.  

Литература: 
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» 02.05.2008 №227 
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ЉАЊОНИШАВИИ МОЛИЯВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИЌТИСОДИЁТИ ЉАЊОН 
Буриева М. Ч. – номзади илмњои иќтисодї, дотсент, мудири кафедраи муносибатњои 
молиявї-ќарзии байналхалќї 
Рањимов Б. С. – ассистенти кафедраи муносибатњои молиявї-ќарзии байналхалќї 

 
Фаъолияти сиёсати давлат бештар аз омилњои чањонї, аз љумла уњдадорињои 

байналмилалї, ки давлат ќабул менамояд, вобаста аст. Хусусияти хоси иќтисодиёти 
муосир раванди босуръати афзудани вобастагї ва алоќаи байнињамдигарии њамаи 

соњањои љомеаи љањонї ба њисоб меравад. Ин ба раванди ҷаҳонишавӣ, ки дар он: 
- буњронњои молиявї миќёси љањонї гирифтанд; 

- таъсири муҳити ҷаҳонӣ ба сохтори ҷойгиркунии ќуввањои истењсолї афзуда, фазои 
умумимиллии иктисодиро ба вуљуд овард; 
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- коњишёбии фазои иљтимоию љуѓрофї ба миён омад, ки боиси ихтилофоти иқтисодӣ 

дар давлатҳо ва низомњои минтақавӣ гардид. 

Имрӯзњо ҷаҳонишавӣ дар сатњи ҷаҳон, давлат, минтақа, инчунин сатҳи маҳаллӣ пањн 

гардида, равандҳои алоқаманде њисоб меёбанд, ки ба њамдигар таъсир расонида, 
самараи мутаќобилаи онњоро ба вуљуд меоранд. 
 Љањонишавї дар љањони муосир ба муайянкунандаи хусусияти низоми љањонї, ки ба 
рафти тараќќиёти чањонї таъсир мерасонад, табдил ёфтааст. 

Оид ба моҳияти ҷаҳонишавӣ аќидањои зиёде мавҷуданд, ки мураккабї ва 
проблемањои ин зуњуротро шарњ медињанд. 

Бори аввал вожаи «ҷаҳонишавӣ» (маънои «тиҷорати шадиди байналмилалӣ») аз 

ҷониби Карл Маркс, ки дар яке аз мактубҳои худ ба Фридрих Энгелс дар охири солҳои 
1850 истифода шудааст, ки навишта буд: «Акнун бозори љањонї њаќиќатан вуљуд дорад» 
[3]. 

Инчунин, истилоҳи «љањонишавї» аз ҷониби Теодор Левит, профессори 

маркетинг дар мақолаи худ "Љањонишавии бозорҳо" оварда шуда буд. Теодор Левит ин 

равандро "падидаи якҷояшавии бозорҳои маҳсулот, ки аз ҷониби корпоратсияҳои 

байналмилалӣ истеҳсол карда мешаванд» номидааст [1]. 
Мутахассисони Бонки байналмилалии таљдид ва рушд (ББТР) ва Хазинаи 

байналмилалии асъор (ХБА) љањонишавиро њамчун афзудани вобастагии иќтисодии 
давлатњо дар натиљаи зиёд гардидани њаљм ва гуногунии њаракати байналмилалии мол 
ва сармоя маънидод мекунанд. 

Мањаки асосии раванди ҷаҳонишавии иқтисодӣ љањонишавии молиявӣ мањсуб ёфта, ба 
њаракати озоди сармоя дар байни давлатњо, фаъолияти бозорњои молиявии љањонї, 
ташаккули низоми танзими байналмилалии молиявии љањонї, татбиќи стратегияњои 

молиявии љањонии ширкатњо ва бонкҳои фаромилалї мусоидат менамояд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

     Расми 1. Алоќамандї ва унсурњои ҷаҳонишавии молиявӣ. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки тамоюлҳои асосии бозори байналмилалии 

молиявӣ дар шароити љањонишавї аз афзоиши рақобат, рушди фаъоли якҷояшавӣ ва 
азхудкунї, вусъати ихтисоси иштироккунандагон, набудани мањдудиятњои фазої ва 
замонї, либерализатсияи заминаи њуќуќие, ки танзими муносибатњои молиявиро ба роњ 

мемонад, рушди технологияҳои иттилоотӣ, афзоиши ҳиссаи амалиёти њаннотї 

(спекулятсивӣ) ва афзоиши ҳаҷми бозорҳои воситаҳои молиявии ҳосилавӣ иборатанд. 

Бояд ќайд намуд, ки љањонишавї ҳамчун як раванди иқтисодӣ паёмадњои мусбї ва 

манфиро пеш меоварад (Ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1 

 

Ҷанбаҳои мусбї ва манфии ҷаҳонишавӣ 
Хусусиятҳои мусбии ҷаҳонишавӣ Хусусиятҳои манфии ҷаҳонишавӣ 

Дастрасии озод ба захирањои молиявӣ, 
ќарзї, воситањои бозори 

коѓазњои ќиматнок, воситањои мањсулї 

вобастагии мутаќобилаи иќтисодиёти 
миллии давлатњо афзуда, дар натиља 
ноустуворї ва хусусияти буњронї 
доштани иќтисодиёти љањон ба миён 
меояд 

 
пешравии техникї 

тафовут дар сатҳи зиндагии кишварҳо, 
васеъшавии фарќият байни 
мамлакатхои тараќќикарда ва 
тараќќиёбанда 

таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар 
соњањои ѓайриистехсолї 

афзоиши бекорӣ дар кишварҳои рӯ ба 

тараққӣ, муҳоҷирати аҳолӣ аз 

кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба кишварњои 
тараќќикарда 

дастрасии озод ба иттилоот норасоӣ дар дастрасӣ ба захираҳои 

иттилоотӣ байни мамлакатхои 
тараќќикарда ва тараќќиёбанда 

инкишофи доираи васеи 
хизматрасонињои молиявї 

 

инкишофи љинояткории байнисарњадї, 

афзоиши терроризми байналмилалӣ, 

қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ, 

ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ;  
 

Бо дарназардошти паҳлӯҳои манфии ҷаҳонишавии иқтисодӣ, ҷаҳонишавии 
молиявиро метавон чун раванди азнавтаќсимнамоии захирањои молиявии давлатњои 
тараќќиёбанда ба давлатњои саноатии тараќќикарда баён кард [2]. 

Рушди иттилоотї ба ташаккули фазои молиявии љањонї таъсири назаррас 
расонида, он дар асоси технологияи муосири иттилоотї ташаккул ёфта, њамкорињои 
байналмилалиро дар тамоми бахшњои молиявї таъмин менамояд. 

Ба шарофати ин, имконият пайдо мегардад, ки дар тамоми бозорҳои молиявӣ 

ҷаҳонї амалиёт анҷом дода, сармоя бештар ба соњаҳои афзалиятнок ва самараноки 
фаъолият љалб гардида, кори бонкњо сода гардонида шуда,  мањсулнокии фаъолияти 
онњо баланд бардошта шавад. 

Нақши бартаридоштаи ҷаҳонишавии молиявӣ бо суръати баланди афзоиши 

сармоягузории мустақими хориҷӣ нисбат ба њаракати байнисарњадии сармоя асоснок 
карда шудааст. 

Дар робита бо ин, бозори молиявии ҷаҳонӣ мунтазам инкишоф ёфта, 
хизматрасонњои нави молиявї ба миён омада, њиссаи онњо дар савдои берунии љањонї 
афзуда, инкишофи муносибатњои иќтисодии байни давлатњо хавфњои навро ба вуљуд 
меоваранд. 

Дар бисёр бозорҳои иқтисодӣ нигарониҳо аз хатарњои љањонишавї: афзоиши 

қарзи давлатӣ ва касри буљет ба миён омада, напардохтани ќарзи давлатї дар бисёр 

кишварҳо ба назар мерасад. 

Раҳбарияти бонкҳо аз муътадилии буҷаи давлат нигаронї дошта, ҳукуматҳоро барои 

кам кардани қарзи давлатӣ тавассути кам кардани хароҷоти давлатӣ, аз љумла 

харољотњои иљтимої даъват менамоянд, зеро ки бо афзоиши андозҳо раќобатпазир 
мондан, имконпазир нест. 
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Вобаста ба ин, дар назди маќомотњои давлатї ду шарти муќобил: таъмин намудани 
фаъолияти муътадили иќтисодиёт ва бењтар намудани вазъи молиявї гузошта мешавад. 

Љањонишавии молиявӣ мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд оварда, тибќи маълумотњои 

ХБА солҳои 1970-ум 31 кишвар дар сатҳи пасти рушди иќтисодї ќарор дошта, ба 
давлатњои ќашшоќ тааллуќ доштанд. Дар ин давлатњо 11,1 фоизи ањолии кураи замин 

зиндагї мекарданд. Дар соли 2015 аллакай шумораи чунин кишвар ба 39 расида, аҳолии 

онҳо тақрибан 9,1%-и сатҳи ҷаҳониро ташкил медиҳанд. 

Дар соли 2022 тибќи маълумоти Бонки љањонї шумораи аҳолии сайёраи Замин аз 
7,8 миллиард нафар мегузарад. Танњо дар зарфи як садаи охир дар љањон шумораи 

одамон 4 миллиарду 350 миллион нафар афзудааст. Тибқи пажӯҳишҳои ахири 

коршиносони Донишгоҳи Оксфорд, дар 103 кишвари ҷаҳон, ки 76 дарсади ҷомеаи 

ҷаҳон (5,4 миллиард нафар) зиндагӣ мекунанд, ҳадди ақал 26,5 дарсад (1,45 миллиард) 

нафар дар зери хатти камбизоатї умр ба сар мебаранд. Кишварҳои камбизоаттарин дар 

ҷаҳон асосан дар Африқо ҷойгиранд. Дар ин давлатҳо режимҳои авторитарӣ, низоъҳои 

доимии ҳарбӣ, иқтисодиёти суструшдёфта, ҷинояткорӣ, мушкилоти экологӣ ва як қатор 

мушкилоти дигар ҳукмфармост. Бо назардошти меъёрҳои Бонки ҷаҳонӣ, кишварҳоеро, 

ки нишондињандаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ дар як сол камтар аз 1025 доллари амрикої 

рост меояд, метавон ҳамчун “хеле камбизоат” тасниф кард. Дар сарватмандтарин 

кишварҳои ҷаҳон ин нишондињанда аз 12 ҳазору 475 доллар бештар аст. 

Ҳамин тариқ, гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, метавон ба чунин хулоса омад, 

ки љаҳонишавии молиявӣ идоракуниро ҳам дар сатњи давлат ва ҳам дар сатњи љањонї 

талаб менамояд. Аз ин рӯ, зарурати ташаккули механизмњои нави идоракунии 
алоќамандии байнињамдигарии муносибатњои байналмилалї ба миён меояд. 

Оқибатҳои таъсири ҷаҳонишавӣ баҳодиҳии мунтазамро тақозо намуда, 
истифодаи имкониятњои нави тараќќиёти иљтимої- иќтисодї ва пешгирии зухуроти 
манфиро талаб менамояд.  
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3.Буриева М.Ч., Њакимов М.А., Эшбеков Т.Њ.:Молияи байналмилалї. Васоити таълимї.-
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РОЊЊОИ ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊОИ ГУМРУКЇ ВА 
ЌОЧОЌ ДАР МАЌОМОТИ ГУМРУК 

Муминов А.Б.,-н.и.и., дотсент, мудири кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ; 
Давлатов Ф.С. - ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 

 
Ќочоќ на танњо яке аз намудњои даромадноки фаъолияти гурўњњои муташаккили 

љинояткор, балки бештар манбаи асосии даромади гурўњњои људогонаи шањрвандони 
муќимии ноњияњои дорои вазъияти мураккаби иљтимоиву иќтисодї гардидааст. Миќёсу 
оќибатњои ба ќочоќ шуѓл шудани ањолї ва афзоиши љиноят дар ќаламрави Тољикистон 
дар солњои охир ба сиёсати афзалиятноки давлат таъсири љиддї расонида истодааст. 
Љиддияти масъалаи афзоиши ќочоќ аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон, 
хусусан, ќочоќи чунин маводи мухаддир, ба монанди героин, ки асосан пурра аз хориља 
ворид мегардад, дар назди маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон вазифањои 
махсуси ошкор ва пешгирї намудани роњњои интиќоли ќочоќро мегузорад.  
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Ќочоќ яъне аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон гузаронидани мол ё 

дигар предметњо ба миқдори калон, бидуни назорати гумрукї ё пинњонї аз назорати 
гумрукї ё ба воситаи фиребгарона истифода кардани њуљљатњо ё воситањои 
њаммонандкунии гумрукї ё декларатися накардан ё декларатсиякунонии сохта мебошад 
.  

Пешнињод намудани номгўи пурраи молу арзишњое, ки объекти љиноят шуда 
метавонанд, ѓайриимкон аст, зеро он доимо вобаста ба вазъияти муќарраргардидаи 
бозори дохилї ва хориљї таѓйир меёбад. Муњимаш донистану дар ёд доштани номгўи 

ашёњое зарур њастанд, ки дар номгую руйхатњои махсус қайд шуда, интиқолашон аз 

сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон тањти назорати махсус қарор доранд. 
Масалан, моддаи кимиёвї ба мисли атсетон, ки перекурсор мебошад, ашёи љиноятї 
шуда метавонад, агар арзиши атсетони ѓайриконунї интиќолшаванда хеле баланд 
бошад, ки он аз њаљми бор вобастааст.  

Мутобиќи ќонунгузории гумрукї – интиќол ин амали ба ќаламрави гумрукии 
Љумњурии Тољикистон ворид ва ё аз ин ќаламрав содир намудани мол (ашё, воситаи 
наќлиёт) ба њар гуна восита, ба шумули муросилоти байналмиллалии почта, интиќол 
тавассути ќубур ва хатњои интиќоли барќ мебошад.  

Аз тањлили моддаи 289 Кодекси чиноятии Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки 
аломатњои њатмии ќочоќ чунин тарзњои интиќоли молу воситањои наќлиёт аз сарњади 
гумрукии Љумњурии Тољикистон мебошанд, ки ба таври људогона ва ё мазмунан ин 
интиќолро ѓайриќонунї мекунанд:  
1. Пинњонї гузаштан аз гумруку дидбонгоњњои гумрукї ва ё аз назорати гумрукї 
пинњон намудан; 
2. Бо фиреб истифода намудани њуљљатњо ва ё аз назорати гумрукї пинњон намудани 
онњо; 
     3. Декларатсия накардан ва ё нодуруст декларатсия кардани молу воситаи наќлиёт.  
     Тибќи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон интиќоли мол аз сарњади гумрукии 
мамлакат бе гузаштани назорати гумрукї мавриде анљомёфта њисобида мешавад, агар 
он берун аз љойњои муайянкардаи маќомоти гумрук ва ё ваќти муайян накардани 
гузаштани расмиёти гумрукї сурат гирифта бошад. Мутобиќи ќоидањои мављуда, љою 
ваќти барасмиятдарории гумрукї дар минтаќаи фаъолияти маќоми гумрукие, ки 
фиристанда ва ё гирандаи мол воќеъ мебошад, муќаррар карда мешавад. 
Барасмиятдарории гумрукї ва назорати гумрукї дар љойњои дигар ва ваќти дигар 
метавонад танњо бо иљозати маќомоти гумрук бо хоњиши шахси манфиатдор ва аз 
њисоби маблаѓи ў сурат бигирад. 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њуќуќ дорад тартиби 
махсуси барасмиятдарории категорияњои људогонаи молро муќаррар намояд, ки тибќи 
он барасмиятдарории гумрукї танњо салоњияти маќомоти гумруки Љумњурии 
Тољикистон мебошад.  

Ба маќсади аз назорати гумрукї пинњон доштани ќочоќ, њамчун «мањзани 
махсус» њар гуна зарфњои истењсолї, холигоњњои гуногун ќаторањо, њавопаймоњо, 
мошинњо, инчунин ашёњои људогона ба монанди покришка ва балонњои мошинњову 
асбобњо, истифода шуда метавонанд. 
 Ќочоќчиён барои тайёр намудани махфигоњњо аз њар гуна объектњое, ки номгўяшон 
васеъву гуногун аст, истифода менамоянд.  
 Аз ин бар меояд, ки тайёр намудани махфигоњњоро њамчун тайёр намудани зарфњо дар 
воситањои наќлиёт, дар боѓољ, бори дастї ва ашёњои гуногуни таъйиноти рузгор, 
хољагї, барои гузаштан аз назорати гумрукї дар онњо пинњон намудани молу 

воситањои наќлиёт ва ѓайриқонунї интиќол додани онҳо аз сарњади гумрукї дониста 
шавад. 
     Амалия нишон медињад, ки ќочоќчиён дар аксар маврид барои пинњон намудани 
молњояшон аз назорати гумрукї бакњои сузишворї, систернањо, болопушњои афзорњо, 
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асбобњо, новањои ќубурњои гармидињї, чоњњои партоб, бидуни ворид намудани ягон 
таѓйирот истифода менамоянд. 
Ќочоќчиён аксаран дар зарфу ашёњои мошинњо таѓйирот ворид намекунанд ва баъд аз 
омода сохтан онњоро бо мол пур мекунанд ва ба њолати ибтидої оварда, мутобиќи 
таъйиноти аслиашон исттифода карда, дар айни замон хамчун махзани махсус барои 
пинњон намудани ќочоќ аз назорати гумрукї истифода мекарданд. 
     Аз гуфтањои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мавриди њалли ин масъала 
ва эътироф намудани ин ва ё он бордони конструктивї њамчун «махзани махсус» 
мављудияти се шарти њатмиро муќаррар намудан зарур мебошад: 
    Якум – мањзани махсус мавриди интиќоли ќочоќ бояд ба маќсади муайян ва аз 
назорати гумрукї дар он пинњон намудани молу ашё бо интиќоли минбаъдаи он аз 
сарњади давлатї (гумрукї) муљањњаз ва ё мутобиќ кунонида шуда бошад; 
    Дуюм – зарфњо ва ашёњо дар воситањои наќлиёт пеш аз гузоштани ќочоќ ќаблан 

кушода гардида, ќисман ва ё пурра ба ќисмҳо људо карда шуда баъдан васл, яъне ба 
мисли њолати аввала барќарор карда мешаванд; 
Сеюм – мањзани махсус зарфи махфиест, ки дар он мављуд будани ќочоќ њангоми 
муоинаи гумрукї мушкил мебошад. 
Барои ташхиси љиноят, мавриди интиќоли мол аз сарњад фарќе надорад, ки њуљљатњои 
гумрукї ва ё дигар њуљљатњо истифода шудаанд. Муњимаш муќаррар гардад, ки ин 
њуљљатњо ба маќсади пинњон намудани интиќоли ѓайриќонунии бор ва фиреб додани 
маќомоти гумрукї равона гардида буданд. 

Ба њуљљатњои мушояткунандаи молу воситањои наќлиёт, њуљљатњои молу 
арзишњои аз љониби воњидњои сохтории гумрукї додашаванда ва ё бо иштироки 
вохидњои сохтории гумрукї тањияшавандаи таалуќ доранд: борхати роњи оњан мавриди 
расидани ќатора ба истгоњи сарњадї, борхати идораи наќлиёти автомобилї барои аз 
сарњад тавассути роњ интиќол додани бор, декларатсияи асосии ќумандони киштии 
њавої, ки парвозњои хориљиро иљро менамояд, санади асосии натиљаи фаровардани бор 
аз воситаи наќлиёт ва ѓайра. 

Руйхати дигар њуљљатњо бештар мебошад, зеро ба маќомоти гумрук њар гуна 
њуљљатњо, аз ќабили борхат ва њисобнома - фактурањои ба он тааллуќдошта; таъиннома 
ва њисобњо; борхат ва дигар њуљљатњои интиколи бор; руйхати озуќаворї ва маводи 
таъминот; маълумот оиди миќдори арз ва ашёи ќимматбањо; руйхати моли дар ќатора 
буда, руйхати боѓољ ва ѓайра пешнињод шуда метавонанд. 

Ба воситањои њаммонандсозии гумрукї пломбањо, муњрњо, аломатњои раќамї, 
тамѓа, чошнї, намунањо, аломатњои миќёсї, суратњо, њуљљатњои интиќоли бор тааллуќ 
доранд. 
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САМТЊОИ САМАРАНОКИ ИСТИФОДАБАРИИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Давлатшоева З.М, дотсенти кафедраи иќтисодиёти љањон ва тиљорати байналмилалии 
ДДМИТ 

     Иќтидори содиротї раванди мушкил буда, унсурњои иќтисодии дохилї ва берунии 
фаъолияти кишварро њамчун низоми мураккаби иќтисодї дар бар мегирад. Барои 
татбиќи муваффаќонаи фаъолияти содиротии кишвар сиёсатеро тањия ва татбиќ мебояд 
кард, ки на танњо ба такмили ин фаъолият, балки ба дастгирии он равона шудааст.. Дар 
шароити муосир тањияи миханизми илман асосноки содирот зарур аст, ки ќадам ба 
ќадам барои табдили боигарињои миллати мо ба сармоя имконият фароњам оварад [1]. 
Вазифаи асосї њангоми татбиќи амалии ин назария таваљљуњи кишвар ба истењсоли 
молњои раќобатпазир бо нигоњ доштани ќобилияти давлат, соња ё корхона дар фурўши 
молу хадамот дар бозори љањонї мебошад. Ба ин васила, иќтидори содиротї ин 
имконияти кишвар, соњањо ва корхонањои он дар истењсолу содироти молњои ќобили 
раќобат дар арсаи љањонї, бо истифода аз бартарии табиї, зерсохторї, истењсолї, 
инноватсионї аст. Дар сатњњои гуногун иќтидори содиротї унсурњои худ ва усулњои 
арзёбии онњоро доранд. Хусусияти сатњњо дар ин аст, ки њар сатњи поин иќтидори 
содиротии сатњи болотарро муайян мекунад. Иќтидори содиротии соња ба туфайли 
хусусияташ аз њисоби маљмуи иќтидороти њамин соња, иќтидори кишвар бошад, аз 
маљмуи иќтидори содиротии тамоми соњањои иќтисоди кишвар ташаккул меёбад [2],[4].  
     Иќтидори содиротиро бештар чун раќобатпазирии миллї муаррифї мекунанд, ки 
имкони бањодињии тавфиќи фурўши молњои Тољикистонро дар бозори љањон муњайё 
мекунад. Вале ин мафњум чандон сањењ нест, зеро ки иќтидори содиротии давлат ояндаи 
баъдии мављудият дар бозори хориљиро вобаста ба захирањои доштаи давлат ва 
имконоти љазби онњо дар назар дорад. Раќобатпазирї бошад, њолати воќеъшудаи 
давлат дар бозори љањонист, на ањволи эњтимолии он ва на имконоте, ки истифода 
кардааст [3]. 
     Тибќи тадќиќот, 70% аз молњои истеъмолии маѓозањои савдои чаканаи Тољикистон 
аз хориља ворид шудаанд. Аз шумори умумии ин молњо, бино бар аќидаи коршиносон, 
70 дарсади номгўи молиро дар Тољикистон истењсол метавон кард. Њамон молеро, ки 
алњол аз Хитой ба Тољикистон ворид мешавад, дар худи Тољикистон бо харољоти 20% 
камтар, молњои сохти Россия ва Туркияро бошад, бо харољоти 40-60% камтар истењсол 
кардан мумкин аст. То фурўпошии ИЉШС иќтисодиёти кишварњои Осиёи Марказї 
нисбатан мутанаввеъ (диверсификатсияшуда) буд. 
     Соњањои илмие чун саноати химия ва нафту химия, мошинсозї, неруи барќ, саноати 
электротехника ва электроника бунёд шуда буданд ва суръати рушди ин соњањо аз њама 
бештар буд. Корхонањои мошинсозї моли худро ба 21 кишвар содирот мекарданд. 
Металлургияи рангаи иборат аз зерсоњањои истихрољ, ѓанигардонї ва истењсоли 
алюминийи аввалия босуръат тараќќї кард. Хусусан суръати рушди саноати пахта ва 
пойгоњи ашёи хоми он - пахтакорї нињоят баланд буд. Пас аз фурўпошии ИЉШС 
сохтори соњавиеро, ки чандин насл онро сохта буданд, пурра валангор шуд. Равобити 
устувори миёни корхонањои саноатии Тољикистон ва кишварњои дигари шўравии собиќ 
гусаста гардид. Аз сабаби муњољирати оммавии мутахассисону кормандони 
соњибтахассус, баусус русзабонњо як ќисми соњањо, масалан, соњањои мошисозї, 
коркарди металл, саноати химия ва нафту имия, электротехника, электроника барњам 
хурданд. Сатњи истифодаи иќтидорњои истењсолии соњањои дигар башиддат поин рафт.  
     Дар чунин шароити махсуси Тољикистон зарурати тањлили муфассали сиёсати 
содиротї ба миён омада буд. Дар љои холї сохтани истењсолоти содиротї дар шароити 
номусоидии омилњои истењсол, ба шумули мудирият дар шароити воќеии Тољикистон 
ѓайримумкин аст. Аз ин љињат, гузориши масъалаи рушди афзалиятноки истењсолоти 
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воридотивазкунанда босамартар аст, ин на танњо барои эњёи фаъолияти иќтисодии 
корхонањои азкормонда, балки барои ташкили заминањои пурэътимоди моддию 
техникї, касбию тахассусї ва идории гузариш ба рушди содиротї муњим аст. Ин барои 
андўхтани таљрибаи такмилдињии сатњи раќобатпазирї дар бозори дохилї, хусусан бо 
молњои хориљї ва љорисозии батадриљи стандартњои љањонї муњим аст. Дар нињояти 
кор сиёсати воридотивазкунї метавонад ба сифати омили тавонои танаввуи иќтисод ва 
табдилёбии истењсолоти воридотивазкунанда ба истењсолоти рў ба содирот; барои 
густариш ва таѓйир додани самтњои љуѓрофиёии содироти Тољикистон дар шароити 
танаввуи истењсол хидмат кунад.   Нуктаи возењ ин аст, ки дар 10-15 соли наздик 
самтњои асосии љуѓрофиёии содироти мутанаввеъ кишварњои минтаќа, Осиёи Љанубї 
ва кишварњои наздикистодаи Шарќи Миёна хоњанд буд. Ба кишварњои дур ва 
мутараќќї фаќат минералу ашёи хом содир хоњем кард. Ибтидо танаввуи содирот дар 
танаввуи содироти молњои кишоварзї ва саноати коркарди мањсулоти кишоварзї ва 
баъдтар молњои истеъмолї зоњир хоњад шуд. Ќобили тазаккур аст, ки танаввуи 
истењсол ва содирот дар самтњои номбаршуда бе татбиќи сиёсати воридотивазкунї 
ѓайримумкин аст; к) соњаи манфиатњои тарафайн дар тиљорати хориљии Тољикистон 
нобаробар аст. Алњол кишварњои асосии воридкунанда ба воридоти ашёи хом ва 
маводи аввалия мароќи бештар зоњир мекунанд. Ин бештар кишварњое њастанд, ки ба 
Тољикистон маснуоти истеъмолї ва молњои дигарро содир мекунанд (Хитой, Ирон, 
Туркия, Покистон). Таѓйири ин њол танњо дар сурати танаввуи содирот ва истењсолот 
бо таваљљуњ ба бозорињои нави кишварњои њамсоя ва кишварњои минтаќа имкон дорад; 
л) барои Тољикистон танаввуи истењсолоту содирот шароити мусоидро бањри рушди 
равобити тиљоратї бо Афѓонистон ва мамлакатњои Осиёи Љанубї фароњам меоварад. 
    Ањолии Њиндустон, Покистон, Бангладеш аз 1,5 млрд кас зиёдтар аст. Чунин бозор 
барои баъзе аз мавќеоти содиротии Тољикистон бекарон аст. Масалан, мавсими ангур 
дар он љо моњи май ба итмом мерасад. Дар кишварњои Осиёи Миёна ин мавсим моњи 
июн оѓозу моњи ноябр поён меёбад. Илова ба ин, навъњои хўрданиву шаробии ангури 
Тољикистон аз љињати лаззату хусусиятњои техникї аз навъњои ангури Осиёи Љанубї ба 
маротиб бењтар аст. Тољикистон то 1,5 млн замини лалмии намнок дорад, ки дар он 
ангурро барои содирот кардан ба Осиёи Љанубї парвариш кардан мумкин аст. 
Таљрибаи андўхтаи Тољикистон гувоњї аз он медињад, ки дар ин љо парваришу фурўши 
ангури ширинро бо самараи хеле баланд ба роњ метавон монд. Хољагињои пешсафи 
ноњияи Њисор дар доманкўњњои лалмї ба њисоби миёна аз 1 га замин 20 тонна ангури 
навъи «Тоифї» мегиранд. Дар ноњияи дигари водии Њисор – Турсунзода аз 1 га замини 
обї то 70 тонна ангур меѓундоранд. 
     Ин њама бозгўи он аст, ки танаввуи соњаи кишоварзї бо дарназардошти афзоиши 
содироти мањсулот ба бозорњои Осиёи Љанубї на танњо ба самараи бузург ва афзоиши 
даромади хољагињои дењќонї, балки ба таѓйироти куллї дар сохтори соњаи мазкур 
оварда мерасонад. Њамин нукта ба мевањои дигар – зардолу, шафтолу, олуча, гелос, олу 
дахл дорад. Инчунин, имкони содироти мањсули нимкоркардаи ин мањсулотро барои 
истењсоли шарбат баррасї кардан мумкин аст.                              
     Танаввуи сохтори иќтисодї бояд ба тавсеи њамкории њамаљониба бо кишварњои 
Осиё равона карда шавад. Ба роњ мондани содироти молњои тайёр ва ниматайёр ба 
кишварњои Аврупо, ба Япония ва дигар кишварњои мутараќќї њоло хеле душвор аст. 
Танаввуи иќтисод таѓйиротњои љиддии сохтори воридотро талаб мекунад. Воридоти 
таљњизоти технологї ва баъзе аз масолење, ки дар Тољикистон истењсол намешаванд, 
зиёд кардан лозим аст. Илова ба ин, чунин танаввуъ бе љорї кардани баъзе 
мањдудиятњои воридоти молњое, ки ба барномаи танааввуъ шомил карда мешаванд, 
ѓайриимкон аст. Таѓйир додани сохтори содирот бо тавсеи њудуди танаввуъ ва татбиќи 
сиёсати воридотивазкунї имконпазир мегардад. Гумон аст, ки он дар 5-10 соли оянда 
љиддан таѓйир ёбад. Тољикистон барои амалї кардани танаввуи сохторї ниёзманди 
ёрии техникї ва молиявии хориљї мебошад. Дар ин маврид бахшњои хусусї ва давлатии 
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Россия, Хитой, Њиндустон, Эрон, Покистон ва Туркия метавонанд сањмгузор бошанд. 
Таљњизоти технологии истењсоли ин кишварњо ба шароити Тољикистон мутобиќ аст. 
Хеле муњим аст, ки равандњои танаввуи воридотивазкунї бо суръати баланди 
омодасозии коргарону мутахассисони баландихтисос таъмин гарданд. Мо чунин аќида 
дорем, ки кишварњои Осиёи Љанубї дар раванди густариши њамкории тиљоратию 
иќтисодии худ бо Тољикистон ва дигар кишварњои Осиёи Марказї набояд таљрибаи 
Хитойро нусхабардорї кунанд. Ин кишвар ба Тољикистон молњои тайёри истеъмолиро 
мефурўшад ва аз ин љо ашёи хоми минералиро мехарад.              
      Тањвили зиёди молњои истеъмолии арзонбањо аз Хитой ба бисёре аз корхонањои 
саноати сабуку вазнин, инчунин саноати масолењи сохтмон зарари калон расонд. Ин 
корхонањо маљбур буданд, ки њаљми тавлиди мањсулотро коњиш дињанд ё корхонањоро 
банданд. Ба гуфтаи коршиносон, аз эњтимол дур нест, ки дар љараёни њамкории 
тиљоратї хитоињо ба демпинг даст заданд. Масалан, тадриљан аз њамкории иќтисодї ба 
њамкории истењсолї гузаштанд. Муњим аст, ки Хитой ва Тољикистон дар љараёни 
музокирот дар хусуси иштироки васеи сармоягузорони хитої дар рушди бахши 
воридотивазкунии саноат ба созиш расанд. Ин ба Њиндустон, Эрон, Покистон ва 
Туркия низ дахл дорад. Таъмини рушди босуръати њамкории истењсолї бо кишварњои 
Осиёи Љанубї имкони тањкими устувори иќтидори содиротии Тољикистонро муњайё 
хоњад кард. Кишварњои Осиёи Љанубї аз ин љињат аз Хитой як андоза фарќ мекунанд. 
Кишварњои Осиёи Љанубї дар соњаи содироти мол ба Тољикистон ва дигар кишварњои 
Осиёи Марказї бо Хитой раќобат карда наметавонанд. Хитой ќариб бо њама 
кишварњои Осиёи Марказї њамсарњад аст, аммо Њиндустон бо онњо њаммарз нест. 
Гузашта аз ин, тиљорати миёни Њиндустон бо кишварњои Осиёи Марказї тавассути 
роњњое амалї мегардад, ки хеле тўлонї њастанд (тавассути Бандари Аббос ва Чаддори 
Эрон ва Афѓонистон). Аммо Њиндустону Покистон, бо назардошти харољоти азими 
наќлиётї, метавонистанд ба Тољикистон дар баргузории тадбирњои воридотивазкунї 
ёрї расонанд. Ин хеле муњим аст, зеро ки кишварњои мазкур аз технологияњои зарурї 
ва таљрибаи калони ташкили кластерњои пуркору илмии саноатї дар шањрњои хурду 
миёна бархурдоранд.  
    Шакли кластерии воридотивазкуниро дар шароити Тољикистон чун роњи 
муњимтарини тавсеи миќёси танаввуи иќтисод баррасї бояд кард. Ба чунин кластерњо 
кластерњои абрешим, пахта, заргарї, коркарди санг, алюминийро мансуб донистан 
мумкин аст, ки барои рушди самарабахши онњо дар кишвар базаи бойи ашёи хом 
мављуд аст. Дар замони шўравї дар шањрњои Хуљанд ва Душанбе 2 кластери абрешим 
кор мекард. Тољикистон аз имконоти мусоидтарини табиї ва инсонї барои эњёи чунин 
кластерњо дар заминаи сифатан техникию иќтисодї бархурдор аст. Дар замони шўравї 
истењсоли пилларо ба 32 њазор тонна расонда буданд. Ба фикри коршиносон, дар 
кишвар њама имкониятњо барои ду баробар зиёд кардани раќами мазкур вуљуд доранд. 
Ташкил кардани якчанд кластери абрешим дар мањалњои парвариши пилла дар 
минтаќањои шимол, марказ ва љанубу шарќи кишвар бо коркарди ашёи пилла ба шакли 
нах ба маќсад мувофиќ аст. Дар Душанбе ва Хуљанд кластерњои истењсоли маснуоти 
тайёри абрешимиро такмил додан зарур аст. Чунин кластерњо бояд истењсоли дорои 
сатњи баланди механиконї, автоматисозї ва компютерикунонї, њунарњои бадеии 
мардумиро барои истењсоли дастии маснуоти абршимї дар бар гиранд. Ин ба кластери 
заргарї низ дахл дорад. Тољикистон таљрибаи кофї ва иќтидори касбї, захирањои 
зарурии ашёи хом - конњои тило, нуќра, сангњои гаронбањоро барои ташкили кластери 
муќтадири содиротии истењсоли маснуоти заргарии дастї ва мошиниро дорад. Дар ин 
маврид ширкатњои заргарии Њиндустон, Покистон ва Россия метавонанд кумак кунанд. 
Танаввуъ ќодир аст њаљми тиљорати минтаќавї ва байниминтаќавиро афзоиш дињад. 
Агар роњравњои наќлиётии байналмилалї ба пуррагї истифода шаванд, натиљаи 
дилхоњ ба даст хоњад омад. Аммо ин танњо ба шарти минтаќаи озоди иќтисодї эълон 
шудани ин роњравњо имкон дорад. Ба чунин минтаќањо роњрави покистонї дар мавзеи 
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аз нуќтаи гузаргоњи «Атторї» то шањри Пешовур мансуб аст. Ин роњрав роњњои оњан ва 
автомобилгард дорад. Аммо то њол дар воќеъ ин роњрав пурра чун роњрави наќлиёти 
байналмилалї истифода карда намешавад, муносибатњои бади сиёсии миёни Покистону 
Њиндустон ба њаљму самаранокии кори он таъсири манфї мерасонанд. Њар ду љониб 
мањдудиятњои зиёдеро барои њамлу наќли бору мусофирон дар ин роњрави наќлиётї 
љорї кардаанд, дар њоле ки он аз лињози љуѓрофиёї бењтарин роњрав барои њамлу наќл 
ва транзит ба шумор меравад. Ба ин мањдудиятњои ваќти кори нуќтаи гузаргоњ, 
нарасидани анборњо, воситањои электронии коркарди бор, набудани стандартњои 
ягонаи танзими њаракати мол, номувофиќ будани равобити бонкї ва комуникатсионї, 
режими раводид, монеањои ѓайритарифї дохил мешаванд. 4 Умеде њаст, ки дар ояндаи 
наздиктарин њамаи ин мањдудиятњо бардошта мешаванд ва роњрави мазкур барои 
густариши муносибатњои тиљоратию иќтисодии байни минтаќањои Осиёи Марказї ва 
Осиёи Љанубї кор хоњад кард. Як ќатор робитањои ѓайриистењсолї њам ба танаввуъ 
ниёз доранд. Инњо масалан, њамкорї дар коркарди илмии масъалањои мушкилтарини 
дорои хатари љањонї ва минтаќавї мебошанд (ањволи пиряхњои кўњсорони Помир - 
Њимолой, суст кардани таъсири манфии гармшавии иќлим, тадбирњои истифодаи 
самарабахши захирањои об, афзудани самараи навъњои барќароршавандаи энергия, 
мудирияти равандњои демографї ва ѓ.). Њамоњангсозии кори вусъатноки танзими 
равандњои демографї, иљтимої ва иќтисодї бо маќсади коњишдињии таъсир ба муњит 
бенињоят муњим аст. Аз ин љо метавон хулоса баровард, ки зарурати танаввуъ имрўз як 
падидаи воќеист ва њама гуна таъхир дар ин раванд боиси аз даст додани имконоти 
азим барои кишварњои минтаќа гардад. 
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БАЊОДИЊИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ ДАР РАВАНДИ 
ИДОРАКУНИИ МАЌОМОТИ ГУМРУК 

Мираков Ќ. М., дотсенти кафедраи фаъолияти гумрукї 
Шомудинов О.Д., муаллими калони кафедраи фаъолияти гумрукї 

 
 Баъди расидани Љумњурии Тољикистон ба истиќлолият ва гузаштани иќтисодиёт 
ба муносибатњои бозорї дар кишвар таназзули тамоми соњањои хољагии халќ рух дод, 
комплекси агросаноатї ќариб аз кор бозмонд, ањволи мардум бад шуд, ќоидањои 
ахлоќу сарватњои маънавии халќњо паст ва вобастагї аз бозори берунї пурзўр шуд. 
Кишвар бо хатарњои дохилї ва берунии ба амният тањдид мувољењ шуда, дар натиља 
зарурати таѓйири куллии сиёсати давлат ва таќвияти самти иќтисоди хориљии он ба 
миён омад.  
 Аз оѓози рушди мустаќилона барои бардоштани иќтисод ба сатњи болотар мавќеи 
иќтисоди кушода интихоб карда шуд. «Дари Тољикистон, мегўяд Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, - ба рўи њамаи онњое, ки бо нияти сулњомез, технологияву дониши 
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нави њазорсолаи нав меояд, боз аст»45. Дар ин робита, маќсади татбиќи сиёсати 
давлатии таъмини њамаљонибаи амнияти иќтисодї иљрои вазифањои дохилии рушди 
иќтисоди кишвар ва њам вазифањои зери таъсири љањонишавї пайдошуда мебошад.  
  Бояд гуфт, ки манфиати иќтисодї - муносибат, шакли пайдоиши муносибатњои 
иќтисодї, муносибат вобаста ба истењсол, таќсим, мубодила ва истеъмоли неъматњои 
моддї мебошад (наќшаи 1).  
Консепсия ва стратегияи амнияти иќтисодї дар назарияи иќтисод дар асоси хатарњои 
дохилию берунї, ки аз равандњои давраи гузариши ташаккулу рушди иќтисоди бозорї 
бармеоянд, тањия карда мешаванд [3].  
 Мубрамияти ин масъала, пеш аз њама, аз ин бармеояд, ки иќтисоди бозорї 
бинобар номуайян будани фаъолияти механизми бозор аз хатар эмин нест. Гузариш ба 
иќтисоди кушода ањамияти хатарњо ба иќтисодро дучанд мегардонад.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наќшаи 1. Таъмини амнияти иќтисодї дар раванди идоракунї дар маќомоти гумрук  

 Таъсири хатарњои берунию дохилї ба амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон, 
пеш аз њама, дар фазои идоракунї зоњир мешавад. Мувофиќ ба ин, тамоми маљмуи 
чорањои њимояи манфиатњои иќтисодї њам дар навбати аввал бояд дар чањорчўби 
фазои идоракунї амалї карда шаванд. Аз ин лињоз, исботи назариявии моњияти 
иќтисодї имкони сохтани «занљири» сабабу робитаи ташаккулу рушди онро дар фазои 
гумрукї муњайё мекунад, ки он аз манфиатњои иќтисодї, хатару тањдидњои иќтисодї, 
амнияти иќтисодї иборат аст (Фомулаи 1, Наќшаи 2).  

МИ = Ми +ХТи +Аи 

Дар ин љо: 
МИ - моњияти иќтисодї; Ми – манфиатњои иќтисодї; ХТи – хатару тањдидњои иќтисодї; 
Аи - амнияти иќтисодї.  
 
 
 
 
 
 
Наќшаи 2. Сабабу робитаи ташаккулу рушди моњияти иќтисодї дар фазои гумрукї 

 Аммо чунин равиши бањодињии амнияти иќтисодї дар фазои гумрук тањлили 
мафњумњои системаи гумрукро тавассути нишондињандањои миќдорї дар назар дорад, 
ки имкони огоњї аз хатар ва андешидани чорањои пешгириро медињад. Бинобар ин, дар 
низомњои гумрукї њам баробари мафњумњои асосї аз ќабили тарифи гумрукї, бољи 

                                                           
45 Саидов З.Ш. Сиёсати хориљии Президент Эмомалї Рањмон. –Душанбе: 2001. - С.57. 
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гумрукї ва аксиз, вазифаи њимояи иќтисоди миллиро бо тамоми хосиятњояш иљро 
мекунад.  
 Тањлилу истифодабарии низоми гумрукї имкон медињад, ки вобаста ба маќсад, 
муњлати воридот ё содироти мол ва дигар њолат воситањои гуногуни танзими њуќуќї 
истифода бурда шаванд, ки имкони баназаргирии пурратари талаботу манфиати 
ширкаткунандагони фаъолияти иќтисодии хориљиро таъмин ва дар рушди мубодилаи 
берунии мол ва дигар шаклњои фаъолияти марбут бо тиљорати байналмилалї муњйё 
мекунад.  
 Дар назарияи иќтисод мафњуми низоми гумрукї ба маънои васеъ ва мањдуд 
истифода мешавад. Ба маънои васеъ низоми гумрукиро чун низоми њуќуќии иборат аз 
маљмуи муайяни воситањои маъмурї-њуќуќї ва молиявї-њуќуќии танзим тавсиф додан 
мумкин аст. Ба маънои мањдуд он расмиёти гумрукиест, ки маљмуи талаботу шартњо, аз 

ҷумла тартиби нисбати мол ва воситаҳои нақлиёт истифода бурдани боҷҳои гумрукӣ ва 

андоз, мамнуият ва маҳдудиятҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин, мақоми мол ва воситаҳои нақлиётро дар бар мегирад. 
 Њатто аз тањлили мухтасари хатарњои муосир дар давраи гузариши иќтисоди 
кушодаи Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки равишњои таъмини амнияти иќтисодии 
кишвар аз нигоњи танзими гумрукию тарифї ва амалияи татбиќи низоми гумрукї ба 
таѓйирот ниёз доранд. Чунонки таљрибаи таърихии рушди кишвар нишон медињад, 
афзоиши хатарњо бештар бо интихоби стратегия ва тактикаи ислоњоти системаи гумрук 
алоќаманд аст.  
 Дар шароити муосир, дар шароити пайдоиши тамоюли рушди иќтисодии кишвар, 
мањз пањлуњои махсуси таъмини амнияти иќтисодї, ба монанди низоми гумрукї, мавзуи 
омўзиши амиќ ќарор мегиранд. Мутаассифона, дар адабиёти илмии кишварамон 
масъалаи таъмини амнияти иќтисодии ќаламрави гумрукї аз мавќеи такмили низоми 
гумрукї ва ба меъёрњои байналмилалї мувофиќ кардани онњо, то ваќтњои охир он 
тавре ки мебояд, тањлили нашудаанд. Дар њоле ки таљрибаи фаъолияти гумрукї нишон 
медињад, ки мањз низоми гумрукї ба вазъи равобити иќтисодии берунии кишвар 
таъсири мусбат ё манфї расонида, хатарњоро барои амнияти иќтисодї ба вуљуд оварда 
ё аз байн бурда метавонад. 
 Дар тадќиќоти олимони ватанї Раљабов Р.К., Катаев А.Х., Комилов Ф.С., 
Одинаев Њ.А., Ахматов А.С., Ќурбонов Т.Њ., Њикматов С.И., Насриддинов Ф.Б., 
Сангинов Н.С., Султонов З., Фаќиров Њ.Н., Оймањмадов М.Н., Њасанов К.Њ., Пиров 
И., Љўраев Х.Ѓ., Љаборов А. И., Љалолов Н. М. ва дигарон масъалаву пањлуњои 
бањсбарангези менељменти гумрукї, такмили ташкили њудудии маќомоти гумрук, 
љанбањои њуќуќии маќомоти гумрук, хизматрасонии гумрукї, танзими гумрукию 
тарифї тањќиќ шудаанд. Аммо дар ин тадќиќоти илмї бештар масъалањои мушаххаси 
фаъолияти механизми гумрук, масъалањои ташкил ва идора дар системаи маќомоти 
гумрук баррасї гардидаанд. Дар шакли алоњидаву муназзам масъалањои амнияти 
иќтисодї аз дидгоњи низоми гумрукї тадќиќ нашудаанд [1,2,4].  
 Бояд гуфт, ки тадќиќи комплексии низоми гумрукї њамчун шакли идоракунї дар 
маќомоти гумрук ва системаи амнияти иќтисодї њамчун ќисми таркибии сиёсати 
иќтисодї то њол анљом дода нашудааст, агарчи манфиатњои таъмини амнияти иќтисодї 
зарурати чунин тадќиќотро талќин мекунанд.  
 Дар сатњи тадќиќи корњои илмї дар самти манфиатњои таъмини амнияти иќтисодї 
корњои илмии олимони бурунмарзї Дюмулен И.И., Менделеев Д.И., Сандровский К.К., 
Максимсев Н.А., Габричадзе Б.Н., Драганов В.Г., Козирин А.Н. ва дигарон ќобили 
зикранд, ки дар онњо љињати њуќуќии фаъолияти намудњои идоракунии фаъолияти 
гумрукї шарњ дода, хусусияту шартњои татбиќи амалии онњо тањќиќ шудаанд. Аммо 
дар адабиёти иќтисодии Љумњурии Тољикистон масъалањои самаранокии низоми 
гумрукї, муносибсозии миќдор ва таъсири онњо ба амнияти иќтисодї њаматарафа 
мавриди тањќиќ ќарор нагирифтаанд. 
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 Тањлилњо нишон медињанд, ки корњои оид ба амнияти иќтисодї бисёр бошанд њам, 
проблемаи мазкур аз нигоњи иќтисоди давраи гузариш то њол пурра баррасї 
нагардидааст, корњои зиёде дар самти тадќиќи пурраву њамаљонибаи он аз тарафи 
олимони кишвар дар пешанд.  
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ТАВСИФИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАЊЛИЛИ ТАРКИБИИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ 
МАЪМУРЇ ДАР СОЊАИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГУМРУКЇ, ОМИЛЊО, САБАБ ВА 

ШАРОИТЊОИ МУСОИДАТКУНАНДА 

Абдуллоев М.М., дотсенти кафедраи фаъолияти гумрукии Донишгоњи давлатии молия 
ва иќтисоди Тољикистон 
  
    Мубориза алайњи њуќуќвайронкунињои гумрукї ва ќочоќ, самти афзалиятноки 
фаъолияти њифзињуќуќии Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
дониста мешавад. Дар ин самт кормандони маќомоти гумрук аз чорабинињои 
оперативї – љустуљўї, тањримњо, усулњо ва воситањои ба танзимдарории њуќуќї ва 
фаъолияти муњофизати њуќуќї, чорањои муњофизатї, тибќи ќонунгузории амалкунанда 
бо истифода аз ваколатњои давлатї ва њукуматї, ки ќонунгузор муќаррар намудааст ва 
имконияти пешгири намудани њуќуќвайронкунињоро медињад, истифода менамоянд.  
     Ќобилияти истифодаи техникии муосир, махфиногоњдории њаракатњои гурўњњои 
љинояткор, дараљаи баланти техникии онњо, ноустувории манбањои далелњо ва 
нишондодњои шоњидон, маќомоти гумрук ва ќонунгузорро водор месозад, ки роњњои 
нави њуќуќии мубориза бар зидди љинояткоронро пайдо намуда, таљоруб ва воситањои 
техникии мављудаи кишварњои пешрафтаро самаранок истифода намоянд. 
    Аз љониби дигар тавассути парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, пеши роњи 
ќонуншиканињои шахсони воќеї, мансабдор ва њуќуќиро дар соњаи ќонунгузории 
гумрукї гирифта, љаримањои њуќувайронкунии гумрукиро меситонанд, дуруст ва сари 
ваќт њисоб ва супоридани онњоро тањти назорат мегиранд, барои маљбуран ситонидани 
онњо чорањо меандешанд ва бо ин роњ дар таъмини буљаи давлат сањми арзанда доранд. 
Дар маќомоти гумрук, барои содир намудани њуќувайронкунии маъмурї љазо дар 
намуди љаримаи маъмурї нисбатан бештар роиљ аст.Љаримаи маъмурї намуди љазои 
маъмурї буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи 
судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) нисбат ба шахси содиркарда, 
бо тартиби муќаррарнамуда таъйин карда мешавад. Андозаи парвандањои 
њуќуќвайронунии маъмурї, ки дар он андозаи љарима аз сесад нишондињандањо барои 
њисобњо зиёд аст, аз тарафи маќомоти судї баррасї карда мешаванд. 
  Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки дар Хадамоти гумруки назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, дар соли 2005 ум , 3.511 ва дар соли 2006 ум 3.395 њолати 
њуќќвайронкунии маъмурї, ки дар заминаи вайрон шудани ќоидањои гумрукї содир 
шудаанд, ба ќайд гирифта шудааст. Дар асоси парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї 
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дар ин ду соли тањлилшаванда 6.691 нафар ( с.2005 3422 ва соли 2006 3 239), шахсони 
воќеї, њуќуќї ва шахсони мансабдор бо ќарорњои шахсони ваколатдори маќомоти 
гумрук ба љавобгарии маъмурї кашида шуда ба онњо ба андозаи маблаѓи 1 млн.278 
њазору 951 сомони дар соли 2005 ум ва ба маблаѓи 2 млн.553 хазору 736 сомонї љарима 
баста шудааст. 
  Дар нуњ моњи соли 2021бошад, 1316 њолати њукуќвайронкунињои гумрукї ба ќайд 
гирифта шудааст, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи (соли гузаштаи 2020, 
1511 њолат) 195 њолат камтар аст. Аз њисоби умумии њуќуќвайронкунињои 
баќайдгирифташуда 29 њолат бо ошкори љиноят мансуб мебошад (дар њамин давраи 
соли гузашта 20 њолатро ташкил додааст). Дар натиљаи баррасии парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмурї бошад, ба маблаѓи 2 169 464 сомони љарима ва ба маблаѓи 
882 439 сомонї, мол мусодира карда шудааст. Далелњои овардашуда аз он гувоњї 
медињанд, ки кормандони самти фаъолияти њифзињуќуќї низ дар пешгирии 
њуќуќвайронкунии ќонунгузории гумрукї ва таъмини наќшаи фиксалии маќомот, сањм 
доранд. 
   Њуќуќвайронкунии маъмурї кирдори (амал ё беамали) зиддињуќуќї ва гунањгоронаи 
шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќї мебошад, ки содир намудани он тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон боиси 
љавобгарии маъмурї мегардад. Ќасдан ё аз беэњтиётї содир карда мешавад.[1.сањ 13 ] 
Беамалї дар он сурат њуќуќвайронкунии маъмурї дониста мешавад, ки дар ќонун ва ё 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ўњдадории шахс дар хусуси бо 
амалњои худ бартараф намудани ин ё он оќибатњо пешбинї шуда бошад. 
Њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи ќонунгузории гумрукї яке аз намудњои 
њуќуќвайронкунии маъмурї дониста мешавад. Яъне, кирдори (амал ё беамал) 
зиддињуќуќї ва гунањгоронаи шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќие мебошад, ки меъёрњои 
муќаррарнамудаи Кодекси Гумруки Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон” Дар бораи тарифи гумруки”, санадњои ќонунгузорї дар соњаи фаъолияти 
гумрукї ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон 
нисбати моли аз сарњади гумруки интиќолшаванда муайянгардидаро, халалдор 
месозанд.  
   Њамчунин, риоя накардани ќонунгузорињои гумрук ва санадњои меъёрии тартиби 
интиќоли мол ва воситањои наклиёт аз сарњади гумрукї, муносибатњоеро, ки дар 
љараёни барасмиятдарории гумрукї ба миён меоянд, шакли низомњои гумрукї, 
назорати гумрукї, тартиби ба расмиятдарории мол ва воситањои наќлиёт аз сарњади 
гумрукии Љумњурии Тољикистон, тартиби андозбандї ва ситонидани пардохтњои 
гумрукии молу воситањои наќлиёт (муносибатњо оид ба муќаррар намудан ва татбиќи 
низоми гумрукї, муайян, татбиќ намудан, таѓийр додан ва ситонидани пардохтњои 
гумрукї) ва тартиби пешнињоди имтиёзњои гумрукї ва истифодаи онњо, ки дар Кодекси 
гумруки Љумњурии Тољикистон барои халалдор намудани онњо љавобгарї пешнињод 
карда шудааст, дониста мешаванд. 
  Њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи ќонунгузории гумрук дар боби 32-уми Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон аз моддаи 570 (иљро накардани 
амру талаботи конунии шахси мансабдори маќомоти гумрук) то моддаи 598 (риоя 
накардани мўњлати супоридани андоз ва пардохтњое, вобаста ба интиќоли мол 
тавассути сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон бояд пардохта шаванд), оварда 
шудаанд.[1. сањ. 221 ]Маќомоти гумрук, яъне шахси мансабдори маќомоти гумрук дар 
доираи салоњияти худ парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро, ќи дар моддањои 570 
– 576, 578 ќисмњои 3 ва 4, 580 – 584 ќисми 2, 586 – 591, 593 ќисми 2, 594 ќисми 2, 595 
ќисми 2, ва 598 Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии Љумњурии Тољикистон оварда 
шудаанд, баррасї менамояд. [1. сањ. 215] Судя, маќоми ваколатдор (шахси мансабдор), 
тибќи моддаи 696 и Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 10 
парвандањои њуќувайронкунии маъмуриро дар соњаи ќонунгузории гумрук баррасї 
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менамояд, ки ба доираи салоњияти судя вогузор карда шудаанд. Аз љумла парвандањои 
њуќувайронкунии маъмуриеро, ки дар моддањои 577, 578 ќисмњои 1 ва 2, 579, 585 ќисми 
1, 592, 593 ќисми 1, 594 ќисми 1, 595 ќисми 1, 596 ва 597 Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, баррасї менамояд.Шахсони 
мансабдори ваколатдор парвандањои њукуќвайронкунињои маъмуриро дар доираи 
ваколати худ, танњо њангоми иљрои вазифањои хизматї баррасї карда метавонанд.  
  Љавобгарии маъмурї як намуди љавобгарии њуќуќї буда, барои содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї дар њаќќи шахси воќеї, мансабдор ва њуќуќї аз љониби 
судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) татбиќ карда мешавад. Аз ин 
лињоз асоси љавобгарии маъмурї аз љониби шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќї содир 
шудани кирдорест, ки тамоми аломатњои таркиби њуќуќвайронкунии маъмуририи 
пешбиникардаи кодекси мазкурро дар бар гирад. 
   Барои баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва таъйини љазои маъмурї 
аз номи маќомоти гумрук, сардорони Раёсатњо, Раёсати ташкили мубориза бар зидди 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, шуъбањои вилоятї ва шањрию ноњиявии Хадамоти 
Гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва сардорони намояндагии онњо дар 
фурудгоњњо, вокзалњо ва минтаќањои сарњадї њуќуќ доранд.  
   Ќонунгузор дар асоси талаботи б.12.ва 14 моддаи 462 ва б.5, 6, 7 ва 13 моддаи 467 
Кодекси гумрук ба зимаи шахсони мансабдори маќомоти гумрук, мувофиќи тартиби 
муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќ ва салоњияти баланди 
назоратиро муќаррар намудааст.  
  Аз љумла шахсони мансабдори маќомоти гумрук, дар доираи салоњияти худ 
гузаронидани амалиёти тањќиќї ва таъхирнопазири тафтишотиро мувофиќи тартиби 
муайянкардаи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, баррасии 
парвандањо оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї ва ба љавобгарї кашидани шахсонро 
барои вайрон кардани ќоидањои маъмурї, пешбурди фаъолияти оперативї љустуљўиро 
бо маќсади пешгирї намудан, роњ надодан ва кушодани љиноят, амалиёти тањќиќї ва 
таъхирнопазири тафтишотиро, тибќи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон доранд. Чунки тибќи моддаи 40 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, воњидњои маќомоти гумрук њамчун маќоми тањкиќ ба њисоб мераванд.[3. 
сањ.20 ] Тањлилњо нишон медињанд, ки њолати њисобу ба ќайдгирии љиноятњо, 
њуќуќвайронкунињои маъмурї ва ќонуншиканињои гумрукї тамоюли болоравиро касб 
намуда, дар амалияи татбиќи Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, бењбудиро таќозо 
доранд.  
 Дар баробари болоравии гардиши мол тавассути сарњади гумрукии Љумњурии 
Тољикистон, њуќуќвайронкунињои гумрукї низ зиёд мешаванд. Ин нишондод агар аз як 
тараф аз кўшишњои шахсони воќеъї, мансабдор ва ё њуќуќї, барои дарёфти роњњои 
гуногуни камтар пардохт намудани маблаѓ ба буљаи давлат бошад, аз љониби дигар 
даѓалона вайрон намудани талаботи моддањои Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї аз 
љониби шахсони мансабдори маќомоти гумрукро нишон медињанд. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки хусусан сифати санадњои тартибдодаи мурофиавии 
кормандон, ќарорњо оиди татбиќи љарима, фањмонидани њуќуќу ўњдадории 
шањрвандон, эълон намудани ќарор ба гунањгор санадњо оиди татбиќи љаримањо ба 
талаботи ќонунгузорї љавобгўй набуда дар бисёр њолатњо хилофи талаботи моддањои 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешаванд. 
Мутаасифона ин иштибоњот давомдор арзёбї карда мешавад.  
   Омўзиши парвандањои маъмурї нишон медињанд, ки дар аксар мавридњо њангоми 
тартиб додани протоколњои маъмурї, ќабули ќарор оид ба љавобгарии маъмурї 
кашидани шахсони инфиродї ва њуќуќї, махсусан сана ва љойи тартиб додани 
протокол, ному насаб ва мансаби ишѓолнамудаи шахси тартибдињандаи протокол, 
маълумотњо оиди шахсияти њукуќвайронкунанда, ваќт ва моњияти њуќуќвайронкунии 
маъмурї, меъёри моддаи ќонуне, ки љавобгариро барои њуќуќвайронкунии мазкур 
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пешбинї кардааст, ному насаби шоњидон ва ё дигар маълумотњои зарурї, роњ дода 
шудаанд. Тањлилу омўзиши парвандањои маъмурї, ки аз тарафи маќомоти гумрук тањти 
истењсолот ва баррассии соли 2006 – 2008 ќарор доштанд, шањодати онро дорад, ки 
самаранокї ва сифати њуљатгузории марбут бо парвандањои маъмурї, њисоб ва ба 
ќайдгирии онњо бењбудиро таќозо дорад.  
  Ќонунгузор барои содир намудани њуќуќвайронкунињои маъмурї намуди љазоњои 
маъмуриро тибќи моддаи 36 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон, муќаррар ва татбиќ намудааст.[1 сањ.22]  
 Ќайд намудан зарур аст, ки огоњї, љаримаи маъмурї, њабси маъмурї, боздошти 
маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни фаъолият, 
мањрум кардани шахси воќеї аз њуќуќи махсус, боздошти маъмурии намуди муайяни 
фаъолият танњо ба сифати љазои маъмурии асосї муќаррар ва татбиќ мешаванд. 
   Объекти њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи ќонунгузории гумрук дониста 
мешаванд аз љумла; тартиби интиќоли молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон; тартиби назорати гумрукии молу воситањои наќлиёт, тартиби 
барасмиятдарории молу воситањои наќлиёт аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон 
ва тартиби андозбандї ва ситонидани пардохтњои гумрукии молу воситањои наќлиётро, 
ки аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон, интиќол мегарданд, дониста мешаванд. 
Субъектњои њукувайронкунии маъмури ашхоси воќеї, мансабдор ва њуќуќї мансуб 
мешаванд. Тарафи субъктивї бошад, кирдори ќасдан ё аз беэњтиётї содир карда шуда, 
мебошад.[4. сањ.3 Омилњои асосии љойдошта дар ин самт пеш аз њама бемасъулиятию 
бепарвогии роњбарияти Раёсату шўъбањои ташкили мубориза бар зидди 
њуќуќвайронкунињои гумрукї, дидбонгоњњои барасмиятдарории назди сарњадї 
мебошанд, ки оиди ошкор ва пешгирии њукуќвайронкунињои маъмурї ва ќочоќ 
(контрабанда) дар соњаи ќонунгузории гумрукї эътибори зарурї намедињанд. [7. сањ.6 ] 
Асосњои таъсиррасонї ва таъмини назорати гумрукии пурраи молу воситањои наќлиёт 
аз сарњади гумрукї (воситањои нашъадор, моддањои психотпропї, яроќу лавозимоти 
љангї, моддањои тарканда, арзишњои фарњангї, маводи радиоактивї ва ѓайра) дар 
бисёр холатњо аз самти фаъолияти њмфзињуќуќї вобастааст. Дар Љумњурии Тољикистон 
90% љиноятњо тавассути фаъолияти оперативї љустуљўї ошкор карда мешаванд. 
  Сабаби дигари он дар сатњи паст љой доштани назорати фаъолияти кормандони 
зердаст дар самти мубориза бар зидди њуќуќвайронкунињои гумрукї ва ќочоќ 
(контрабанда) ва љойивазкунии номураттаби кормандони мубориза алайњи ќочоќ ва 
вайронкунии ќоидањои гумрукї мебошад. Чунки барои тайёр намудани як мутахассиси 
ин соња, дорои донишњои баланди оперативию фаврї дањсолањо зарур аст. 
   Баланд бардоштани савияи донишњои њуќуќии кормандон дар амалияи татбиќи 
ќонунгузории амалкунанда, љињати риояи њуќуќњои ба ќонун њифзшавандаи субъектњои 
муносибањои иќтисодиёти хоричї, метавонад ба љамъоварии андозњо ва пардохтњои 
гумрукї, њамчунин мусоидати њимояи љомеъа ва бозори истеъмолї аз интиќоли 
ѓайриќонунї ва пастсифати молњо таввасути сарњади гумрукї таъсиргузор бошад.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАТРАТ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Попов Н. А., к.э.н., доцент кафедры таможенного дела 

 
Для любого предприятия управление затратами представляет важную сферу 

управления, поскольку затраты существенным образом влияют на финансовый 
результат деятельности предприятия и, следовательно, формируют ресурсы для его 
дальнейшего развития. Они также оказывают влияние на конкурентоспособность 
продукции и предприятия в целом. Управление затратами должно быть интегрировано 
в общую систему управления предприятием. Затраты — это только один (хотя, 
безусловно, важный) объект управления. Управление затратами не является самоцелью, 
а лишь обеспечивает достижение поставленных целей в системе управления 
предприятием в целом[1.15]. 

Управление затратами осуществляется с использованием тех же принципов и 
канонов, что и управление любым другим объектом, но имеет при этом свои 
особенности, обусловленные особенностями объекта управления. Особенности затрат 
как объекта управления представлены ниже: 
-независимость от присутствия формального управленческого воздействия;  
-безвозвратность;  
-конечность;  
-цикличность;  
-неполная контролируемость;  
-интегрированность с другими сферами управления;  
-постоянство;  
-превентивность;  
-соответствие изменениям в деятельности предприятия  

Прежде всего, затраты в процессе работы предприятия будут возникать 
независимо от того, будут ли они выделяться в качестве самостоятельного объекта 
управления или нет. Это очевидно, так как затраты, характеризуя трансформацию 
ресурсов и денежные платежи, неизбежно возникают в ходе нормальной деятельности 
предприятия. Отсюда следует такая особенность затрат, как независимость их 
возникновения от наличия формального управления ими. 

Поскольку затраты присутствуют как в момент поступления ресурсов на 
предприятие, так и в момент их трансформации, то часть из них является 
безвозвратной. Это значит, что в отличие от многих других объектов управления, после 
того, как конкретные затраты перешли в категорию безвозвратных, управление ими 
становится бессмысленным и сводится к констатации факта с последующим 
ретроспективным анализом и контролем. Эта особенность затрат как объекта 
управления обусловливает тот факт, что управление затратами должно иметь 
преимущественно превентивный характер, то есть решения о затратах должны 
приниматься до того, как эти затраты возникнут[2,10]. 

Затраты как объект управления обладают двумя противоположными, но 
одновременно дополняющими свойствами: они, с одной стороны, конечны, а с другой 
— цикличны. Конечность затрат применительно к конкретному ресурсу означает, что 
после его использования затраты становятся исчерпанными и больше в деятельности 
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предприятия не возникают. Одновременно с этим большинство затрат в деятельности 
предприятия цикличны по своей сути, то есть для каждого конкретного ресурса время 
возникновения затрат будет различным, но сущность и целенаправленность затрат 
остаются неизменными. Эта особенность затрат позволяет использовать экстраполяцию 
в управлении затратами и обоснованно утверждать, что хотя величина затрат на 
будущее и является относительно неизвестной, но их сущность и факторы, которые на 
них влияют применительно к конкретному предприятию, остаются неизменными. Это 
дает возможность детально планировать затраты и превентивно управлять ими[3,10]. 

Затраты как объект управления не в полной мере зависят от принимаемых 
управленческих решений на предприятии. 
Во-первых, это вызвано тем, что часть затрат по своей сущности не являются 
контролируемыми. Например, к таковым относятся затраты на незапланированный 
ремонт оборудования, выплачиваемые штрафы. Неконтролируемые затраты 
объективно возникают помимо принимаемых управленческих решений на предприятии.  

Во-вторых, неполная контролируемость проявляется в том, что величина 
входящих затрат предприятия (стоимость закупаемых ресурсов) определяется не только 
принимаемыми управленческими решениями, но и конъюнктурой рынка как общим 
фактором, и затратами поставщиков ресурсов, которые определяют их минимальную 
цену как частным фактором. Именно случайность возникновения затрат и их 
зависимость от внешней среды предприятия определяют неполную подконтрольность 
затрат и обусловливают в ряде случаев вариативный характер управления ими.  

Поскольку затраты теснейшим образом связаны с другими сферами деятельности 
предприятия, управление затратами должно быть интегрировано или, по крайней мере, 
согласовано с управлением другими объектами. 

Управление затратами должно осуществляться постоянно и при этом носить 
циклический характер. Эти две характеристики являются различными, однако они 
тесно связаны между собой. Как правило, сущность затрат периодична; соответственно, 
периодический характер будут носить и процедуры, и реализация функций управления. 
Несмотря на то, что цели управления затратами для конкретного предприятия могут 
различаться для разных периодов, применяемые процедуры будут циклическими, а их 
реализация будет носить постоянный характер, хотя они и могут изменяться в 
зависимости от целей[4,28]. 

Очевидно, что управление затратами должно носить опережающий характер. 
Многие затраты в деятельности предприятия являются безвозвратными, поэтому 
управление должно осуществляться частично до того, как эти затраты возникают, а 
частично — в момент их возникновения. Ясно, что после возникновения безвозвратных 
затрат управление ими сводится к ретроспективному контролю, а возможности 
регулирования минимальны. Превентивность в управлении затратами является 
основной характеристикой и существенно влияет на формирование других 
особенностей. В частности, особенности объекта управления и динамизм внешней 
среды для многих предприятий обусловливают необходимость децентрализации в 
управлении затратами. Высокая степень централизации приводит к тому, что 
информация достигает лиц, принимающих решения, недопустимо медленно — когда 
затраты перестают быть управляемыми или вообще становятся безвозвратными. 
Соответственно, управление лишается смысла. Децентрализации в управлении 
затратами можно достичь за счет делегирования полномочий и закрепления 
ответственности. В этом случае ярко проявляется неоднородность субъекта управления 
затратами и тесная связь управления затратами с другими сферами управления 
предприятием. Кроме того, децентрализация возможна за счет: 
разработки нормативов затрат и формальных процедур реагирования при 
определенных условиях на состояние затрат без согласования с более высоким уровнем 
управления;  
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автоматизации управления предприятием, которая наряду с контролем нормативов 
позволяет ускорять движение информации, что в управлении затратами иногда имеет 
критический характер.  

Децентрализация управления может либо касаться управления затратами, либо 
носить всеобщий характер в рамках организации, вплоть до выделения 
самостоятельных хозяйствующих субъектов на базе дивизиональной структуры 
управления[5,25]. 
   В то же время, несмотря на периодичность и постоянство, управление затратами 
должно быть гибким и соответствовать изменениям в деятельности предприятия. Эти 
две характеристики содержательно различны, но, тем не менее тесно связаны друг с 
другом. Деятельность предприятия, цели, внутренняя организация и процедуры не 
остаются постоянными, они изменяются в соответствии с изменениями внешней среды. 
В этих условиях необходимость интегрированности управления затратами требует, 
чтобы оно соответствовало произошедшим изменениям [6,8]. 
Форма этого соответствия может быть разной: могут измениться цели управления 
затратами для конкретного предприятия, место управления затратами в общей системе 
управления предприятием, методы управления, организация и распределение 
полномочий в управлении затратами. Если цели управления затратами являются 
стратегическими приоритетами в деятельности предприятия, то именно управление 
затратами будет формировать цели для других объектов управления. Но гораздо чаще 
управление затратами осуществляется в рамках одной из функциональных сфер 
управления предприятием в целом, и тогда оно должно быть ориентировано или, по 
крайней мере, учитывать поставленные цели в развитии предприятия в целом и в 
отдельных функциональных сферах управления[7,32]. 
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ВАЗЪИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР ВА ЊАМГИРОИИ 
МУЊОЉИРОНИ БОЗГАШТА ДАР ЉОМЕА 

Њалимхонов З.А., -н.и.и. кафедраи фаъолияти гумруки ДДМИТ; 

Мирзоев Ҷ.К.- ассистенти кафедраи фаъолияти гумруки ДДМИТ 

Љумњурии Тољикистон дар солњои охир дар самти муњољирати мењнатии беруна 
ба як ќатор мушкилот рў ба рў гардид, ки он ба бозгашти муњољирони мењнатї ва аъзои 
оилаи онњо аз кишварњои алоњида, махсусан аз Федератсияи Россия рабт дорад.  

Бинобар сабаби бад гардидани вазъи иќтисодї-иљтимоии кишвари 
ќабулкунандаи аксари муњољирони мењнатї аз Љумњурии Тољикистон, яъне 
Федератсияи Россия тавассути љорї гардидани тањримњои иќтисодї аз љониби 
кишварњои Иттињоди Аврупо ва Амрико нисбати ин шарики стратегии мо љалби ин 
кишварро бо муњољирони мењнатии мо хело коста кардааст. Дар навбати худ, бо 
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маќсади пешгирї намудани муњољирати ѓайриќонунї ва ба танзим даровардани 
равандњои муњољират дар ќаламрави Федератсияи Россия солњои охир як ќатор 
ќонунњои танзимкунандаи ин раванд ќабул гардиданд, ки он будубоши муњољирони 
мењнатии хориљиро дар Россия дучанд вазнину ѓайриманфиатдор гардонид.  

Ин гуна шароити бавуљудомада шумораи шањрвандони хориљиро, ки 
ќонунгузории муњољирати Федератсияи Россияро вайрон кардаанд, хеле зиёд намуд ва 
њамаи онњо дар рўйхати «манъшудагон» дарљ гардиданд. Чунин шањрвандони хориљї 
минбаъд њуќуќ надоранд, ки аз 3 то 5 сол ва дар баъзе њолатњо њатто то 10 сол ба 
ќаламрави Россия ворид гарданд. Дар рўйхати манъшудагон мисли дигар шањрвандони 
хориљї, инчунин шањрвандони Љумњурии Тољикистон низ њастанд ва шумораи онњо сол 
аз сол меафзояд.  

Сабаби асосии њарсола афзоиш ёфтани шумораи шањрвандони «манъшуда»-и 
кишварамон ин надонистани забони русї, ќонунгузории самти муњољирати мењнатї, 
паст будани сатњи донишу малакаи тахассусии онњо, саривакт аз ќайд нагузаштан 
мутобиќи љойи зисти муваќќатї, надоштани сертификати дахлдор љињати гирифтани 
патент ва расмї гардонидани фаъолияти кори худ ва дигар сабабњо мебошанд, ки 
нисбати ислоњи ин камбудињо бояд бо муњољирон корњои иттилоотию фањмондадињї 
дучанд зиёд карда шавад.  

Вазъи душвори иќтисодї ва таѓйир ёфтани сиёсати Россияро дар самти 
муњољират ба инобат гирифта, оѓоз аз соли 2014 шумораи муњољирони мењнатї – 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба Федератсияи Россия равона мегарданд, сол 
аз сол кам шуда истодааст. Дар чунин вазъияти ѓайриодї ва санљишї Тољикистонро 
лозим аст, ки тадбирњои сариваќтї ва механизми дастгирии иљтимоии муњољирони 
мењнатии бозгаштаро кор карда барояд, зеро муњољирони мењнатї умедвори пайдо 
кардани љойњои кории доимї ва арзанда дар дохили мамлакат буда, ба њамгироии онњо 
дар љомеаи шањрвандї ниёз доранд.  

Бо дарназардошти вазъи баамаломадаи буњрони молиявї-иќтисодї дар минтаќа 
ва љањон, инчунин, хавфи бозгашти оммавии муњољирони мењнатии кишварамон аз 
Федератсияи Россия, ки метавонад ба вазъи иќтисодї, иљтимої ва сиёсии мамлакат 
таъсири манфї расонад, инчунин, љињати муътадил гардонидани вазъи баамаломадаи 
иќтисодию иљтимої дар мамлакат аз љониби Њукумати кишвар як ќатор чорањои 
дахлдор андешида мешаванд.  

Чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, дар давоми солњои охир вазъияти 
муњољирони мењнатии хориљї ва аз он љумла муњољирони мењнатии Љумњурии 
Тољикистон дар Федератсияи Россия бадтар гардида, шумораи зиёди шањрвандони 
кишварамон бо афзалияти љавонон, ба зодгоњи худ баргашта истодаанд. Ќисми зиёди 
љавонони баргашта мактаби миёнаро баъд аз барњам хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї, 
яъне оѓоз аз солњои 90-уми асри гузашта, ки он дар њаёти мардуми Тољикистон як 
давраи мудњиш буд, хатм намуданд ва аз омўзиши хуби забони руси мањрум монданд. 
Бо ин сабаб онњо њангоми будубош ва амалї намудани фаъолияти корї дар њудуди 
Федератсияи Россия, ба душворињои гуногун дучор гардида, имконият пайдо 
намекунанд, ки дар муњлатњои муќарраршуда дорои сертификат оид ба донистани 
забони русї, таърих ва ќонунгузории муњољирати Россия, инчунин, дорои патент ва 
ќарордод оид ба фаъолияти кори расмї гарданд.  

Аз ин хотир, барои пешгирї кардани њодисањои номатлуб ва шикасти зиндагї, 
бозгашти муњољирони мењнатии синну солашон љавони кшварамон ба зодгоњи худ, ин 
тарзи бењтарини интихоби љавонон љињати тартиб додани наќшањои оянда оид ба 
бењтар намудани шароити зисту зиндагии оилавї мебошад. Зеро солњои охир дар 
бисёри кишварњо ва аз он љумла дар Федератсияи Россия низ ќуввањои носолими 
фаъолияташон зиддиинсонї пайдо шудаанд, ки љавонони бекору сустиродаро ба 
гурўњњои террористї љалб намуда, ба давлатњои нотинљ барои иштирок дар 
задухўрдњои њарбї интиќол медињанд. 
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Айни замон дар њудуди Љумњурии Тољикистон њамагї 17 адад мактаби миёнаи 
забони русї фаъолият доранд ва дар дигар макотиби миёнаи ѓайрирусї соатњои 
омўзиши ин забон ба роњ монда шудааст. Лекин сифати омўзиши забони русї бо сабаби 
нињоят кам мондани муаллимони ботаљрибаи забони русї ва мутахассисони соња, 
нињоятдараља паст мебошад ва ин гуна вазъият ба дониши хонандагону ояндаи онњо 
мушкилињои зиёд меоварад.  

Дар интињо њаминро гуфтан ба маврид аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо маќсади баланд бардоштани вазъи иќтисодї-иљтимоии кишвар ва некуањволии 
шањрвандони он, махсусан муњољирони мењнатї пайваста тадбирњои судманд 
андешида, бо кишварњои ќабулкунандаи муњољирон дар якљоягї њамкорї намуда, пайи 
њалли мушкилоти мављуда саъю талош меварзад.  

Адабиёт: 
1. Њисоботи Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 

Тољикистон солњои 2019-2020. 
2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.01.2019 «Дар бораи Барномаи мусоидат ба 

шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2020».  
3. Евразийский юридический журнал, Москва, №2(93), 2020. 

 
 

АСОСҲОИ ТАНЗИМНАМОӢ ВА НАЗОРАТИ АСЪОР ДАР ШАРОИТИ 

ҶАҲОНИШАВӢ 

Усмонов П.Н. - номзади илмњои иќтисодӣ, дотсенти кафедраи муносибатњои молиявӣ-
ќарзии байналхалќии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон.  

   
  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзиму назорати асъор яке аз масъалаҳои асосии иқтисоди 

бозорӣ маҳсуб меёбад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироӣ ҷараёнҳои иқтисодӣ 

аҳамияти бештар пайдо менамоянд. Гап оид ба ҷаҳонишавии муносибатҳои молиявӣ 

меравад, ки дар навбати худ вобастагии иқтисодиёти миллӣ ва мушкилоти берунаро 

зиёд намуда, ташкили санадҳои меъёрию ҳуқуқии муносиб ҳамчун механизми бартараф 

ё кам намудани таъсири манфии ин равандро тақозо менамояд. Контрагентҳои 

мухталиф аз мамлакатҳои гуногун дар заминаи ягонаи ҳуқуқӣ созишномаҳои муфиди 

тарафайн оид ба муносибатҳои асъориро баста, якҷоя амал менамоянд.  

      Барои муҳайё сохтани шароити хуби фаъолияти бозори асъор, сиёсати асъории аз 

ҷиҳати иқтисодӣ асоснокнамударо гузаронидан лозим аст. Дар баробари ин, танзими 

самарабахши сиёсати асъорӣ ин мухимтарин омили иштироки торафт фаъолонаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Бинобар ин, дар марҳалаи 

муосири рушд масъалаҳои танзиму назорати асъор ва тадқиқӣ асосҳои қонунгузории 

он мубрам ҳисобида мешавад.  

      Таҳлили комёбиҳои илмӣ нишон медиҳад, ки бисёре аз олимон тадқиқотҳои худро 

ба омӯзиши масъалаҳои танзими асъор бахшидаанд, аз ҷумла: В.В. Крюкова, А.А. 

Шутикова, А.Р. Батяев, И.В. Хаменушко, Ю.В. Всяких ва ғайра. Мубрамияти омӯзиши 

масъалаи интихобгардида, дар он асос меёбад, ки тадқиқотҳои ба арзёбии танзими 

асъор ва назорати он дар замони муосир бахшида шуда, пурра мавриди омӯзиш қарор 
нагирифтаанд.  

     Танзими асъор ин фаъолияти мақомоти давлатие мебошад, ки ба танзими тартиби 

амалиётҳои асъорӣ нигаронида шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти 

танзимкунандаи амалиётҳои асъорӣ Бонки миллӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба шумор рафта, дар доираи ваколатҳои худ санадҳои меъёрию ҳуқуқие мебароранд, ки 

барои резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ҳатмианд.  
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     Мақсад аз гузаронидани танзиму назорати асъор ин муҳайё намудани шароити 
мусоид барои амалӣ гардонидани сиёсати ягонаи асъории давлат, таъмини устувории 
асъори миллӣ, ташкил ва фаъолияти бозори асъор дар навбати худ, дараҷаи рушди 
иқтисодиёти миллӣ ва ҳамкориҳои байналмилалиро муайян менамояд. 
     Ба ақидаи мо, принсипҳои асосии танзим ва назорати асъор дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар доираи қонунгузории ҷорӣ инҳоянд: 
   – афзалияти тадбирҳои иқтисодӣ дар татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи танзими 
асъор; 
   – истисно намудани дахолати беасос аз ҷониби давлат ва мақомоти он дар муомилоти 
асъории резидентҳо ва ғайрирезидентҳо; 
   – ягонагии сиёсати асъории дохилию бурунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
   – ягонагии низоми танзим ва назорати асъор; 
   – аз ҷониби давлат ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои иқтисодии резидентҳо   ва 
ғайрирезидентҳо ҳангоми анҷом додани амалиётҳои асъорӣ. 
   Ақидаи муаллифон оид ба муайян намудани моҳияти танзими асъор дар ҷадвали 1 
нишон дода шудааст.  

      Ҷадвали 1 
Муаллифон               Мафҳумҳо 

 Всяких Ю.В. ин фаъолияти ҳукумат оид ба тартиб додани ҳисобҳо ва пай дар пай 

амалисозии муомилот бо арзишҳои асъорӣ, ки тавассути он давлат 

назорати амалиётҳои асъориро таҳти назорати худ қарор медиҳад 
[2] 

Хаменушко И.В. танзими асъорро ба маънои васеъ, ҳамчун фаъолияти давлат 

тавассути воситаҳои муайяни ба роҳ мондашудаи молиявӣ ва 

инчунин, санадҳои ҳуқуқӣ ифода менамояд [3] 

 Батяев А.Р. фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ваколатдор, ки бо 

истифода аз усулҳои махсус қонуну тартиботро дар соҳаи 

муносибатҳои асъорӣ таъмин менамоянд [4] 

Максименко Т.В. фаъолияти мақомотҳои давлатӣ оид ба амалисозии амалиётҳои 

асъорӣ  

Ақидаи муаллиф Ин фаъолити мақомотҳои давлатӣ аз он ҷумла, Бонки миллӣ ва 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба танзими тартиби 

амалиётҳои асъорӣ равона гардидааст 

      Танзими асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҷмӯи як қатор воситаҳое, ки 

тавассути онҳо танзими давлатии асъор ба роҳ монда мешавад, амалӣ мегардад. 

Воситаҳои танзимнамоии асъориро ба ду гурӯҳи калон ҷудо намудан мумкин аст: 

воситаҳои маъмурӣ ва бозорӣ (расми 1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1 - Воситаҳои танзимнамоии асъор. 
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     Бояд қайд намуд, ки ба воситаҳои маъмурии танзими асъор санадҳои меъёрию 

ҳуқуқие дохил мешаванд, ки иҷрои амалиёт бо арзишҳои асъориро бо мақсади танзими 

қурби асъор ва муътадил намудани вазъи тавозуни пардохт амалӣ менамоянд. 

     Воситаҳои бозории танзими асъор ба ду гурӯҳи баробар тақсим мешаванд: 

воситаҳои танзимнамоии мустақим ва ғайримустақим. Ба воситаҳои танзимнамоии 

мустақим интервенсияи асъорӣ ва сиёсати дисконтӣ дохил мешаванд. Воситаҳои 

ғайримустақим сиёсати пулию қарзӣ, буҷетию андозӣ ва танзими тиҷорати берунаро 
дар бар мегирад. 

     Ҳамин тариқ, маҷмӯи воситаҳои пешниҳодгардида баҳри амалӣ сохтани танзими 

асъор нигаронида шудааст, ки ҳамчун воситаи асосии сиёсати асъории мамлакат, 

низоми муайяни таъсири пай дар пайи давлат ба соҳаи асъорӣ ва муътадилии он, чун 

шарти зарурии рушди иқтисодиёти мамлакат баромад менамояд. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 

Якубова К. Г., к.э.н., старший преподаватель кафедры международных финансово - 
кредитных отношений ТГФЭУ 

Как показывает международная практика, использование технологически 
отсталых и исчерпавших свою актуальность способов финансирования может привести 
к кризисам мирового масштаба, таким как «Великая рецессия», и сопутствующим 
сокрушительным потерям для мировой экономики. В совокупности с не продуманной 
либерализацией рынков последнего десятилетия ХХ века эти способы положили начало 
накоплению финансовых рисков. Несмотря на значительные изменения в мировом 
механизме координации, произошедшие с 2009 года, система финансирования 
характеризовалась жесткостью и дороговизной, снижающей эффективность работы 
финансовых институтов.  

На сегодняшний день эта система зачастую обременяется несвойственными для 
нее функциями, поскольку правительства стран нередко прибегают к эксплуатации 
мирового финансирования для обеспечения правоохранительных и политических задач, 
таких как борьба с отмыванием денег и введение финансовых санкций. В связи с этим 
отмечается замедление процесса глобализации, ограничение доступа банков к капиталу 
и развитие «теневого банкинга». Поскольку высокий уровень интеграции связан с 
ускоренной трансмиссией шоков и кризисов, а значительная мобильность капитала 
повышает его негативное воздействие, обусловленное неспособностью предотвращения 
международными финансовыми институтами кризисных явлений, ощущают на себе не 
только развивающиеся, но и развитые страны (нестабильность инвестиций, курса 
валют, повышение цен и т.д.). Необходимость достижения глобальной финансовой 
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стабильности определяет актуальность анализа проблем и перспектив регулирования 
мирового финансового рынка. 

Основными международными организациями, формирующими структуру 
института финансовой стабильности и источники международного финансирования, 
по-прежнему остаются: Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), 
Банк международных расчетов (БМР), Базельский комитет по банковскому надзору 
(БКБН), Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ), но 
одновременно формируются и новые институты, как, например, Новый банк развития, 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и др., таким образом, все 
вышеперечисленные институты можно считать, как новые источники развития мировых 
финансов. 

 В настоящее время международные финансовые институты как один из 
источников развития финансовых отношений, стали уделять больше внимания 
стабилизации обменных курсов и сохранению автономии финансовой и денежно-
кредитной политики, и все это в контексте мер контроля за движением капитала» [1., c. 
51-71.] Именно международным финансовым организациям отводится значительная 
роль в решении задач СФС: создание стабильных финансовых институтов, обеспечение 
безопасности рынка деривативов, совершенствование координации небанковских 
финансовых институтов и устранение проблемы крупных финансовых учреждений с 
большим количеством экономических связей, банкротство которых приведет к 
кризисным явлениям для экономики в целом (too big-to-fail). В вопросах формирования 
и устранения проблемы too big-to-fail принимают важное участие БМР и БКБН, 
разрабатывая обоснованно жесткие требования к капиталу, покрытию риска, 
обеспечению ликвидности и устойчивости системообразующих банков мира. 
Разработкой глобальных стандартов капитала также занимается Международная 
ассоциация органов страхового надзора, участвуя в формировании устойчивости 
финансовых институтов. МОКЦБ, в свою очередь, работает в направлении повышения 
устойчивости небанковских финансовых институтов и безопасности рынка финансовых 
деривативов.  

Данной международной организацией разработаны Принципы инфраструктуры 
финансового рынка и составлены рекомендации для фондов денежного рынка. Совет по 
финансовой стабильности также ведет наблюдение за национальными финансовыми 
системами наряду с программой МВФ и ВБ по оценке финансового сектора, при этом 
одной из задач МВФ является координация политик разных стран на макроуровне. 
«Мировая финансовая система является свидетелем быстрого роста количества, 
связанных с финансовыми рынками экономических и политических мер, призванных 
развивать функции финансового рынка и способствовать достижению целей 
устойчивого развития мировой экономики» [5., c. 2419-2432]. 

Что касается другой международной организации, такой как, Организация 
Объединенных Наций, которая в 2014 году разработала цели устойчивого развития 
(ЦУР) до 2030 года, которые сместили фокус внимания множества стран в глобальном 
финансовом регулировании. Международные организации и частные 
исследовательские центры стали частью мировых исследовательских программ, целью 
которых является достижение ЦУР (в том числе программа ЮНЕП с 2014 года). При 
этом большую активность относительно ЦУР начали проявлять быстрорастущие 
страны (Китай, ЮАР, Индия и др.), целями, которых являются: устранение проблем 
социально-экономического, экологического характера и поддержание своей значимости 
в мировой финансовой системе. Большое внимание стало уделяться стимулированию 
экологически ответственных финансовых институтов, результатом деятельности 
которых стал рост зеленого финансирования (рынки зеленых облигаций, 
инвестиционных проектов, кредитов и климатические фонды). 
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В мировой экономике за последние годы были проведены реформы, в результате 
которых возникла новая институциональная основа финансового регулирования и 
возросла устойчивость мировой финансовой системы [2., c. 28-38]. Однако 
совершенствование регулирования международных финансов на данном этапе в 
большей степени удалось реализовать в банковском секторе, в то время как 
поддержание стабильности небанковских финансовых институтов находится только на 
ранней стадии из-за отсутствия координирующих правовых рамок и «теневого 
банкинга». 

Перспективы регулирования мирового финансового рынка также напрямую 
коррелируют с концепцией устойчивого развития, которая быстрыми темпами 
набирает свою популярность в разных странах. Неоспоримой становится потребность в 
реформировании мировой финансовой системы, обусловленная такими факторами, как 
«продолжающееся сокращение природного капитала, возрастание рисков, связанных с 
изменением климата и ущерба от стихийных бедствий, рост социального неравенства, 
появление на мировой арене новых игроков в лице быстрорастущих развивающихся 
стран, прежде всего Китая и Индии, и, наконец, в немалой степени неудовлетворенность 
большинства заинтересованных сторон результатами посткризисной реформы 
регулирования глобальных финансов» [3. c. 38-47]. 

Расчеты экспертов МВФ, основанные на индексе финансового развития и 
анализе данных, собранных по 128 странам за 1990–2019 годы, дали возможность 
сделать выводы о том, что экономический рост, обусловленный финансиализацией, 
возможен только до определенного момента, в дальнейшей перспективе 
финансиализация может оказывать противоположный негативный эффект [6].  
  В связи с этим в настоящее время регулирование глобальных финансов должно 
основываться в первую очередь на интересах общества. Концепция международного 
финансового регулирования, сформированная с учетом идеологии устойчивого 
развития, позволит добиться положительных результатов не только в рамках 
экономического, но и экологического, а также социального аспектов. 

Для того чтобы добиться соответствия системы международного финансового 
регулирования концепции устойчивого развития, финансовая культура должна 
претерпеть изменения, основанные на совершенствовании инструментария финансового 
управления. При этом в качестве одного из главных факторов, обеспечивающих 
возможность создания экологически и социально устойчивой финансовой системы, 
выступает способность и желание международных и национальных регуляторов 
создавать стимулы и обеспечивать защиту для частного сектора, предоставляя ему 
доступ к достижениям цифровых технологий, создавая кластеры зеленого 
финансирования и развивая новые направления субсидирования, как из новых видов 
мирового финансового обеспечения. 

Несмотря на то, что в последнее десятилетие значительное развитие получили 
международные регуляторные практики, позволившие сократить риски мирового 
финансового рынка, остаются нерешенными ряд проблем в области мирового 
финансового регулирования, препятствующий достижению глобальной экономической 
стабильности.  
На данный момент в мировой финансовой координации существуют такие проблемы, 
как: 
- развитие регуляторного арбитража, 
- обострение проблемы «бегства капитала» в офшорные зоны, 
- сокращение кредитного предложения в условиях высоких требований к банкам и их 
издержек, 
- недостаточное регулирование в сфере новых финансовых технологий (в том числе 
криптовалют), 
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- сохранение влияния таких источников проблем финансового рынка, как отмывание 
доходов, финансирование терроризма, уход от налогов, санкции и негативное влияние 
пандемии коронавируса. 

Для решения вышеизложенных проблем мирового финансового регулирования 
хотелось бы предложить соответствующие меры с опорой на мнения экспертов: 
привлечение новых финансовых ресурсов через международные финансовые 
организации, поиск новых источников капитала (для стран, обремененных санкциями), 
применение новых регулятивных технологий, принятие стимулирующих мер для 
финансового сектора и обеспечение соответствия системы международного 
финансового регулирования концепции устойчивого развития. Предстоящее 
совершенствование гармонизованного регулирования должно осуществляться на 
основе современных технологий, практик международного саморегулирования и 
содействия достижению целей устойчивого развития, тем самым используя 
вышеуказанные средства как новейшие источники формирования мировых финансов.  

  Литература  
1. Зехри Ч. Ограничения на движение капитала и поддержка международных финансовых 
институтов // Вестник международных организаций. – 2020. – № 3. – c. 51-71. 
2. Худякова Л.С., Кулакова В.К., Сидорова Е.А., Ноздрев С.В. Глобальная реформа регулирования 
финансового сектора: первые итоги и новые вызовы // Деньги и кредит. – 2016. – № 5. – c. 28-38. 
3. Худякова Л.С. Реформа глобальных финансов в контексте устойчивого развития // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2018. – № 7. – c. 38-47. 
4. Леонова Н.В. Факторы бегства капитала: обзор проблемы // Экономический журнал ВШЭ. – 
2020. – № 24(2). – c. 217-218. 
5. Лещенко Ю.Г., Ермоловская О.Ю. Особенности регулирования интегрированной и 
функциональной моделей финансовых рынков: опыт Германии и Франции // Экономические 
отношения. – 2019. – № 4. – c. 2419-2432. 

6.Sahay R., Čihák M., N’Diaye P., Barajas A., Bi R., Ayala D., Gao Yu., Kyobe A, Nguyen L., 
Saborowski Ch., Svirydzenka K., Yousefi S.R. Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging 
Markets. Washington, IMF.[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf  

  

 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

Шацкая Э.Ш., Аблякимова Э.Д. ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, г. 
Симферополь 

Для анализа сущности заработной платы как одного из аспектов, мотивирующих 
труд работника, целесообразно изначально определиться с понятием и содержанием 
трудовой мотивации как таковой. 

Часто, когда говорят о заинтересованности сотрудников в высоких показателях 
производительности труда, практики-менеджеры используют термин «мотивация» или 
«стимулирование» как близкий по смыслу понятия. Эти концепции являются 
основными причинами многих недоразумений в процессе управления персоналом. 
Особенно это важно при формировании так называемых аспектов корпоративной 
культуры в организациях. 

Прежде всего, необходимо провести четкие границы между понятием 
«мотивация» и «стимулирование». Вот определения трудовой мотивации М.Х. 
Мескона. В работе «Основы менеджмента» дается следующее определение: «Мотивация 
- это процесс стимулирования себя и других к деятельности, направленной на 
достижение индивидуальных и общих целей организации». Определение мотивации с 
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помощью стимулов (и наоборот) очень распространено среди специалистов в области 
менеджмента и менеджмента. Если мы также примем во внимание обстоятельства, при 
которых у многих есть стимулы отождествляются с процессом вознаграждения, тогда 
получается окончательно запутанная картина в этих аспектах управления персоналом. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов считают, что «мотив» - это «идеальный образ во 
внутреннем плане человеческого сознания. Источником стимула выступают силы 
мотива как потребности». 

Таким образом, мотивация может происходить в человеке без вмешательства 
извне, то есть за счет внутренних мотивов. Процессы стимулирования принципиально 
отличаются от мотивации. Суть этих различий заключается в том, что концепция 
стимулов является одним из средств, с помощью которых они могут мотивировать. 

С повышением уровня развития организации внутриорганизационных 
процессов, с развитием корпоративной культуры методы стимулирования как средства 
управления используются все меньше и меньше, поскольку образование и обучение как 
один из методов мотивации персонала приводит к тому, что сотрудники организации 
непосредственно заинтересованы в успехе своей деятельности, выполняют свои 
обязанности, не ожидая или не получая соответствующих стимулирующих воздействий. 

По своему общему определению заработная плата – это денежная компенсация, 
которую работник получает в обмен на свою работу, т.е.. это цена рабочей силы, 
стоимость которой определяется рыночными условиями труда (спросом на рабочую 
силу и ее предложением). Заработная плата, с одной стороны, рассматривается как 
основной источник роста материального благосостояния и повышения качества жизни 
людей, а с другой является, как правило, основным рычагом влияния на работников для 
повышения эффективности их трудовой деятельности.  

Заработная плата является основной частью системы оплаты труда и трудовой 
мотивации, одним из механизмов влияния на эффективность работы работника и 
персонала. Функция заработной платы проявляется в ее мотивирующем влиянии на 
личность. Из чего следует, что заработная плата выполняет двоякое значение: на 
первый взгляд, это вознаграждение за результат деятельности, за второй импульс к 
деятельности.  

Заработная плата по праву занимает доминирующее положение среди аспектов 
трудовой мотивации, поскольку основным стимулом для выполнения работником 
трудовых функций, если мы не касаемся рабского строительства, является 
вознаграждение за его труд, которое появляется. Более того, в современных 
экономических условиях вознаграждение за труд выражается в определенной денежной 
сумме.  

Следовательно, заработная плата является не только приоритетом аспект 
материальной мотивации для повышения производительности труда, но также и 
необходимый стимул для выполнения трудовых обязанностей.  

В то же время в настоящее время можно заметить небольшое снижение 
стимулирующего эффекта заработной платы, что связано с развитием социальных 
отношений и повышением значимости других мотивационных факторов. 

Современный менеджмент доказал, что каждая форма мотивации должна 
использоваться в сочетании с другими формами. Кроме того, руководство должно 
принимать во внимание следующее: 

- моральные стимулы должны подкрепляться материальными; 
- чем чаще совершаются вознаграждения, тем чаще они являются 

повторяющимися действиями; 
- если в прошлом в определенных ситуациях были награды, сотрудники будут 

пытаться повторить подобные ситуации; 
- если вознаграждение высокое, сотрудник готов потратить больше усилий; 
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- когда потребность удовлетворяется, показатели активности падают. 
Однако чисто экономического подхода, а именно использования только 

материальных методов стимулирования, явно недостаточно. Он содержит некоторые 
слабые места. Прежде всего, работники мотивированы не только стремлением 
максимизировать собственную прибыль, но и стремлением к благотворительной 
деятельности. Кроме того, существуют эффекты насыщения спроса, субъективного 
восприятия полезности материальной формы товаров и, в частности, денег; психология 
коллективного образа действий. Процессы человеческого поведения не очень 
рациональны, и очень часто экономический тип стимулов для практики корректируется 
привычкой и подсознательным механизмом, например, внутренним неприятием риска. 

С помощью приложений только экономического типа стимулов не всегда можно 
добиться желаемых эффектов, поэтому существует ряд неэкономических стимулов, 
которые в совокупности образуют неэкономический тип мотивации.  

Неэкономический спектр методов мотивации делится на организационную и 
моральную форму. Положительное влияние на мотивацию оказывает, например, 
информирование об успехах, планирование профессиональной карьеры, регулярная 
оценка, продвижение по службе. Однако между экономическими и неэкономическими 
стимулами нет четких границ по типу стимулов. На практике они тесно переплетены и 
обусловливают друг друга, а иногда просто неразделимы. Например, стимулы и 
связанные с ними повышения заработной платы предоставляют больше возможностей 
не только для приобретения дополнительных материальных благ, но и для славы, 
уважения и почета. 

Следовательно, решение вопросов, касающихся использования определенных 
методов мотивации персонала для компаний, которые заботятся о развитии своего 
бизнеса, является очень специфическим и сложным процессом. 
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МУНОСИБАТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ АРАБ 

Темурзода Ф.С., н.и.т.,дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати айналмилалї 

Расулзода Ф.А., ассистенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалї  

Олами араб аз ҷиҳати ҳудуд ягона буда, дар масоҳати калони аз соҳили халиҷи 

Араб (Форс) ба воситаи ҳудудҳои Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ ва Шимоли Африқо то соҳилҳои 
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уқёнуси Атлантика тӯл кашида, 22 давлати Араб (ба шумули Фаластин) бо ҳайати 

якхелаи қавмӣ ҷой гирифтааст ва аҳолиаш бошад, 345 млн. нафарро дар бар мегирад, 

ки 90% арабҳо ва 10% намояндагони гуруҳҳои дигари этникӣ ва миллатҳоро ташкил 

медиҳад [1, С,67]. Арабҳо новобаста аз кишваре, ки дар он умр ба сар мебаранд, худро 
ба ин миллат мансуб медонанд. 

Яке аз омилҳои пуриқтидори муттаҳидкунандаи кишварҳои араб ин дини ислом 

мебошад, ки 90% аҳолии ин минтақа мусулмон буда, 10%- ба дигар динҳо, алалхусус ба 

масеҳӣ мансуб мебошанд [2]. 

Дар марҳилаи кунунӣ ҷомеаи араб чун субъектҳои муҳим ва муассири сиёсати 

байналхалқӣ боқӣ мемонад, ки онро бо мавҷудияти омилҳои геополитикӣ, идеологӣ, 

иқтисодӣ ва ғайра метавон маънидод кард. 

 Ҷаҳони араб бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайвасти устувор дорад.  

  Аксари кишварҳои араб дар нигоҳдорӣ ва ҳифзи сулҳу субот дар минтақаҳои 

сӯзони олам, ки тақдири амнияти байналмилалӣ аз онҳо вобастааст (Шарқи наздик, 

халиҷи Форс, Африқои Шимолӣ), нақши фаъол мебозанд. 

   Кишварҳои араб дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ мавқеи устувор ва муҳимро 

соҳибанд.  

Олами араб, инчунин, бозори калони сармоягузориҳо барои ширкатҳои ғарбӣ, 

истеъмолкунандаи асосии маҳсулоти саноатӣ ва технологии кишварҳои мутараққист, 

солҳои охир ҷаҳони араб “мизоҷ” – и асосии маҷмуаҳои ҳарбӣ – саноатӣ гаштааст. 

 Бояд қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар суханронии 

хеш дар Иҷлосияи XVIII Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 28 декабри 

соли 1993 зимни зарурати танзими консепсияи сиёсати хориҷии кишвар таъкид намуда 

буданд, ки “Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи мавқеи ҷуғрофӣ, мавқеи геополитикӣ ва 

манофеи иқтисодиаш ба 5 ҳавзаи сиёсӣ дохил мешавад, ки ҳавзаи ҷаҳоруми он – доираи 

нуфузи давлатҳои арабӣ ё мусулмоннишини Шарқ аст, ки онҳоро на фақат ягонагии 

дину ойин ва суннатҳои руҳонӣ, балки имконот ва эҳтиёҷоти рушди миллӣ низ 
мепайвананд [3].  

 Устуворшавии робитаҳои кишварҳои араб бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз 

ҷумла Тоҷикистон ба аввали солҳои 90-уми асри бистум рост омад. Воридшавии 

кишварҳои собиқ шӯравӣ ба ҷаҳони араб бо ду роҳ ба вуқуъ пайвастааст: бо роҳи 

устуворшавии робитаҳои дуҷониба ва пайвастан ба созмонҳои ҳамгироӣ, ки дар байни 

онҳо мақоми аввалро Созмони Ҳамкории Исломӣ ишғол мекунад. Созмони мазкур 

дуюмин созмон аз ҷиҳати бузургӣ пас аз СММ мебошад, ки 57 кишвари 

мусулмоннишини Осиё, Африқо, Амрикои Ҷанубӣ ва Созмони озодибахши Фаластинро 

муттаҳид намудааст [4].  

 Ҷаҳони араб ҳарчанд аз 22 кишвар иборат бошад ҳам, вале дар раванди 

бозиҳои геополитикии минтақаи Осиёи Марказӣ асосан шоҳигариҳои ҳамҷавори 

халиҷи Форс - Арабистони Саудӣ, Қатар, Аморати муттаҳидаи Араб ва Қувайт ширкат 

меварзанд. Роҳҳои асосии таъсири кишварҳо ба минтақа инҳоянд: 

 истифодаи омили динӣ – тавассути сохтмони масҷидҳо, паҳн намудани адабиёти 

динӣ, таълими ҷавонони минтақа дар мадориси кишварҳои араб; 

 кумак ба ташкилотҳои дини исломӣ дар минтақа; 

 ҷалби захираҳои меҳнатӣ аз минтақа; 

 таваҷҷуҳ ба захираҳои табиии минтақа;  

 Феълан, кишварҳои арабро, ки Тоҷикистон бо онҳо ҳамкорӣ карда истодааст, 

шартан ба 3 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст. 

 Кишварҳои араби халиҷи Форс; 
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 Кишварҳои араби Ховари Миёна; 

 Кишварҳои араби Африқои шимолӣ. 

Инчунин, дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст:  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон авлавиятҳои сиёсати хориҷии худро бо дарназардошти ҳадафҳо ва 

манфиатҳои волои миллӣ муайян ва амалӣ менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

истиқбол аз алоқамандии кишварҳои арабии ҳошияи Халиҷи Форс, аз қабили 

Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Давлати Кувайт, Давлати Қатар, Аморати Муттаҳидаи 

Араб ба сармоягузории лоиҳаҳои иқтисодии Тоҷикистон, ки аҳамияти миллӣ ва 

минтақавӣ доранд, ба густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо кишварҳои 

минтақаи мазкур саъй менамояд. 

Давлати Кувайт яке аз кишварҳои бойтарини дунё буда, захираҳои молиявии ин 

кишвар, ки аз фурӯши нафт ҷамъ шудаанд, ба миллиардҳо доллари ИМА мерасад. 

 Давлати Кувайт дар қатори нахустин давлатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ истиқлолияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта буд. 

 Дере нагузашта, моҳи феврали соли 1992 ҳайати давлати Кувайт таҳти Вазири 

молияи ин кишвар Носир Абуллоҳ ар-Равзон, ки ба он намояндагони Вазорати корҳои 

хориҷӣ, Вазорати нафт, Хазинаи тараққиёти Кувайт ва муассисаҳои дигар дохил 

буданд, ба Душанбе ҷиҳати боздиди корӣ ташриф овард.  

 Декабри 1994 дар Дорулбайзо (Мағриб) дар ҷараёни баргузории иҷлосияи 7-

уми сарварони давлатҳои узви Созмони Конфронси Исломӣ мулоқоти Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов бо амири Давлати Кувайт шайх Ҷобир ас-Сабоҳ 
доир гардид. 

Дар натиҷа санадҳои зерин ба имзо расид, ки гувоҳи аз ҳамкориҳои иқтисодии ин ду 

кишвар медиҳанд: 

1. Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Кувайт дар бораи 

ҳавасмандгардонӣ ва ҳимояи мутақобилаи сармоягузориҳо; 

2. Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Кувайт дар бораи ҳамкорӣ дар 

соҳаи иқтисод, тиҷорат, илм ва техника; 

3. Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Кувайт дар бораи ҳамкорӣ дар 

соҳаи иттилоот; 

4. Протокол дар бораи доир намудани машваратҳо байни Вазорати корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Давлати Кувайт.                               

 Дар асоси созишномаҳои баимзорасида дар Кувайт намояндагии тиҷоратии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва ҳоло он бомуваффақият фаъолият дорад.  

 Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дорои тамоюлҳои 

тавсеавӣ ва ташаккулёбанда буда, дар самтҳои тиҷорати муштарак, ҷалби 

сармоягузорӣ дар иқтисодиёти кишвар ва ҳамчунин, соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ бо 

Аморати Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Ҷумҳурии Арабии Миср, Сурия, Қатар, 

Ироқ ва Ҷамоҳирияи Сотсиалистии Халқии Арабии Либия равона гаштааст.  

 Аз ҷониби дигар, дар меҳвари таваҷҷуҳи кишварҳои араб қарор гирифтани 

Тоҷикистон се иллати асосӣ дорад: иқтисодӣ, низомӣ ва сиёсӣ. Диққати кишварҳоро, 

пеш аз ҳама, сарватҳои зеризаминӣ ва рӯизаминии Тоҷикистон – тилло, нуқра, пахта, 

арзиз, мис, оҳан, уран, захираҳои гидроэнергетикӣ, ҳамчунин, мавқеи стратегии он ва 

равандҳои сиёсию иҷтимоие, ки солҳои охир дар сарзамини мо ба вуҷуд омадаанд, ба 

худ ҷалб намудааст. Масалан, давлати Қувайт имрӯз омодааст, ки ба кишвари мо дар 

соҳаи гидроэнергетика сармоягузорӣ намуда, хостори интиқоли оби ширини 

ошомидании кишвари мо ба кишварҳои араб шудааст [2]. 

 Ёдовар мешавем, ки имрӯз зарурати ба роҳ мондани ҳамкориҳои иқтисодии 

Тоҷикистон бо кишварҳои Араб дар соҳа ва самтҳои зерин ифода мегардад: 
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1. дар соҳаи энергетика;  

2. дар соҳаи канданиҳои фоиданок;  

3. дар соҳаи кишоварзӣ; 

4. дар соҳаи тиҷорати муштарак; 

5. дар соҳаи гидроэнергетикӣ;  

6. дар соҳаи саноати сабук, вазнин ва хизматрасонии маишӣ;  

 Дар хотима бояд ќайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 93%-и 

куҳсор буданаш мебояд бо мамолики араб дар соҳаи иқтисодӣ дар самти сайёҳӣ ва 

истироҳати табобатӣ сармоягузорони арабро ҷалб намояд ва бо назардошти 60%-и 

захираҳои гидроэнергетикии минтақа дар сохтани неругоҳҳои обии барқӣ аз иқтидори 

кишварҳои арабӣ ё имкониятҳои молии онҳо васеътар истифода барад. Инчунин, бо 

назардошти таҷрибаи кишварҳои арабӣ дар истихроҷ ва коркарди нафту газ бо ҷалби 

сармоягузорони араб заводу фабрикаҳо оид ба коркарди нафт дар кишвар роҳандозӣ 

созад, то ин ки таъмини сӯзишвории арзон муҳайё созад. Дар баробари ин 

алтернативии муҳоҷирони меҳнатиро роҳандозӣ намояд, ба баъзе кишварҳои араб 

муҳоҷирони тоҷик равона гардад.  
 

Адабиёт: 
1. Александров И.А. [И.А. Мелихов]. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И. 

А. Александров. - М.: Дело и сервис, 2000. - 544 с. 

2. Ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Араб; Душанбе, 2017. 
с. 67.  

3. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 2015. Захираи электронї: 
https://mfa.tj/tg/main/view/988/konsepsiyai-sijosati-khorijii-jumhurii-tojikiston [дата обращение 
16.02.2020г.] 

4. «Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня» посвящена 65-летию образования 
Министерства иностранных дел Таджикистана. Захираи электронї: 
https://mfa.tj/tg/ufa/view/182/nashriyahoi-vazorat [дата обращение 12.02.2020г. 

 

НАҚШИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ ДАР ТАШКИЛ ВА ТАШАККУЛИ 

КОРХОНАҲОИ МУШТАРАК 

Файзуллоева С.Ҷ., н.и.и. кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалӣ 
ДДМИТ 

Минтаќањои озоди иќтисодї ин сохтори иќтисодии байналмилалие мебошанд, ки 
кишварњои зиёди дунёро новобаста аз иќтидори иќтисодиашон – мамлакати 
сердаромад ё камбизоат буданашон торафт бештар фаро мегиранд ва бо ин васила 
њамгироии давлатњо ва њатто минтаќањои калонтарини дунё ба низоми равобити 
љањонї љалб карда мешаванд.  

 Минтаќањои озоди иќтисодї заминаи асосии инкишофи робитањои иқтисодӣ, 

хориҷӣ, тиљоратию молиявї, истењсолию технологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор 
рафта, ба макони густаришёбии муносибатњои бозорї, рушди соњибкорї, такмили 
технологияњои истењсолї ва санъати идоракунї мубаддал гаштаанд.  

Минтаќањои озоди иќтисодї чун љузъи фазои иќтисодии миллї барои 
соњибкорони ватанї ва хориљї маљмуи имтиёзњо ва њавасмандгардонињоро (имтиёзњои 
рељаи гумрукї, андозгузорї, иљора, раводид, рељаи мењнатї ва ѓайра) пешнињод 
намуда, имконият фароњам меоранд, ки истењсоли моли баландсифати раќобатпазир 
барои бозори љањонї ба роњ монда шуда, рушди самараноки иќтисодию иљтимоии худи 
минтаќа дар асоси муносибатњои бозорї таъмин карда шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон мувофиќи ќонунгузорї панҷ минтаќаи озоди иќтисодї 

таъсис дода шудааст, ки инҳоянд: минтақаи озоди иқтисодии “Суғд”, минтақаи озоди 

https://mfa.tj/tg/main/view/988/konsepsiyai-sijosati-khorijii-jumhurii-tojikiston
https://mfa.tj/tg/ufa/view/182/nashriyahoi-vazorat
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иқтисодии “Данғара”, минтақаи озоди иқтисодии “Ишкошим”, Минтақаи озоди 

иқтисодии “Панҷи поён” ва минтақаи озоди иқтисодии “Кӯлоб”, ки нақши онҳо дар 

ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба кишварамон хело бузург мебошад. 
Аслан минтаќањои озоди иќтисодї усули таќвими сармоягузорї буда, ба самтњои 

асосии инкишофи равобити хориљї созгор мебошанд. Маълум аст, ки иќтисоди 
бозаргонї зарурати муайян сохтани стратегияи дохилшавии љумњуриро ба хољагии 
љањонї таќозо менамояд. Барои он ки самаранокии истењсолот аз њисоби иштирок дар 
таќсимоти байналхалќии мењнат баланд бардошта шавад, дар асоси раќобат ва 
њамкорї дар бозори љањонї нишондињандањои бењтарини сифатии мањсулот, 
њосилнокии мењнат, азхудкунии комёбињои дастёбшудаи инкишофи илму техника, 
ташкили истењсолот, маркетинг ва ѓайраро амалї намуда, иќтисодиёти миллї 
характери воќеан кушодро соњиб шавад.  

Инкишофи робитањои берунии иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо густариши 
њамкорињои вобаста бо мигратсияи сармоя буда, аз рўйи вазъи иќтисодии мамлакат, ки 
таљдиди истењсолот ва дар баъзе соњањо пурра аз нав кардани технологияро талаб 
мекунад, ба маблаѓгузорињои бенињоят зиёд эњтиёљ дорад. Муњайё намудани ин маблаѓ 
дар муддати кўтоњ аз дохили мамлакат ѓайриимкон мебошад. Гузашта аз ин, дар 
шароити њозира раванди гардиши байналмилалии сармоя ба таври васеъ бо истифодаи 
комёбињо дар соњаи фаъолияти илмию тадќиќотї ва корњои таљрибавию конструкторї, 
технология, менељмент ва амсоли онњо алоќаманд аст. Мавќеи муњимтаринро ба сифати 
омили равнаќи иќтисодиёти бозорї, пайвастани иќтисодиёти кишвар бо хољагии 
љањонї, истифодаи усулњои нави идора, густариши раќобат байни субъектњои 
хољагидорї сармояи хориљї мебозад. 
Минтаќањои озоди иќтисодї дар ќисми ќаламрави мамлакат барои гузоштани сармояи 
хориљї поягузорї намуда, дар айни њол ба яке аз шаклњои муборизаи раќобатноки 
мамлакатњо барои љалб кардани сармояи хориљї мубаддал мегарданд.  

Маблаѓњои пулии худро бар минтаќањои озоди иќтисодї гузошта, сармоядорон 
ба он мекўшанд, ки дар минтаќаи мазкур истењсолоти содиротиро ба роњ монда, аз 
имкониятњои мављудаи ќаламрави минтаќа - ќувваи кории арзон, ашёи хом, шароити 
имтиёзноки молиявию андозбандї, тартиботи имтиёздори гумрукї ва ѓайра истифода 
кунанд [1,с,-34]. 

Инчунин нақши минтақаҳои озоди иқтисоди дар ташкил ва ташаккули 

корхонаҳои муштарак дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон хело назаррас мебошад. 

Манбаи асосии таъсис ва ташаккули корхонаҳои муштарак аз фаъолияти минтақаҳои 

озоди иқтисоди вобаста аст. 
Дар љумњурии мо аз соли 1991 инљониб корхонањои муштарак ба фаъолияткунї 

оѓоз намудаанд. Аз њама бештар дар Тољикистон соли 1996 миќдори зиёди корхонањои 
муштарак ба ќайд гирифта шуд, яъне ба 283 адад расида буд. Минбаъд миќдори онњо 
кам шуданд ва соли 2002 ба 101 адад расид. Аз соли 2003 миќдори корхонањои 
муштарак афзоиш ёфта, 151 ададро ташкил доданд. Чунин тамоюли афзоиш дар соли 
2004 низ мушоњида мешавад, ваќте ки миќдори онњо ба 162 дар соли 2007, бошад 
нисбати соли 20014-ум ин нишондињанда коњиш ёфт яъне 157 ададро ташкил намуд. Ин 
нишондињанда дар соли 2013-ум боз рў ба инкишоф нињод, яъне шумораи корхонањои 
амалкунанда дар њамин сол 172 ададро ташкил дод. Дар соли 2017 бошад, ин шумора ба 

373 адад расид. Соли 2018 ин нишондиҳанда ба 649 адад расид. Дар соли 2019 бошад, 
теъдод ба 624 адад расид, ки ин рўшди корхонањои муштаракро дар Љумњурии 

Тољикистон нишон медињад. Агар 30 соли истиқлолияти давлатиро таҳлил намоем , дар 
ин самт шумораи КМ нисбати соли 1991-2019 афзоиш ёфтааст. Яъне , ин шумора 
аксарияти корхонањои муштараки нав ба ќайд гирифташуда дар ќаламрави шањри 
Душанбе фаъолият мекунанд, ки бештари онњо бо соњаи хизматрасонї алоќаманданд 
[1,с,-234] . 
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Таъсисдињандагони асосии КМ Љумњурии Халќии Чин, Россия, ИМА, Туркия, 
Британияи Кабир, Эрон мебошанд, ки дар навбати худ мамлакатњои шарикони асосї 
оид ба маблаѓгузории сармояи хориљии бевосита, аз он љумла Швейсария, Австрия ва 
Узбекистон ба њисоб мераванд. 

Дар њоли њозир дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон бо иштироки сармояи 

хориљї 624 корхонањои муштарак ба ќайд гирифта шудааст. Нишондињандањои оморӣ 
нишон доданд, ки шумораи корхонањои фаъолияткунанда дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон нисбати соли 2009-ум 577 адад зиёд гаштааст, ки ин ташаккули фаъолияти 
корхонањои муштаракро дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон нишон медињад. 

Инкишофи корхонањои муштаракро аз рўи нишондињандањои оморӣ дар 5 соли охир 
беназир мењисобем. Агар 5-солаи охирро тањлил намоем, дар соли 2013 шумораи 
корхонањои муштарак 172 адад, соли 2014 бошад, 190 адад, дар соли 2015 ин 
нишондињанда ба 221, инчунин, дар соли 2016 шумораи КМ ба 266 ва дар соли 2017 
бошад, 373 дар нињоят соли 2018 яку якбора афзоиш ёфтани корхонањои муштаракро 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мушоњида намудем, ки ба 649 адад расиданд. 
Аммо дар соли 2019 бошад, ин нишодињанда ба 624 адад расид, ки ин назар ба соли 
2018-ум 25 субъект коњиш ёфтааст. Агар тањлили 5-сола номоем, ин нишондињанда 
назар ба соли 2013-ум ба 477 адад афзоиш ёфтааст. Мушоњдањои оморї исботи онанд, 
ки дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти корхонањои муштарак васеъ ба роњ монда 
шудааст ва дар 10-солаи охир рушди бемайлони онњоро дар сар то сари мамлакатамон 
мушоњида намуда истодаем. Ин аз он шањодат медињад, ки бозори дохилии кишвар аз 

мањсулоти ватани ѓанӣ гашта, ба содироти кишвар неру мебахшанд [1, с, -235]. 
Дар Љумњурии Тољикистон барои расидан ба њадафи 4-уми стратегия рушди 

иќтисоди миллї, яъне саноатикунонии кишварамон наќши фаъолияти корхонањои 
муштарак хеле бузург аст. Аз ин лињоз, барои таъсиси корхонањои муштарак дар 
кишварамон њамаи шароитњои иќтисодию сиёсї ва иљтимої фароњам оварда шудааст. 
Пешравии иќтисоди миллии кишварамон аз фаъолияти самараноки корхонањои 

муштарак сахт вобастагӣ дорад. Айни замон нишондињандањои асосии фаъолияти 
корхонањои муштаракро дида мебароем. 

Корхонањои муштарак ва корхонањои хориљї чунин корхонањое мебошанд, ки 
дар онњо ба ѓайр аз созмонњои ватанї созмонњои мамлакати хориљї низ иштирок 
мекунанд. Онњо барои истењсолоти муштарак, фурўши якљояи мaњсулот, гузаронидани 
корњои илмию тадќиќотї, сохтмон, маслињату машваратњои техникї, хизматрасонии 
таљњизотї, ба амал баровардани хизматњои наќлиётї, молиявї, суѓуртавї, 
хизматрасонии маишї барпо карда мешаванд. 
Барои барпо кардани корхонањои муштарак ба мамолики хориљї имконият медињад, ки 
масъалањои зеринро њал намоянд: пешгўињои якљоя, иљрои кор ва њисоби љараёни 
молиявї гузаронида шаванд, усулњои идоракунии корхонањои муштаракро тараќќї 
дињанд, тадќиќотњои якљояи илмї ташкил намоянд. 

Њалли масъалањои кам кардани ваќти ташкили корхонањои нав, истифодабарии 
технология ва техникаи пешќадаму навтарин дар истењсолот, истењсоли моле, ки дар 
бозори дохилї нест ва њарчи тезтар баромадан ба бозорњои беруна бо мaњсулоти ба 

раќобати қобил, ба даст даровардани маблаѓњои арзї низ яке аз маќсадњои муњими 
корхонањои муштарак мебошанд. Ѓайр аз ин, корхонањои муштарак боиси он 
мешаванд, ки масоили кам кардани норасогии мол бо арзи озодгардонидашуда њалли 
худро ёбанд. 

Мувофиќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар бораи воридоти сармояи мустаќими хориљї ба корхонањои 
муштаракро дар бар мегирад. Мувофиќи маълумотњои овардашуда миќдори зиёди 
сармояе, ки ба корхонањои муштарак ворид шудааст, ба соњаи хизматрасонии бонкї 
сафарбар карда шудааст, ки 26536,6 њаз. долларро дар бар мегирад. Љои 2-юмро аз 
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љињати воридоти сармоя соњаи хизматрасонии алоќа ишѓол мекунад, ки 26471,6 њаз. 
долларро дар соли 2019 ташкил мекунад. Љои 3-юмро бошад истењсоли ќувваи барќ 
ташкил мекунад, ки 10000,0 њаз. долларро дар бар мегирад, ки ин танњо ба ЉСП «НБО-
Сангтуда-1» фиристода шудааст. Ба соњаи саноат асосан барои истењсоли металњои 
ранга ба ЉДММ КМ «Зарафшон» ба маблаѓи 3137,0 њаз.доллар дар соли 2019 ворид 
шудааст. Барои корњои љустуљуии геологї бошад ба корхонањои ЉДММ «Пакрут» 
(570,0), Филиали «СА Минерал» (1070,4), ЉММ «Кўњи зарин» (280,0), ЉДММ «Кулла» 
(10,0), ЉМСП «Сомон ойл» (820,9), филиали ширкати «Марвис ЛТД» (46,9) њамагї 
2798,2 њаз. доллар ворид шудааст [1, с, -238]. 

Умуман, корхонањои муштарак яке аз зуњуроти муосири хољагии љањонї ба 
шумор мераванд. Бояд ќайд кард, ки сањми корхонањои муштарак дар инкишофи 
иќтисодиёти љумњурї, ташкили љойњои нави корї, пур кардани бозори дохилї бо молу 
мањсулоти сифатнок ва ба ѓанї гардонидани буљети давлатї назаррас мебошад.  
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ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИИ СОЊАИ САЙЁЊӢ ДАР ПАРТАВИ СИЁСАТИ 
ПЕШГИРИФТАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 

Ашуралиев М.  И. – н.и.п., дотсенти кафедраи иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати 
байналмилалиии ДДМИТ 

Шералиев Ҷ. Д., ассистенти кафедраи иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии 
ДДМИТ.  

Соњаи сайёњї дар арсаи љањон манбаи ѓанї гардонидани буљет ва омили муњими 
бештар гардонидани шароити зиндагии мардум буда, дар рушди иќтисодиёти бисёр 
кишварњо наќши муњимро мебозад. Тибќи нишондодњои оморї дар Миср 60 фоиз дар 
Швейтсария 34 фоизи ањолии ќобили мењнат дар соњаи сайёњї кор мекунанд. Аз ин 
љињат, бисёр мамлакатњои љањон, бахусус Туркия, Миср, Юнон, Индонезия, Љопон, 
Италия ва Исроил ба рушди соњаи сайёњї диќќати калон медињанд. Масалан: даромади 
солонаи Туркия аз соњаи сайёњї дар як сол ба 20 миллиард доллар мерасад.  

Чи тавре муњаќќиќон доир ба маќом ва наќши соҳаи сайёҳӣ дар рушди пешрафти 

љомеа ва кишвар қайд менамояд: «Мувофиќи маълумоти омории байналхалќї, 1/3 
ќисми ањолии сайёра њамеша хоњиши сайёњат карданро доранд. Мувофиќи Созмони 

умумиљањонии туристї имрўз ќариб 250 млн одамон дар соҳаи сайёњї машѓул ба 

коранд. 15 кишвари љањон рушди иќтисодиёти худро ба соњаи сайёҳӣ алоќаманд 

медонанд. Даромади ин кишварњо аз сайёҳӣ дар таносуб ба экспорти молу мањсулот 

4,5-5,0 маротиба зиёдтар аст. Ѓайр аз ин, сайёҳӣ чун тиљорати манфиатовар эътироф 

гашта, имрўз то 8% сармояи љањониро дар соҳаи сайёњї истифода мебаранд».[1.С.7] 

Муњаќќиќи дигар ќайд карда аст, ки «Дар аксари кишварњои љањон соҳаи сайёњї 
ба шуѓлнокии ањолї таъсири назаррас дорад. Агар дар љањон дар маљмуъ 10% ањолии 

фаъол дар соҳаи сайёњї ба кору фаъолият машѓул бошанд, дар баъзе кишварњои 
људогона ин нишондињанда 20% (дар Исландия, Кипр, Маврикий, Малта ва ѓайра) ва 
дар баъзе кишварњои дигар (љазирањои Багама, Барбадос, Малдива) аз 50% зиёдтар аст. 

90%-и буљаи кишвари аврупоии Сан-Марино аз сайёҳӣ ба даст меояд».[3.С.36]  

Умуман, соҳаи сайёҳӣ пас аз истеҳсоли нефт дар ҷои дуюм аст. Ва чї тавре ки дар ин 

маврид ќайд мешавад: «Сайёҳии байналхалќї яке аз се соњаи калонтарин дар љањон 

мебошад, танњо аз соњаи автомобилбарорї ва истеҳсоли нафт, ќафо мебошад».[2, с. 22]  
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Қайд намудан лозим аст, ки дар доираи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалї Раҳмон ва бо шарофати сулњу субот, бунёди инфрасохтори 
замонавї ва хизматрасонињои муносиб соњаи сайёњии кишвар бо маром рушд ёфта 
истодааст. 

Чӣ тавре, ки Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз 

намуданд: «Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили 

меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои 

хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои 

миллӣ ба ҳисоб меравад».[4]  

Бино ба иттилои Кумитаи рушди сайёҳии ҷумҳурӣ, бо назардошти боздиди 430 

ҳазору 922 нафар сайёҳон аз Тоҷикистон дар соли 2017, соли 2018 шумори боздиди 

сайёҳони хориҷӣ 2,6 баробар афзуда, дар соли 2018 шумораи сайёњони ба кивар 

воридшуда ба 1 млн 250 ҳазор нафар расид, яъне ҳамарӯза беш аз 3 ҳазору 400 нафар 

меҳмонон аз кишварҳои дигар ба Тоҷикистон омадаанд.  

Афзоиши шумори шаҳрвандони хориҷиро, ки аз Тоҷикистон боздид мекунанд, 

президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ дар паёми худ ба парлумон қайд карда, 

изњор дошта аст: “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 

ба дарки аҳаммияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони 

ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба 

соли 2017 дуюним баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол 
басанда нест”.[4] 

Дар ин замина бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо 

дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот солҳои 2019-2021 “Солҳои 

рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шуданд” [7]. 

Ҳамзамон, бо саъю талошҳои ҳукумати мамлакат дар соли 2019 додани “раводиди 

бисёркаратаи панҷсола” ба соҳибкорони хориҷии сармоягузор ҷиҳати рушди самти 

сайёҳист. 

Сарвари давлат низоми содагардонии раводиддиҳиро барои ҳамватанони 

бурунмарзиамон низ зарур дониста, онро омили дигари рушди сайёҳӣ шумориданд. 

Дар ин замина, қайд намуданд, ки “дар доираи "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ", ҳамчунин, бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон, пешниҳод 

мегардад, ки ба шаҳрвандони давлатҳои хориҷие, ки ҳуқуқи бо тартиби содда 

гирифтани раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд, раводиди навъи сайёҳии 

бисёркарата дода, муҳлати он то 60 рӯз дароз карда шавад. Илова бар ин, бо мақсади 

соддагардонии рафтуомади ҳамватанони бурунмарзие, ки зодагони Тоҷикистон 
мебошанд, раводиди бисёркаратаи сесола дода шавад” [8]. 

Аз ҷониби роҳбарияти мамлакат ҷиҳати рушди сайёҳӣ ҳамаи тадбирҳои зарурӣ 

сари вақт дида шуда истодааст. Дар ин замина, маҳз бо дастгирии Пешвои миллат 

ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ, ки яке аз омилҳои ҷалби сайёҳон аст, фурӯши молу 

маҳсули ҳунарҳои мардумӣ аз андоз озод карда шудаанд. Пешвои миллат дар Паёми 

худ иброз доштанд, ки “инчунин, бо мақсади ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати 

истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 1 январи соли 

2018 фурӯши чунин молу мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда 
шавад”[8]. 

Пешвои миллат, асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њама ваќт ба созандагию бунёдкорї 
ва корњои ободонї, ки онњо заминањои асосии ташаккулёбї ва рушди соњаи сайёњї 

мебошанд, диќќати махсус медињанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар (26.12.2019) таъкид карданд, ки: “Рушди соҳаи 

http://president.tj/node/19088
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сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати давлати мо ба ҳисоб рафта, ҷиҳати боз ҳам тараққӣ 

додани он аз ҷониби Ҳукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ 

як қатор имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд” [8]. 

Дар давоми “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” дар деҳоти мамлакат 

як қатор пешравиҳо ба назар расида, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ 
идома ёфта истодааст. 

Дар таърихи сисолаи истиқлоли давлатӣ, ки ҷанги шаҳрвандӣ на танҳо боиси 

таназзули соҳаи сайёҳӣ гардида, як қатор ҷойҳои сайёҳии мо нобуд карда шуда, қисме 

аз онҳо ба хориҷи кишвар интиқол ёфтанд, балки тамоми соҳаҳо қариб ба нобудӣ 

расида буданд, бори аввал соли 2018 шумораи сайёҳон қариб ба 1 миллиону 200 ҳазор 
нафар расида, ки нисбат ба соли 2017–ум 2,6 баробар зиёд аст ва ин нишондод дар 

Консепсияи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 – 2019 (2009. - 

№202. – 2 апрел) пешбинӣ гардида буд [6]. Дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 қариб 10,5 

фоиз бештар - 1 миллиону 260 ҳазор нафар сайёҳон ба Тоҷикистон омадаанд. Дар нуҳ 

моҳи соли 2019 беш аз як миллион нафар сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо 

дидан кардаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2018, 20 фоиз зиёд аст. [12].  
Дар бисёр аз њолатњо, Пешвои миллат, асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ифтитоњи 
объектњои мухталифи фарњангиву фароѓатї ва хусусияти умумииљтимоидошта 
иштирок намуда дастуру супоришњои заруриро бањри ободии диёр ва бењтаргардии 
ањволи мардум иброз менамояд.  

Маҳз таҳти сарварии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳии 

Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври мусбӣ ва ҷолиб арзёбӣ гардида, мавқеи 

худро тадриҷан беҳтару мустаҳкам намуда истодааст. Дар ин замина, шомилшавии 

пойтахти кишвари мо - Душанбе ба Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ, ки яке 

аз ташкилотҳои бонуфузи соҳаи сайёҳӣ буда, раёсати Федератсияро шаҳри Пекини 

Ҷумҳурии Мардумии Чин пеш мебарад ва зиёда аз 130 шаҳрҳои дунё ва 70 узви 

институтсионалӣ аз ҳисоби ширкатҳои калони сайёҳӣ, ассосиатсияҳо, ширкатҳои 

ҳавопаймоӣ, меҳмонхонаҳо ва истироҳатгоҳҳо шомили Федератсияи мазкур мебошанд, 

дорои аҳамияти хоса мебошад. 
Дар аксари суханронињояш Президенти мамлакат, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон, ба љавонон хитоб намуда, онњоро даъват менамояд, ки дар ќатори забони 
модарї яке аз забонњои хориљиро азхуд намоянд, то ин ки њангоми зарурат ва суњбат бо 
сайёњони хориљї бе ягон мушкилї дар бораи хеш ва дастовардњои ватану миллат 
маълумот бидињанд.  

Њар як шањрванди Тољикистонро имрўз зарур аст, ки аз кору пайкори сарвари 
кишвари мањбубамон пайравї намуда, дар корњои ободонию созандагї ва рушду 
равнаќи њар як соња, аз он љумла соњаи сайёњї низ ба таври фаъол иштирок намояд.  
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ТАШКИЛОТЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР 
ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ  

Њакимов М.А. – ассистенти кафедраи муносибатњои молиявї–ќарзии байналхалќии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон.  

Шароити њозираи инкишофи муносибатњои байналмилалї бо афзоиши 
хусусиятњои раванди љањонишавї, минтаќашавї ва ноустувории вазъи сиёсию иќтисодї 
дар љањон вобаста мебошад. Дар ин замина, таѓйироти сохтори иќтисодиёти љањон ва 
рушди ташкилотњои навро дар соњаи танзимоти муносибатњои байналмилалї 
мушоњида кардан мумкин аст. 
Ташкилотњои иќтисодии байналмилалї иттињодияњои давлатњо ва ё маќомотњои 
алоњидаи роњбарикунандаи онњо мебошанд, ки маќсади асосии онњо тањкими 
муносибатњои тиљоратї, молиявї ва умуман, фаъолияти иќтисодї мебошад. Њамаи 
ташкилотњои иќтисодї фаъолияти худро дар асоси муносибат байни њамдигар амалї 
карда, низоми ягонаи байналмилалиро ташкил медињанд. Маќсади асосии ин низом, 
кумак ба иштирокчиёни он дар масоили рушди иќтисодиёт ва ягонакунии меъёрњои 
умумии танзими муносибатњои байналмилалї мебошад [1]. 

Дар шароити љањонишавї ташкилотњои минтаќавию байналмилалї инкишоф 
ёфта, дар њаёти хољагии љањонї наќши калидиро иљро менамоянд. Имрўзњо 
ташкилотњои байналмилалї муњимтарин субъекти муносибатњои сиёсї ва иќтисодї ба 
њисоб мераванд. Шумораи ташкилотњои доимо дар њоли афзоиш ќарор дошта, ин вазъ 
ба афзудани алоќамандии давлатњо аз њамдигар, љањонишавї ва байналмилалишавї 
вобаста мебошад. Дар ин асос, саволи наќши ташкилотњои иќтисодии байналмилалї 
дар сиёсат ва иќтисоди љањонї ба вуљуд меояд. 

Ба омўзиши масоили марбут ба наќши ташкилотњои байналмилалии иќтисодї 
дар шароити љањонишавї, охирњои асри ХХ иќтисодшиносони маъруфи Ѓарб: Н.Вудс, 
Љ. Сорос, Э.Харел, Љ. Вулфенсон, Л.Саакадзе ва дигарон машѓул буданд. 
Ташкилотњои байналмилалї дар доираи фаъолияти худ иќтидори сиёсї, иќтисодї ва 
илмии кишварњои мухталифи аъзоро муттањид намуда, дорои имкониятњои бузург 
мебошанд ва метавонанд ба рушди иќтисоди љањонї таъсир расонанд. Бинобар ин, 
онњоро субъектњои аз љињати стратегї муњими рущди иќтисодї эътироф кардан мумкин 
аст.  

Дар ин њолат, стратегияро бояд наќшаи дарозмуддат ё самти рушд бо маќсадњои 
муњимтарин, масалан барои рафъи вазъи номусоиди иќтисодиёти имрўзаи љањонї ва 
ноил шудан ба њудудњои баланди рушди он фањмидан лозим аст. Маљмўи тадбирњое, ки 
ба ноил шудани њадафњои стратегї нигаронида шудаанд, сиёсати стратегии субъектњои 
иќтисодї мебошанд.  

Айни замон дар кураи Замин зиёда аз 240 давлат мављуд буда, онњо аз љињати 
масоњат, шумораи ањолї, иќтидори иќтисодї ва мавќеи худ дар иќтисодиёти љањон аз 
њамдигар ба куллї фарќ мекунанд. Иќтисодиёти миллии њар давлат унсури таркибии 
низоми иќтисодии љањонї њисоб ёфта, њатто давлатњои сусттараќќикарда низ бо 

http://prezident.tj/node/25005
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захирањои табиї, инсонї, истењсолї ва воридоти молу хидматњо гарчанде дар миќёси 
љањон њиссаи ночизро ташкил медињанд дар раванди рушди иќтисодиёти љањонї 
ширкат меварзанд. Дар ин асос, созмонњои минтаќавию байналмилалї дар рушди 
иќтисодию иљтимоии давлатњои аъзо тавассути кумакњои молиявї, техникї, машваратї 
ва ѓайра таъсир мерасонанд.  

Мувофиќи таљрибаи байналмилалї сохтори ташкилотњои байналмилалиро дар 
соњаи њамкорињои иќтисодї-молиявї нишон медињем. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1. Ташкилотњои байналмилалї аз рўи соњаи фаъолият 

Аз нуќтаи назари иќтисодиёти љањонї се вазифаи муњимтарин ташкилотњои 
байналмилалї: танзимкунанда, назоратї, амалиётї муайян шудаанд:  

 

Расми 2. Вазифањои ташкилотњои иќтисодии байналмилалї 
Инчунин, вазифањои мушаххаси ташкилотњои байналмилалиро вобаста ба 

таљрибаи љањонї нишон медињем: 
Инкишофи робитањои иќтисодии беруна; 
Рафъи мушкилот дар муносибатњои тиљоратию иќтисодї; 

• Қабули қарорҳое, ки ҳадафҳо, принсипҳо, 
қоидаҳо ва рафтори давлатҳои аъзоро 

муайян мекунанд. 

Танзимкунанда 

(муњимтарин) 

• Мониторинги риояи рафтори давлатҳо ба 
меъёрҳои қарорҳо ва ҳуқуқњои 

байналмилалӣ. 
Назоратї  

• Расонидани кумаки иќтисодї, илмию 
техникї, машваратї ва ѓайра. Амалиётї  

Ташкилотњои байналмилалї дар соњаи њамкорњои иќтисодї 

Дар низоми СММ Асъорї-молиявї Минтаќавї 

Ассамблеяи генералї 

Комиссия 

Бонки байналмилалии 

таљдид ва рушд 

Хазинаи байналмилалии 

асъор 

Корпоратсияи 

байналмилалии молиявї 

ЭКОСОС 

Ассотсиатсияи 

байналмилалии инкишоф 

Иттињоди Аврупо 

Ассотсиатсияи давлатњои 

Осиёи Љанубу шарќї 

Ассотсиатсияи њамкории 

минтаќавии давлатњои 

Осиёи Љанубї 

Ташкилоти њамкории 

иќтисодї 
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Њавасмандгардонии рушди бахши хусусї 2; 
Мусоидат дар њалли муноќишањо байни давлатњо; 

Пешбурди иќтисодиёти шафоф 3]. 
Ташкилотњои иќтисодии байналмилалї дар танзими равандњои тиљоратию 

иќтисодї наќши љањонї дошта, ањамияти ин ташкилотњо дар фаъолияти молиявию 
иќтисодии кишварњои љањон бузург мебошад. Ташкилотњои мазкур ба наздикшавї ва 
интегратсияи мамлакатњо мусоидат намуда, барои фаъолгардонии суръатноки 
тараќќиёти онњо имконият медињад. Дар фаъолияти худ ташкилотњои иќтисодии 
байналмилалї кўшиш мекунанд сарњадоти гумрукии байни кишварњоро аз байн 
баранд, ки ин бешубња, ба раванди тиљорат таъсири судманд мерасонад. Ташкилотњои 
мазкур ба бењтаршавии нишондињандањои иќтисоди љањонї ва рушди бахшњои 
молиявии кишварњои аъзо тавассути ворид намудани сармояи мустаќим ба онњо 
мусоидат мекунанд. 

Ташкилотњои байналмилалиро давлатњо бо маќсадњои њалли масоили амният, 
њамкорињо ва рушди њамаљониба таъсис дода, фаъолияти онњо асосан, дар ќабули 
ќарорњое ифода меёбад, ки мазмуни онњо аз њайати аъзоён, аз таносуби ќуввањои 
дохили маќомотњо, ќоидањои тартиби овоздињї ва ѓайра вобаста мебошад.  

Яке аз омилњои муњимтари шароити интегратсияи иќтисоди миллї ба љањон, 
иштироки фаъоли он дар низоми ташкилотњои байналмилалии иќтисодию сиёсї, риояи 
асосњои њуќуќии аз тарафи умум эътирофшуда, њамкорї ва ошкорбаёнї ба љањон 
мебошад.  

Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон фаъолона ба њаёти 
сиёсию иќтисодии байналмилалї ворид гашта, њамчун як ќисми таркибии љомеаи 
љањонї баромад мекунад. Дар муддати кутоњ љумњурї аъзои СММ гардид, ки 
имконияти њамкорї бо тамоми сохторњои ин ташкилоти бонуфуз ва дигар ташкилотњои 
байналмилалию минтаќавиро фароњам овард. Пайвастани Љумњурии Тољикистон бо 
ташкилотњои минтаќавию байналмилалї баъд аз мустаќил гардидани он, яъне аз соли 
1991 оѓоз гардида, имрўзњо узви комилњуќуќи ташкилотњои зикргардида буда, бо онњо 
равобити иќтисодию молиявиро зич ба роњ мондааст. Наќши ин ташкилотњоро 
шароити пандемия дар кишвари мо бараъло нишон дод. Соли 2020 Бонки љањонї ба 
Љумњурии Тољикистон грант бо маблаѓи 11,3 млн доллари ИМА бањри пешгирии 

пандемияи COVID-19 људо кард 5]. Ба монанди ин, дигар ташкилотњои минтаќавию 
байналмилалї низ тавассути кумакњо ба давлатњои аъзо таъсир мерасонанд.  

Пањншавии глобалии сирояти коронавирус COVID-19 ба тамоми соњањои 
иќтисодию иљтимоии давлатњо дар саросари љањон фишор оварда, њатто давлатњои 
абарќудрати љањон низ дар баробари оќибатњои манфии пандемия истодагарї карда 
натавонистанд. Дар ин њолат, наќши ташкилотњои минтаќавию байналмилалї оид ба 
рафъи ин оќибатњои манфї дар саросари љањон мусбї арзёбї карда мешавад. Масалан, 
њаљми маблаѓе, ки Бонки љањонї бањри ваксинањои COVID-19 људо кардааст, ба 2 млрд 

доллари ИМА мерасад 4. 
Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки ташкилотњои иќтисодии байналмилалию 

минтаќавї дар тараќќиёти иќтисодиёти давлатњои (аъзо) љањон, мустањкам намудани 
хољагии халќ, воридшавии амиќи давлатњои љањон дар равобити иќтисоди 
байналмилалї наќши калонро иљро менамоянд. Аз ин лињоз наќши онњоро дар 
шароити кунунии иќтисодиёти љањонї мусбї арзёбї кардан мумкин аст. 

 
Адабиёт: 
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4.Объём финансирования, предоставленного Всемирным банком для выведения в оборот вакцин от 
COVID-19. https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-
covid-19-vaccine-rollout-reaches-2-billion  
5.Таджикистан получил финансирование от Всемирного банка на реагирование на угрозу пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-
release/2020/04/02/tajikistan-gets-world-bank-financing-to-respond-to-covid-19-pandemic  

 
 

ОМИЛЊОИ АСОСИИ ПАСТ ГАРДИДАНИ САТЊИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР 
Мамадбекова Н.А.- ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 

 
Буњроне, ки бо сабаби тањримњои кишварњои Ѓарб алайњи Россия сар зад, барои 

иќтисоди бештари кишварњо, пеш аз њама барои Тољикистон, як ќатор паёмадњои 
манфиро ба бор овард. Чунончї, арзиши сањмияњои ширкатњои Россия босуръат коњиш 
ёфт, соњаи авиатсияи гражданї, бозори интернет-реклама, суќут кард, 230 ширкати 
хориљї аз бозор баромада рафтанд. Дар натиља нархи аксарияти молњои истењсоли 
хориљї боло рафт. Ин рўйхатро идома додан мумкин аст, вале бино ба маълумоти 
коршиносон, ин охири кор нест, оќибатњои аз ин њам љиддитар дар пеш њастанд. 
Беќурбшавии рубл боиси коњиши даромадњои муњољирони кории тољик шуд, бисёрињо 
бе љои кор монданд. 

Маълум аст, ки инсон пеш аз њама пулашро барои харидани ѓизо сарф мекунад. 
Дар сурати бештар будани даромад одамон ба харидории молњои ѓайрихўрокворї 
мутаваљљењ мешаванд. Яъне, акнун арзаи чунин молњо њам кам хоњад шуд, зеро 
воридоти маснуоти электронї њам манъ карда шуд. Ин маънои баланд шудани нархи 
чунин молњоро дорад. 

Дар чунин шароит ва илова ба он, боло рафтани нархи маводи сўзишворї 
арзиши маводи ѓизо беихтиёр баланд шудан мегирад. Эњтимоли воќеии баланд шудани 
сатњи камбизоатї вуљуд дорад.[4, 12] 
Буњрон пеш аз њама ба вазъи ањолии шањрњои калон таъсир мерасонад ва дар як 
муддати кутоњ ба минтаќањо ва тамоми љањон пањн мешавад. Зеро кишварњои 
мутараќќї дар фикри тањримњои бештар ќарор доранд ва ба эътидол омадани вазъ дар 
ояндаи наздик пешбинї карда намешавад.  

Дар чунин шароити вазнин Љумњурии Тољикистонро мебояд, ки тамоми 
оќибатњои эњтимолии иќтисодии инро дуруст арзёбї намуда, вобаста ба он чорањои 
таъхирнопазири ќонунї, ташкилї, иќтисодї ва гумрукию андозро амалї намояд.  

Аз таљрибаи буњронњои пешин маълум аст, ки дар њоли буњрон ва таѓйири 
сохтори истеъмол, кишварњои ба воридот вобастабуда, мисли Тољикистон, монеањои 
тарифї ва ѓайритарифиро аз роњи воридоти ѓизо бартараф мекунанд, ё сабуктар 
менамоянд. Зеро ањолї бештар ба таъмини талаботи њаётан муњими худ машѓул буда, 
норасоии он метавонад ба вайрон шудани суботи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї дар 
кишвар оварда расонад.  

Њамин тавр, нишондодњои асосии харољоти ањолї ин хўрокворї, пардохти 
хизматрасонии комуналї ва манзил, молњо барои хона, либосу пойафзол ва доруњои 
арзон хоњанд буд. 
Вазъи соњањои аз њама осебпазири иќтисоди Тољикистон, яъне соњибкории миёна ва 
хурд, ки истеъмоли ѓайрињатмї, яъне истеъмоли барзиёди одамонро таъмин мекунанд, 
боз њам бадтар хоњад шуд ва ин зарурати дастгирии бештари онро аз тарафи давлат ба 
миён меоварад. Аз даст рафтани шуѓл одамонро маљбур мекунад, ки ба навъњои дигари 
фаъолият даст зананд, зеро талабот ба хизматрасонии соњибкорони хурду миёна кам 
мешавад. 

Ба андешаи мо ваќти он фаро расидааст, ки вазорату идорањои масъул, ањли илм 
ва љомеаи соњибкорон пешнињоду тавсияњои «зидибуњронї»-ро љињати рањої аз вазъи 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-reaches-2-billion
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/04/20/world-bank-financing-for-covid-19-vaccine-rollout-reaches-2-billion
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/02/tajikistan-gets-world-bank-financing-to-respond-to-covid-19-pandemic
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/02/tajikistan-gets-world-bank-financing-to-respond-to-covid-19-pandemic
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баамаломада тањия намоянд. Пеш аз њама сухан дар бораи татбиќи чорањои гумрукию 
тарифї, рушди истењсолот, љалби сармоя ба иќтисоди кишвар ва таъсиси љойњои кории 
нав меравад.  

Ба ин васила, се омили асосї – таъсири бўҳрони иқтисодии Русия, коҳиши 

бамаротиби пулҳои интиқолии муҳољирон, пойин рафтани қурби расмии сомонї – пули 

миллии Тољикистон - дар муқобили доллару евро иқтисоди Тољикистонро гирифтори 

бўҳрони молї кардааст ва зарурати таҳияи барномаи фавқулоддаи зиддибўҳронї ба як 

амри ногузир ва ољил табдил меёбад. Суст шудани фаъолиятҳои иқтисодї бар асари 

буњрони мазкур сабаби коњишёбии нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии Тољикистон, аз 

љумла ҳаљми тиљорати хориљї ва љамъоварии андозҳо ва бољу хирољи гумрукї низ 
хоњад шуд.  

Буњрони молиявию иќтисодї, ки имрўзњо дар љањони муосир доман густурдааст, 
барои фаъолияти соњибкорон то як дараља таъсири амиќи худро гузошт. Дар баробари 
ин вазъи нооромии сиёсии љањон барои соњибкорони бештари кишварњо мушкилї эљод 
карда, њаљми воридот ва содироти мол тавассути сарњадњо коста мегардад.  

 Баҳси таҳияи барномаи зиддибўҳронии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 

ҳоле матраҳ мешавад ки бино ба пешбинии ниҳодҳои байналмилалии молиявї, бўҳрони 

иқтисодии Русия – як манбаи асосии мушкилоти иқтисоди Тољикистон – дар соли 2023 

низ давом хоҳад кард ва ҳатто шояд шадидтар шавад. Ин ба маъноест, ки Тољикистон 

соли оянда ҳам ба пули муҳољиронаш аз Русия зиёд умед баста наметавонад ва 

иқтисодашро як соли шояд аз имсола ҳам мушкилтаре дар пеш аст. [1, 3] 
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хориљї ва таъминкунандаи ѓановати буљаи давлату њифзкунандаи њуќуќи 
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молистењсолкунандагони ватанї дар шароити љањонишавї ба њисоб меравад. Таљрибаи 
мамлакатњои рушдёфта гувоњї медињад, ки системаи таъсирбахши пардохтњои гумрукї 
омили муњими рушди иќтисодиёт ва шарти зарурии мављудияти мамлакат дар шароити 
муосир арзёбї мегардад.           

Наќши пардохтњои гумрукї дар иќтисодиёти мамлакатњо дигаргунињои зиёдеро 
ба вуљуд овардааст. Афзалияти вазифаи фискалии пардохтњои гумрукї таъкиди 
функсияњои танзимкунї ва муњофизатї, асос гузоштан ба принсипи ављгириро иваз 
менамояд. 

Механизми номукаммали њисобкунї ва супоридани пардохтњои гумрукї оќибати 
наќши њаќиќии номукаммали муосири онњо дар иќтисодиёт мегардад. Ин зарари 
иловагї ба молистењсолкунандагони ватанї меорад, ки молњояшон раќобатнопазир ва 
риоякунандаи ќонуни воридотї мегарданд.  

Буљети давлатии њар мамлакат, одатан, аз пардохтњои андозї ва гумрукї асос 
меёбад. Пардохтњои гумрукї воситаи муњими иќтисодии идоракунии фаъолияти 
иќтисоди хориљї мебошанд. Пардохтњои гумрукї воситањои пулиро дар бар мегирад, 
ки маќомоти гумрук аз ширкаткунандагони раванди интиќоли мол ва воситањои 
наќлиёт аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон меситонанд. Супоридани 
пардохтњо яке аз шартњои муњими амалиёт, ки алоќамандї бо тиљорати хориљиро 
дорад, ба њисоб меравад.      

   Мувофиқи қисми 2 моддаи 144 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон брокери 
гумрук (намоянда) бољњои гумрукї ва андозро мепардозад, агар мазмуни низоми 
гумрукии барои декларатсияи мол муайянгардида пардохти онњоро пешбинї карда 

бошад. Барои супоридани бољњои гумрукї ва андоз, ки бояд тибқи Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон њангоми декларатсия кардани мол пардохта шаванд, брокери 
гумрук (намоянда) дорои њамон масъулияте мебошад, ки декларант ба зимма дорад.  

   Њангоми риоя нашудани муқаррароти Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон дар 
бораи истифодабарї ва ихтиёрдории мол ё иљрои дигар талаботу шартњои 

муқаррарнамуда барои татбиқи расмиёти гумрукї ва низоми гумрукї, ки мазмуни онњо 

пурра ё қисман аз супурдани бољњои гумрукї ва андоз озод карданро пешбинї 
менамояд, шахсони барои супурдани бољњои гумрукї ва андоз масъул дар њолатњои 
пешбининамудаи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон соњиби анбори нигањдории 

муваққатї, соњиби анбори гумрукї, интиқолдињанда, шахсоне, ки ба зиммаи онњо 
масъулияти риояи низомњои гумрукї гузошта шудааст, ба њисоб мераванд.  
   Њангоми насупурдани бољњои гумрукї ва андоз, аз љумла њангоми нодуруст њисоб 

кардан ва ё дер супурдани онњо дар назди мақомоти гумрук шахсе љавобгар аст, ки 
масъулияти супурдани бољњои гумрукї ва андозро ба зимма дорад.  

   Њангоми интиқоли ғайриқонунии молу воситањои нақлиёт аз сарњади гумрукї 

масъулияти супурдани бољњои гумрукї ва андоз ба уњдаи шахси интиқолдињандаи 

ғайриқонунии молу воситањои нақлиёт ва ба зиммаи шахсе мебошад, ки дар интиқоли 

ғайриқонунї иштирок мекунад, агар онњо аз чунин интиқоли ғайриқонунии молу 

воситањои нақлиёт огоњ буданд ва ё бояд огоњ мебуданд, њангоми воридот бошад, 

инчунин шахсоне масъуланд, ки молу воситањои нақлиёти ғайриқонунї воридшударо 

барои худ харида гирифтаанд ва ё моликияти худ қарор додаанд, ба шарте ки њангоми 

харидан ғайриқонунї ворид шудани онњоро медонистанд ё худ бояд огоњ мебуданд, ки 

ба таври зарури тибқи тартиби муайянкардаи қонунгузории Љумњурии Тољикистон 

тасдиқ шудааст.  
Тибќи моддаи 340 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ба пардохтхои 

гумрукӣ бољи гумрукї, андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва пардохти махсуси гумрукї 
мансубанд. 

Бољи гумрукї пардохти њатмиест, ки аз љониби маќомоти гумруки Љумњурии 
Тољикистон њангоми воридоти мол ба њудуди гумрукии Љумњурии Тољикистон ё 



246 

 

содироти мол аз ин њудуд ситонида мешавад ва шарти ногузири чунин содирот ё 
воридот мебошад. Бочњои гумрукї њангоми воридоти моли хориљї ё содироти моли 
ватанї тибќи меъёрњои пешбининамудаи тарифи гумрукї татбиќ карда мешаванд. 

Меъёрњои бољњои гумрукиро Њукумати Љумњурии Тољикистон муқаррар менамояд ва 

мувофиқи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон эътибор пайдо мекунад.  

Меъёрњои бољњои гумрукї ба чунин гурӯҳњо тақсим мешаванд: 

- адвалорї – ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандї қароргирифта бо фоиз 
њисоб карда мешаванд; 

- махсус – тибқи њаљми муқарраршудаи воњиди моли мавриди андозбандї 

қароргирифта њисоб карда мешаванд; 
 - омехта – њар ду навъи зикршудаи меъёрњои пардохти гумрукиро дар бар мегиранд.  

  Дар амалия бољњои гумрукии воридотї ва содиротї истифода бурда мешаванд, ки 
мањз онњо манбаи муњими вуруди маблаѓ ба хазинаи давлат буда, воридоти молро ба 
кишвар танзим мекунанд. Бољњои гумрукие, ки нархи молро зиёд мекунанд, пеш аз њама 
бо маќсади њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар татбиќ мегардид, Боло рафтани 
тарифњои гумрукї боиси афзоиши даромадхо ва рушди истењсолоти дохилї бошад њам, 
он набояд доимї бошад, зеро ин метавонад ба афзоиши ќочоќ ва коњиши воридоти 
конунї оварда расонад.  

  Ба ѓайр аз бољи гумрукї маќомоти гумрук боз андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 
низ меситонанд. Андоз пардохти њатмиест, ки аз љониби маќомоти гумрук њангоми 
ворид намудани мол ба њудуди Љумњурии Тољикистон бо маќсади тиљорат ситонида 
мешавад. 
   Тартиби рўёнидани андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз нисбати молњои аз сарњади 
гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда дар Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон ва Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муайян гардидааст. 
   Андози аксизї ин андози ѓайримустаќимест, ки нисбати молњои зериаксизї њангоми 
интиќоли онњо аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон ситонида мешавад. 
Хусусияти андози аксизї дар он аст, ки он танњо аз гурўњи молњои алоњида, ки онњоро 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, рўёнида мешавад.  
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САЊМИ МАЌОМОТИ ГУМРУК ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ 
КИШВАР  

Акбаров С.С., ассистенти кафедраи фаъолияти гумруки Донишгоњи давлатии молия ва 
иќтисоди Тољикистон 

Аз рўзњои аввали таъсисёбї, маќомоти гумрук вазифањои њаётан муњим ба 
монанди таъмини амнияти иќтисодии кишвар, мубориза бар зидди 
њуќуќвайронкунињои гумрукї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, њифзи 
сарватњои моддиву фарњангї, тањкими сиёсати тиљорати хориљї ва ѓанї гардонидани 
буљети љумњуриро ба уњда дошт ва то ба имрўз тавонист, ки ин вазифањоро 
сарбаландона ба иљро расонад. Таъмини амнияти миллату давлат, њифзи марзу буми 
Ватан, њимояи манфиатњои давлат ва таќвияти неруи мудофиавии он вазифаи муќаддас, 
пурифтихор ва пуршарафест, ки иљрои он ба зиммаи гумрукчиён гузошта шудааст. 
Маќомоти гумрук дар даврае арзи њастї намуд, ки Љумњурии Тољикистон марњилаи 
њассоси таърихиро аз сар мегузаронид. Мушкилоти сиёсї ва иќтисодиву иљтимої 

љомеаро фаро гирифта, баъзе сохторњо фалаљ гашта буданд. Тадбирҳои амнияти умумї, 

ки хусусияти онҳо самти созанда ва пешгирикунандаи њуќуќвайронкунињои гумрукї 

їмебошад, маљмуи чорабиниҳои ташкилї, сиёсї, ҳуқуқї, маърифатї ва ҳарбист, ки 

мақомоти олии ҳокимияти давлатї танзим мекунад ва дар саросари кишвар амалї 
карда мешаванд.  

 Мақомоти гумруки Љумҳурии Тољикистон ваколатдор аст, ки чораҳои қонунї 

ва мубориза бар зидди љиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳоро дар соҳа мавриди тањќиќи 

ибтидої ќарор дињад. Ҳамзамон, дар доираи салоҳияти худ, дар таъмини тамоми 

чораҳои амнияти номбаршуда, ба истиснои чораҳои низомї, иштирок мекунад. 

Гузаронидани чорабиниҳои оперативї-љустуљўйї, гирифтани маълумот дар бораи 

ҳодисаҳо ё амалҳое, ки ба амнияти давлатї, иқтисодї, экологии Љумҳурии Тољикистон 

таҳдид мекунанд, мақомоти гумрук дар аксари ҳолатҳо дар татбиқи тадбирҳои махсуси 

амнияти иқтисодї иштирок мекунанд[7. с.1]. 

Тарифи дурусти таҳияшудаи гумрукї ва меъёрњои аксизї дар ҳоли ҳозир ба талаботи 

бозор љавобгў нестанд. Ин аз як тараф метавонад на танҳо ба коста шудани низоми 
гумрук, балки тиљорати хориљї низ оварда расонад ва аз љониби дигар метавонад 

тиљоратро ба љиноят табдил диҳад. 

Барои роҳ надодан ба чунин падидаҳо мо татбиқи тадбирҳои зеринро пешниҳод 
менамоем: 

- воридоти бебољи баъзе молҳои ҳаётан муҳим, аз қабили ғалладона, маҳсулоти саноати 

фрезерї ва сўзишворї, равғанҳои молиданї, либос ва пойафзоли бачагона, бозичаҳо, 

маҳсулоти дорусозї, масолеҳи сохтмонї, нуриҳои минералї молњои истеҳсолоти 
саноатї; 

-меъёри ягонаи тарифї барои молҳое, ки истеъмолкунандаи шабеҳ доранд; 

- муқаррар намудани бољњои гуногуни гумрукї на ба ҳисоби фоизї, балки вобаста ба 

сифати маҳсулоти мушаххас, инчунин, гузариш ба муқаррар кардани меъёҳои бољии 

якљоя, яъне шахс на аз фоиз, балки аз сифати хоси маҳсулот амал кунад; 

- мављуд будани квотаҳои тарифї дар бораи ворид кардани моли мушаххас аз кишвари 
муайян; 

- аз мафҳуми "манфиатҳо" дур шуда, истилоҳи "бољи ҳавасмандкуниро" афзалтар 

шуморидан, на нисбат ба ягон корхона ё ташкилоти рақобатпазир, балки нисбат ба 

молҳои мушаххасе, ки барои кишвар ҳаётан муҳим мебошанд, аммо дар кишвари мо 

истеҳсол карда намешаванд. Масалан, тибқи таљрибаи кишварҳои дигар, имконпазир 

аст, ки бољи ҳавасмандгардонї ба андозаи 1 фоизи арзиши гумрукии таљњизоти 

технологї љорї карда шавад, ки дар мамлакати мо барои истеҳсоли ғизои кўдакон ва 

молҳои муҳимтарини истеъмолї, ки истеҳсол карда намешаванд. 



248 

 

 Гузашта аз ин, ҳаљми имтиёзҳои гумрукї ҳанўз ҳам калон аст. Дар соли 2020, 

он тақрибан 77,7% ҳаљми молҳои ба љумҳурї воридшударо ташкил дод. Агар мо кумаки 

башардўстонаро гирем, ки бидуни бољ ворид карда мешавад, ин љо камбудиҳо зиёданд. 

Яқин аст, ки баъзан молҳои номуайянро зери ниқоби кумаки башардўстона ворид 
мекунанд ва тољирон аз ин фоида мегиранд. 

 Дар баробари такмил додани усули кории мақомоти гумрук (истифодаи 

таљњизоти махсус, истифодаи сагҳои омўзишдида ва ғайра), мунтазам такмил додани 

заминаи ҳуқуқї низ зарур аст. Масалан, барои ба даст овардани асъор, содироти ашёи 
хом аз кишвар шарт нест. Гуфтан ба маврид аст, ки низоми гумрукие мављуд аст, ки дар 

он бар хилофи низомҳои гумрукии содирот ва воридот, чунин тафсилот, ба монанди 
номи мол, вазн, нарх ва сифат амал мекунанд. 
 Дар ин љо сухан дар бораи низоми гумрукии транзитие меравад, ки тавассути 

њудуди Љумҳурии Тољикистон мегузарад, ки дар контейнерҳои Тољикистон, дар 

платформаҳои роҳи автомобилгард ё роҳи оҳан бор карда шуда, ба кишварҳои дигар 

интиќол дода мешавад. Дар айни замон коркарди молҳои транзитї барои ҳама дар тули 

тамоми сафар аз маҳалли сафар ба манзил муфид аст: хадамоти дахлдор барои 

боркашонии киштї, кормандони бандар барои интиқоли мол, кормандони роҳи оҳан 

ва нақлиётчиёни роҳ барои интиқоли онҳо ва кормандони гумрук низ маблағи қарзро 
мегиранд. 
 Шарти асосии назорати гумрукї дар ин низом мављуд набудани моле мебошад, 

ки барои воридот ба кишвар манъ карда шудааст. Дар ин ҳолат, кормандони гумрук 

танҳо санљиши визуалии контейнерҳо, воситањои наќлёт ќаторањо истифода 
мебаранд[11. с.9]. 

 Дар натиља, Тољикистон аз сабаби камбудиҳо дар санадҳои меъёрї аксар вақт 

зарари транзитї мебинад. Аммо ин мисол танҳо як пайванди хурд дар ҳамкории 

хадамоти гумрук бо хадамоти мухталифи давлатї мебошад. Агар ҳангоми таҳияи 

ҳуљљатҳои мушоияткунандаи мол талабот ва мушкилоти мушаххаси ҳамаи шуъбаҳо ба 

назар гирифта мешуданд, пас дар маљмуъ давлат аз ин танҳо манфиат мегирифт. 

 Дар ин робита, хусусан, ҳамкории мақомоти гумруки андоз, ки вазифаи 

стратегии онҳо таъмини амнияти иқтисодии кишвар мебошад, махсусан, муҳим аст. 

Дар амал, ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукї аксар вақт ба ҳам мепайванданд ва зарур аст, 

ки дар самти назорат аз болои иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориљї, ки дар он 

чунин қонунвайронкуниҳо, аз қабили қочоқи мол, барнагардонидани даромади асъори 

содиротї ба суратҳисобҳои бонкҳои ваколатдор, напардохтани пардохтҳои гумрукї ва 

ғайра чораҳои муштарак андешида шаванд.  

 Масалан, ҳаљми воридоти баргардондашудаи асъори хориљии содиротї ба 

Љумҳурии Тољикистон то 1 январи соли 2020 барои 268 шиносномаи амалиёти 

номаълум 197,6 миллион долларро ташкил дод ва ҳисобҳои дебиторї аз субъектҳои 

фаъолияти иқтисодии хориљї ба Хадамоти гумрук оид ба пардохтҳои гумрукї ба беш 
аз 4788,6 миллион сомонї расид.  

 Дар шароити муосир, ҳамкории мақомоти гумрук ва андоз аҳамияти онро дар 

мубодилаи иттилоот, гузаронидани омўзиши ҳамдигарии кормандон ва муҳимтар аз 

ҳама бо ташаббуси яке аз тарафҳо санљишҳои муштараки фаъолияти молиявию хољагии 

андозсупорандагоне, ки ба фаъолияти иқтисодии хориљї машғуланд, баланд 
мебардорад[9 с.8]. 

 Маҳз дар якљоягї бо самтҳои дар боло зикршуда, рушду такомули онҳо ояндаи 

урфу одатҳои тољикон ва таъмини истиқлолияти иқтисодї ва амнияти кишвар дида 

мешавад, ки барои татбиқи онҳо корҳои душвори ҳамарўза дар пешанд. Аммо 

мушкилот маънои ғайриимкониро надорад. 
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 Айни замон бо итминон қайд кардан мумкин аст, ки Хадамоти гумрук заминаи 

зарурии ҳуқуқї ва инфрасохторро фароҳам овардааст, ки қодир ба иљрои вазифаҳои 

дар назди мақомоти гумрук гузоштаи давлат мебошад. Мақомоти гумруки Љумҳурии 

Тољикистон дар соли 2020 ба буљаи љумҳурї 5469,4 миллион сомонї, ворид кардааст. 

Ин нишондод аз он шањодат медињад, ки хадамоти гумрук иљрои нақшаи 
пешбинишударо 114,2 фоиз таъмин намуд. 

 Ҳамин тариқ, амнияти иқтисодии кишвар натанҳо ба мансабдорони давлатї, 

балки ба ҳар як шаҳрванди бовиљдони љумҳурї низ дахл дорад. Аз ин рў, барои ҳама 
зарур аст, ки саъй кунанд, то як раванди ноустувор устувор, як љараёни бесамар 
муассир ва як раванди муассир боз њам муассиртар гардад. 

 
Адабиёт: 

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О товарной номенклатуре» № 
1560 от 27 декабря 1996 года. 

2. Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон. 2005с.- Сањ. 125, Душанбе: КВД “Матбаа”-и 
Хадамоти гумрук, 2020, 450с. 

3. Тавсири Кодекси гумруки Љумҳурии Тољикистон.-Душанбе: ХГЉТ, 2020.-850с.  

4. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности государств-членов 
Евразийского экономического сообщества г. Душанбе, 2003 год. 

5. Дурнамои сиёсати пулию қарзии Љумҳурии Тољикистон барои соли 2021 ва давраи 
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7. Дар талоши амнияти иќтисодї. https: // gumruk. tj / index. php / 12 121/2018-06-10-11-31-

41/1101-2021-03-31-03-09-01. 
8. Бойматов, А.А. Внешняя торговля Таджикистана: приоритетные сферы и направления. 

А.А. Бойматов // Экономика Таджикистана: Стратегия развития. 2000, №2. - с.77-91. 
Катаев, А.Х., Раджабов Р.К. Экономика таможенного дела. А.Х. Катаев, Р.К. Раджабов – 
Душанбе: ТТУТГУК, 2014. – 187 с. 

Маълумоти фаврї оид ба содирот ва воридоти молҳои муҳимтарини ЉТ 
https://gumruk.tj/index.php/12121/2018-06-10-11-31-41/1101-2021-03-31-03-09-01.  

 

ФАЪОЛИЯТИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ШАРОИТИ 
САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ 

Сайдиев А.Д., ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ. 
Самарддини Ш., ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ. 

Дар Љумњурии Тољикистон раванди дигаргунињои куллии низоми муносибатњои 
љамъиятї, гузариш аз иќтисодиёти фармонї ба иќтисодиёти миллии навъи бозорї 
љараён дорад. Аз оѓози даврони истиќлолият то ба имрўз таъмини рушди босуботи 
иќтисодї ва ба ин васила баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум њадафи 
асосии давлат ва њукумат ба шумор меравад. Гузаштан ба иќтисоди бозорї таќозо 
мекунад, ки усулњои хољагидорї ва системаи нишондињандањои бањодињии фаъолияти 
истењсолию тиљоратии корхонањо такмил дода шавад. Яке аз соњањои асосии хољагии 
халќ саноат мебошад. 

Саноат барои њамаи соњањои хољагии халќ заминаи нави таљњизонии истењсолот 
буда, ќисмати асосии он корхона мебошад. Таърих гувоњи он аст, ки саноати 
Тољикистон дар замони Иттињоди Шўравї рушд ривољ ёфта, баъди пош хўрдани он 
фаъолияти корхонањои саноатї рў ба таназзул нињод. Аммо саноат ба сифати яке аз 
ќуввањои њаракатдињандаи рушди иќтисодї дар љањони муосир баромад намуда, 
махсусан давлатњои пасошўравї аз нуќтаи назари истифодаи оќилонаи захирањои 

https://gumruk.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17/118-2018-06-23-19-43-38
https://gumruk.tj/index.php/12121/2018-06-10-11-31-41/1101-2021-03-31-03-09-01
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молиявию сармояи инсонї ва инчунин, таъмини рушди босуботи иќтисодї басо муњим 
ба шумор меравад.  

Барои Љумњурии Тољикистон, ки дар марњилаи нави рушди иќтисодиёт ќарор 
дорад, масъалаи ташаккулёбии корхонањои саноати шарти муњими тараќќиёт арзёбї 
мегардад. Яке аз омили муњимтарини рушди фаъолияти корхонањои саноатї, таъсиси 
минтаќањои озоди иќтисодї ба њисоб меравад. Таљрибаи љањон нишон медињад, ки дар 
солњои охир фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї барои рушди иќтисодиёти 
кишварњои мухталиф ба як ќувваи њаракатдињандаи хољагидорї мубаддал гаштааст.  

Фаъолияти дањсолаи минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои 
рушди саноати мамлакат ањамияти калон дорад. Аз замони таъсисёбї то имрўз, тибќи 
маълумотњои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон соли 2020 дар 

минтақаҳои озоди иқтисодии љумҳурї ҳамагї 75 ширкати ватанию хориљї ҳамчун 

субъект ба қайд гирифта шудааст, ки онро дар диаграммањо нишон медињем. 

 

Сомонаи расмии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон соли 2020        

Зиёд шудани субъектон дар минтаќањои озоди иќтисодии мамлакат аз он 
шањодат медињад, ки заминањои ташкилї, њуќуќї ва иќтисодї аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои онњо пешбинишуда бояд ба зиёд кардани содироти 
мањсулоти ватанї ва сатњи бекорї мусоидат намоянд. 

Айни замон, дар минтаќањои озоди иќтисодии кишвар њамагї 1072 корманд кору 
фаъолият мекунанд. Аз шумораи умумии кормандон 407 нафари онњо ба МОИ 

«Данѓара», 599 нафар ба МОИ «Суѓд», 52 нафар ба МОИ «Панљ» ва 14 нафар ба МОИ 
«Ишкошим» рост меояд.

Манбаъ: www. medt.tj - 
Сомонаи расмии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон соли 2020 
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Бояд иброз дошт, ки вобаста ба истењсоли мањсулоти саноатї дар минтаќањо дар 
соли 2019 ба маблаѓи 200,83 млн. сомонї мањсулот истењсол карда шудааст. Аз љумла, 
дар МОИ «Суѓд» 163,2 млн. сомонї, МОИ «Данѓара» 36,8 млн. сомонї, МОИ «Панљ» 
0,8 млн. сомонї ва МОИ «Ишкошим» 0,03 млн. сомонї мањсулот истењсол шудааст. Аз 
оѓози фаъолияти МОИ дар маљмўи мањсулоти саноатї, хизматрасонї ва амалиётњои 
воридоту содироти ба маблаѓї 711,7 млн. сомонї баробар гардид. 

  
Манбаъ: www. medt.tj - Сомонаи расмии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон соли 2020        

Хулоса, таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї ин таљрибаи давлатњои мутараќќии 
иќтисодї буда, барои Љумњурии Тољикистон як омили густаришдињандаи иќтисодї ба 
шумор меравад. Њар як давлати соњибистиќлоли ба равобити иќтисоди хориљї ниёз 
дорад, зеро онњо њам зарур ва њам муфид мебошанд ва дар шаклњои гуногун сурат 
мегиранд.  

Яке аз шаклњои нисбатан васеъ пањнгардидаи чунин равобит бунёди 
корхонањои муштарак мебошад. Онњо имконият медињанд, ки манбаи молиявї ва 
манбаи тамоми корхонањои кишварњои гуногунро муттањид намуда, фаъолияти 
умумии истењсолию иќтисодиро дар њудуди кишвар, љараён бахшанд.  

     
Адабиёт: 

1. Манбаъ: www. medt.tj - Сомонаи расмии Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон соли 2020.        
2. А. Њакимзода, Ќ. Раљабов. Минтаќањои озоди иктисодї. ш. Душанбе; «Ирфон» -337с. 
 3. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 
декабри 2019. 
4. Раджабов К.К. Влияние свободных экономических зон на социально – экономическое развитие 
Республики Таджикистан //Вестник Таджикского национального университета. - 2011. с– 490. 
5. Шоидарвозова М.С. Специальные экономические зоны как форма стимулирования и привлечения 
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ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ВА ТАТБИҚИ ОН  

ДАР МАҚОМОТИ ГУМРУК 
Ниёзов Б.С., ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии ДДМИТ 

 
Пас аз омўзиши таҷрибаи хуби кишварҳои пешрафта дар бахши ҳукумати 

электронӣ як қатор санадҳо таҳия ва қабул гардид, ки “Консепсияи ташаккули 

ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2012-2020) аз асоситарини онҳо маҳсуб 

мегардад [6]. Он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011 

(№6431) тасдиқ гардид. Сипас, Барномаи татбиқи минбаъдаи ҳукумати электронӣ 
тасвиб карда шуд. 

Шохиси рушди ҳукумати электронӣ 193 кишварро фаро мегирад. Ин дар навбати 

худ имкон медиҳад, ки дастовардҳои кишвар дар самти рушди технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ муқоиса шавад, инчунин, ба сифати василаи таҳлили 

муқоисавӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақаӣ кумак мекунад [4]. 

Дар ин муддат як қатор ҳуҷҷатҳои консептуалӣ ва барномавӣ қабул карда 

шуданд, аз ҷумла: Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (2012 - 2020), ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 декабри соли 

2011, таҳти № 643 тасдиқ шудааст; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 

ноябри соли 2003, №1174 "Дар бораи стратегияи давлатии технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон"; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004, № 290 "Дар бораи Барномаи таъмини амнияти 

иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон"; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 

ноябри соли 2003, № 1175 "Дар бораи консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон"; 

Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2017 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 июли соли 2014, № 428).  

Дар ҳамин замина мақомоти гумрук низ татбиқи консепсияи гузариш ба 

ҳукумати электрониро ба наќша гирифт ва акнун яке аз пешсафони татбиқи ин 
консепсия мебошад. Бо дарки муњиммият ва зарурияти такмили тартиби назорати мол 
ва воситањои наќлиёти аз марзи гумрукии Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда, 
байни Љумњурии Тољикистон ва Бонки Осиёии Рушд санаи 31 январи соли 2005 
Ёддошти тафоњум ба имзо расид. Дар ин замина «Маркази идораи лоињаи минтаќавии 
тањкими гумрук ва рушди инфраструктура» таъсис дода шуд.  

Лоињаи «Модернизатсияи маќомоти гумрук ва рушди инфраструктура» 
ќисматњои зеринро дар бар мегирифт: 
- тањия ва татбиќи СИАЯ Хадамоти гумрук (таъминоти техникї-таљњизотї, таъминоти 
коммуникатсионї ва коркарди барномањои таъминотї); 
- марњила ба марњила омўзонидани њайати шахсии кормандони гумрук; 
- такмилдињї ва мустањкамгардонии инфрасохтори гумрук. 

СИАЯ як барномаи содакардашудаи Хадамоти гумрук буда, тамоми низоми 
барасмиятдарории гумрукиро ба таври электронї амалї менамояд. Бо маќсади амалї 
намудани лоињаи Бонки Осиёии Рушд оид ба таъсиси Системаи иттилоотии 
автоматонидашудаи ягонаи маќомоти гумрук ва такмили тахассуси кормандон, байни 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Ширкати илмї-
истењсолии «Р.И.С.К.» (ЗАО «Н.П.К. R.I.S.K.») Шартнома-Созишнома №2114-TAJ (SF) 

TAJ/BID2008/001 аз 30 июни соли 2009 ба имзо расид. Ҷиҳати таъмини иштироки 

мақомоти гумрук дар ҷараёни татбиқи СИАЯ, дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон №246 аз 3 майи соли 2010 ва бо Фармоиши №90-ф аз 23 июни соли 2010 дар 
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сохтори Дастгоњи марказии Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Маъмурияти СИАЯ таъсис дода шуд [1]. 

Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2020, №410 «Дар бораи љорї  
намудани низоми «Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротї, воридотї ва   
транзитї»; 

Фармоиши Сардори Хадамоти гумрук аз 17.09.2020с. №112-Ф «Дар бораи тасдиқи  

Тартиби қабули ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ  ва сертификатхо ҳангоми барасмиятдарории  

гумрукии молу воситаҳои нақлиёт дар СИАЯ, бо истифода аз низоми ”Равзанаи ягона”  

Ба ҳолати 20.01.2021 беш аз 300 корманди ширкатҳои брокерӣ, 100 корманди  

ширкатҳои соҳибкорӣ, 400 мутахассиси дахлдори мақомоти шомилшуда дар макони 

корӣ ва дар дафтари корхона бо усули инфиродӣ оид ба истифодаи низом омӯзонида, 

дар он ҳамчун истифодабаранда ба қайд гирифта шудаанд. 

Ҳамчунин, 100 корманди масъули мақомоти гумрук дар 5 минтақаи кишвар оиди тарзи  

дастрас намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо аз низоми “Равзанаи ягона” 

тавассути низоми “СИАЯ”, омӯзонида шуданд.  

Консепсияи ташаккули Равзанаи ягона оид ба расмиёти содиротию воридотӣ ва 

транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31 декабри соли 2008, №659 қабул гардидааст; 

Барномаи ҷорӣ намудани системаи Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти 

содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010, №222 қабул гардидааст; 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2010 №630 “Дар бораи 
таъсиси “Маркази Равзанаи ягона”-и назди Хадамоти гумрук; 

 “Қоидаҳои ҳамкории иттилоотии мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳои 

ваколатдор”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2014, 

№567 тасдиқ гардидаанд. 

 “Равзааи ягона” ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва дигар субъектҳои 

хоҷагидор имкон медиҳад, ки ҳамаи маълумот оид ба содирот, воридот ва транзити 

молу маҳсулотро, ки аз тарафи мақомоти танзимкунанда талаб мешавад, дар шакли 

ягона танҳо як маротиба равон карда, бо ҳамин шабака то 22 ҳуҷҷати иҷозатдиҳӣ ва 

сертификатҳоро дар шакли электронӣ дастрас намояд. 

69 нуқтаи барасмиятдарории дархостҳои субъектҳои хоҷагидор ва пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо дар саросари ҷумҳурӣ ба низом бо шабакаи 

пӯшидаи дохили пайваст шудаанд. 

Низоми Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ 

бо низомҳои зерин ҳамгироӣ шудааст: 
Равзанаи ягонаи Кумитаи андоз; 
Системаи иттилоотии автоматонидашудаи ягонаи Хадамоти гумрук; 

Бонки миллӣ; 
Бонки «Алиф-Сармоя». 

Дар Низоми Равзанаи ягона корманди барасмиятдарори гумрук ба 3 роҳ метавонад 

ҳуҷҷатҳои дар шакли электронӣ иҷозатдодашударо дастрас намояд: 
1) дар дохили СИАЯ; 
2) аз манбаи маълумоти Низоми РЯ; 
3) бо воситаи КЮАР – код. 

КВД “Маркази Равзанаи ягона” минбаъд низ барои дар сатҳи зарурии техникию 

ташкили нигоҳдори кардани низоми “Равзанаи ягона”, ки бањри содда ва шаффоф 
намудани њамгироии иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї ва сохторњои 

танзимкунандаи ѓайритарифї тањия гардидааст, фаъолияти хешро ҷоннок хоњад кард 
[2].  
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Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои бузурги дорои сарватҳои табиӣ ва иқтидори 

бузурги обию энергетикӣ ба ҳисоб меравад ва он дар рушди ҳаёти мавҷудоти зинда нақши 

калидиро мебозад. Захираи об дар курраи замин 1,384 млн.км3 буда аз он танҳо 2,5%-и ин 

обҳоро обҳои ширин ташкил медиҳанд. Ҷоришавии солонаи об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

64,4км3-ро ташкил медиҳад, ки аз ин микдор зиёда аз 11км3 ё худ 21 %-и он дар ҳудуди 

Ҷумҳурӣ барои обёрии зироатҳои кишоварзӣ ва инчунин дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ 

истифода бурда мешавад. Ба ғайр аз ин боз захираҳои бузурги обӣ дар пиряхҳои азими 

кишвар маҳфузанд. 

Пушида нест, ки об барои рушди ҳаёти солим, олами набототу ҳайвонот, соҳаи маишӣ 

нақши басо бузург дошта, барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва фаровон гардонидани 

бозори дохилӣ ва хориҷи саҳми назаррасеро касб кардааст. Дар баробари ҳамаи он 

боигариҳои бузурге, ки барои инсон арзони шудааст, “Замин” низ яке аз сарватҳои 
гаронарзиш аст, ки хушбахтона мо ин неъмати бузургро низ дороем. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як узви давлатҳои Муштаракулманофеъ (ИДМ) буда чун 

дигар давлатҳои узви он теъдоди зиёди заминҳоро барои кишти зироатҳои кишоварзӣ 

истифода мебарад, вале на ҳамаи ин заминҳо дар шароити хуби корианд, зеро релеф, 

шароитҳои иқлим ва ҷойгиршавии сатҳи обҳои зеризаминӣ дар як сатҳ ҷойгир нестанд ва 

барои инро ба як сатҳи хуби корӣ овардан заҳмати зиёдро талаб менамояд ва дар ин замина 

мутахассисони соҳаи мелиоратсияро водор месозад то дар барқарор кардани заминҳои аз 

ҳолати корӣ баромада ва омухтани майдони зиёди заминҳои нав камари ҳиммат баста 

барои фаровон сохтани бозори дохилӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва 

инчунин ба дараҷаи боло бурда расонидани иқтисодиёти кишвар саҳмгузор бошанд.   

http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=11533
http://teleradiocom.tj/loihaho/35-2-loi1203ai-barnomai-ra1179amii-rushdi-pahshi-televizioni-ra1179am1251.html
http://teleradiocom.tj/loihaho/35-2-loi1203ai-barnomai-ra1179amii-rushdi-pahshi-televizioni-ra1179am1251.html
http://www.adlia.tj/base/show_doc.fwx?rgn=115901
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Љумњурии Тољикистон ба минтаќањои хушк мансуб буда бухоршавии об нисбат ба боришот 
то 4-10 маротиба зиёд аст, хусусан дар давраи инкишофи зироатњо. Бинобар ин обёрии 

заминњо барои гирифтани њосили дилхоњ ањамияти калон дорад. Дар шароити кунунӣ аз 
заминњои обї зиёда аз 85% мањсулоти кишоварзї гирифта мешавад. Њоло мувофиќи фонди 
замини Љумњурии Тољикистон ба њолати 1-уми январи соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон 
753 њаз. га замини обї мављуд аст.  

Гуфтан лозим аст, ки қисми бештари заминҳои ҳозир обёрикардашаванда ва тамоми 

майдонҳо дар оянда обёрикардашаванда заминҳои дар таллу теппаҳои наздикӯҳӣ 

ҷойгиршуда мебошад. Обёрикунии ин заминҳо бо тарзњои њозиразамони обсарфакунанда 
ва заминњифзкунанда имкон медињад, ки њадафњои асосии Дањсолаи байналмилалии амал 
“Об барои рушди устувор, 2018-2028” дар амал татбиќ карда шавад. Бинобар ин истифодаи 

оқилонаи обро таъмин намудан вазифаи ҳар як истифодабарандаи об ба ҳисоб меравад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои об нисбатан бой аст. Бо 

нишондиҳандаҳои Институтути тадқиқоти илмии Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳиссаи ҳавзаи дарёҳо 65,1 км3 ҳаҷми об, аз ин миқдор ба 

ҳудуди Тоҷикистон 52,2 км3, аз он ҷумла ба ҳавзаҳои дарёи Aму -50,5 км3, дарёи Cир - 0,7 

км3 рост меояд. Сарчашмаи асоси обгирии ин дарёҳо аз ҳисоби дарёҳои Панҷ, Вахш, 

Кофарниҳон ва Зарафшон суръат мегирад.  

Дар муқоиса бо сарчашмаи ҳаҷми оби ба ҳудуди Тоҷикистон мансуб буда 52,2 км3, 

ҳаҷми обанборҳо 13,1 км3, ё ки 25 % аз он ҷумла сарчашмаҳои истифодашаванда -10,3 км3, ё 

ки 20 %-ро ташкил медиҳад. Ба кӯлҳо 44,0 км3, аз ин миқдор 20 км3 оби нушокӣ (пресная), 

қисмати зиёди об, қариб 500 км3, бо пиряхҳо қарор дорад. Аз ҷиҳати захираҳои об 

Тоҷикистон баъди Россия дуюм ҷойро дар миқёси давлатҳои муштаракулманофеъ (ИДМ) 

мегирад. Танзими сарчашмаҳои об дар ҷумҳурӣ бо воситаи 8 обанборҳо, ки ғунҷоиши 

фоиданокашон зиёда аз 7439 км3 обғунҷоиш доранд ба амал бароварда мешавад. Ба ҳудуди 

ҷумҳурӣ зиёда аз 51,6 км3 оби нушокӣ рост меояд.  

Ҳачми обҳои зеризамини 6,6 км3 арзёбӣ мешаванд, ки аз ин миқдор ҳар сол 2,3 км3 бо 

мақсадҳoи гуногун истифода мешавад. Алоқаи обҳои зеризаминӣ бо обҳои рӯизамини 

баръало аён аст. Бояд гуфт, ки дар 10-15 соли охир ифлосшавии ин обҳо аз обмoниҳои зиёд, 

истифодаи аз меъёр зиёди нуриҳои минералӣ, заҳрҳои химиявӣ ба назар мерасад.  

Ҳаҷми умумии истифодаи об аз ҳамаи сарчашмаҳои обҳои зеризамини, дарёҳо, кӯлҳо 

ва ғайра ба ҳисоби миёна 14,5-15 км3. буда ин нишондиҳанда паст шуда ба 12,5-13 км3 рафта 
расидааст. 

Захираҳои об ва масъалаҳои самаранок истифодабарии он шарти асосии ҳаёт ва 

ҷузъи таркибии тамоми элементҳои биосфераи қисмати хушкии замин ба ҳисоб меравад. Об 

қисми таркибии ландшафти замин мебошад. Бо баъзе аз нишондиҳандаҳои омории ҷаҳонӣ 

қариб 71 %-и кураи заминро захираҳои об (уқёнусҳо, баҳрҳо, пиряхҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва ғ. 

иҳота кардаанд). Мувофиқи маълумотҳо захираҳои умумии оби кураи замин 1385984000 км 

кубиро ташкил медиҳад, ки аз ин миқдор 1338000000 км кубиашро ё ки худ 96,5 % оби 

уқёнуси ҷаҳонӣ дар бар мегирад.  

Бояд қайд намуд, ки аз рӯи маълумотҳои гуногун миқдори захираҳои об дар ҳудуди 

0,25-0,5 % тамоми гидросфераи сайёраи замин тағйир ёфта меистад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз 

ҷумла мардуми Тоҷикистон ба асри 21 ворид шуда, ба проблемаҳои тозае рӯ ба рӯ ҳоҳад 

омад, ки он падидаи табиӣ мебошад. Яке аз мушкилот ин аст, ки дар баъзе манотиқи дунё 

одамон ба камбудии оби ошомиданӣ дучор мегарданд. Аллакай ин масъала баъзе аз 

кишварҳо ва ҳалкҳоро ба ташвиш овардааст ва миқёси он васеъ шудан дорад.  

Захираҳои обро одамон на танҳо барои таъмини ҳаётии худ, яъне барои нӯшидан 
истифода мебаранд, балки барои талаботи фардии худ низ онро сарф менамоянд. Олими 

амрикои Ҳамонд ҳисоб карда баромадааст, ки мувофиқан ба афзоиши ҳаҷми ҳозираи 

аҳолии кураи замин ва рафти тараққиёти саноати истеҳсоли кишоварзӣ зиёдшави талаботи 
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ҳарсолаи аҳолӣ бо оби ошомиданӣ қариб ба 10 ҳаҷми миёнаи солонаи оби яке аз дарёҳои 

калонтарини дунё Колорадо баробар аст. Ҷойгиршавии оби тоза дар макон ва замон 

фавқулодда нобаробар аст ва имрӯзҳо бештар аз 2,5 млдр одам дар рӯи замин аллакай 

камбудии шадиди онро ҳис мекунад. Ҳамзамон бо рушди демографӣ ин масъала торафт 

мураккабтар мегардад, ки дар ин бобат минтақаи Осиёи Марказӣ истисно нест. Ба ҳотири 

ҷилавгирӣ аз оқибатҳои ногувори он мақомоти роҳбарии бисёр кишварҳо тадбирҳои 

муосирро амалӣ карда истодаанд, ки аз он ҷумла кишварҳои Осиёи Марказӣ бо 

проблемаҳои Арал дучор омaда истодаанд. Дар робита ба ин масъалаи доғи рӯз мамолики 

ҳавза ҷиҳати пешгирии хушкшавии баҳри Арал хазинаи байналмилалии наҷоти Аралро 

созмон доданд, ки феълан фаъолияти домангирӣ дорад. Ба ин бунёди бонуфуз ҷумҳуриҳои 

ҳавзаи баҳри Арал Қазокистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Туркманистон 

шомил ҳастанд. Дар Тоҷикистон дастгоҳи ҳамоҳангсозии миллӣ аз ҷониби ҳукумат оиди 

амалӣ гардонидани барномаи GЕF (Фонди Глобалии Экологи) «Идораи захираҳои об ва 

атрофии ҳавзаи баҳри Арал», Гуруҳи кори ва Кумитаи иҷрояи ББНА (Бунёди 

Байналмилалии Наҷоти Арал) аллакай корҳои зиёдеро анҷом додаaнд.   

Қайд кардан бомаврид аст, ки истифодаи захираҳои табиии кишвар, хусусан 

захираҳои об сол то сол ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини сиёсати кишвари мо табдил 

ёфта, метавонад дар пешрафти иқтисоди ҷумҳурӣ нақши бузурге дошта бошад. Аз дигар 

тараф, кулли проблемаҳое, ки дар мисоли бӯҳрони Арал ба ҳифзи истифодаи бехатарии 

захираҳои об дахл доранд, имрӯз дар миқёси ҷаҳон ҳарактери глобалӣ мегиранд. Таваҷҷуҳи 

ҷомеаи ҷaҳониро ба тезу тунд будани ин масъала ҷалб намуда, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунад: «… cол то сол дар кураи замин ҳаҷми обҳои 

ошомиданӣ коҳиш меёбанд, хафви ба амал омадани «бӯҳронҳои об» воқеъ мегардад …. 

ҳамагон бояд фаҳманд, ки арзишмандии oб на камтар аз арзишмандии нафт, газ, 

ангиштсанг ва дигар навъҳои сӯзишворию манбаъҳои энергия барои ояндаи босуботи 

кишвар ва минтақа мебошад». Дар робита бо масъалаҳои умумиҷаҳонии об ташаббуси 

Сарвари давлати мо дар хусуси соли 2003-ро соли оби тоза эълон кардан ва солҳои 2005-

2015 эълон намудани «Даҳсоли амалиёти об барои ҳаёт», 2018-2028 «Об барои рушди 

устувор» аз ҷониби Ассамблеяи 55-уми Генералии Созмони Милали Муттаҳид маъқул 

дониста шуд ва дар ҷаҳон ҳамовозии ҳамаҷониба пайдо намуд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳар сари аҳолӣ назар ба майдони обии минтақа се 

маротиба камтар замин рост меояд. Аҳолӣ бошад босуръат афзоиш дорад ва мувофиқи 

баъзе аз нишондиҳандаҳо теъдоди аҳолӣ то соли 2025 ба 11 миллион одам мерасад ва ин 

ҳолат бе гуфтугу афзун гардонидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро талаб менамояд. Бо 

назардошти чунин вазъиятАсосгузори сулҳу ваҳдати милли Пешвои миллат Президенти 

мамлакат Эмомалӣ Раҳмон вазифа ба миён гузоштанд, ки мо бояд ба таъмини амнияти 

озуқаворӣ ва истиқлолияти энергетикӣ ноил гардем. Агар мо ба масъалаи тақсимоти 

одилонаи об ва дар бунёди ҳамии обанборҳо дар дарёҳои калонтарини Тоҷикистон 

муносибати оқилона зоҳир кунем, ягон кишвари минтақа камбудии обро эҳсос нахоҳад 
кард.  

Маҳз ҳамин нуқтаи назарро ба эътибор гирифта, бо назардошти таъмини эҳтиёҷоти 

наслҳои оянда ва пешрафти иқтисод Ҷумҳурии мо ният дорад, дар оянда истифодаи обро бо 
20-22 километри мукааб расонад. Агентии GЕF (Фонди Глобалии Экологи) ва ББНА 

(Бунёди Байналмилалии Наҷоти Арал) кӯшиш дорад, ки принсипҳои банақшагирии 

минтақавӣ ва миллии роҳбариро дар соҳаи хоҷагии об ташаккул диҳад. Масалан, дар 

Осиёи Маркази 10 сол боз ҳукумати Маркази вуҷуд надорад. Ҳамаи ҷумҳуриҳои минтақа 

мустақиланд. Аммо ба назар чунин мерасад, ки бояд дар мавриди истифодаи об ягон 

мақомоти маркази таъсис дода шавад ва ин мақомот вазъияти ногувори дар солҳои 1999-

2000 ба амал омадаро ислоҳ намояд, аммо дар ҳоли ҳозир аз сабаби он ки баъзе давлатҳо 
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созишномаҳои байнидавлатии худро ҷиҳати таҳвили газ, ангишт ва ғайра дар давраи 

зимистон ба манотиқи ташаккули маҷро иҷро намекунанд, ҳалли мушкилот идома ёфта 
истодааст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки дар сиёсат оид ба муносибатҳои марбут ба об 

зарурати таъмини рушди босуботи иқтисодии худ, истифода ва ҳимояи оқилонаи 

манбаъҳои об дар асоси риояи принсипҳои ҳуқуқи байналҳалқии марбут ба об, ҳамкории 

дустона ва мутақобилан судманд бо давлатҳои хориҷӣ, амнияти умумии экологи ва рушди 

ҳамкориҳои байналмилалиро асоси кори худ қарор диҳад. Ҳамин тавр, таҳия сохтани 

стратегияи муосири тақсимоти байнидавлатии об ва механизми иқтисодии истифодабарии 

об барои тамоми минтақа (дар назар дошта мешавад, минтақаи Осиёи Маркази) аз 

масъалаҳои аввалиндараҷа ва муҳим мебошад, ки тамоми маҷмуи масъалаҳои 

истифодабари ва ҳимояи оқилонаи манбаъҳои об ба онҳо вобаста аст. 
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БАХШИ ИҚТИСОД ВА БИЗНЕС 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Кодиров Ф.А. – к.э.н, доцент, проректор по международным отношениям ТГФЭУ 

 
Повышение конкурентоспособности экономики в целом и промышленности в 

частности входить в перечень стратегических вопросов среднесрочного и 
долгосрочного развития экономики Республики Таджикистан. Реализация политики 
ускоренной индустриализации и мероприятий, связанных с достижениями целей Годов 
развития промышленности – 2022-2026гг. актуализировали проблемы конкуренции, 
конкурентных преимуществ и конкурентоспособной промышленности. В связи с этим, 
главным приоритетом в данном направлении признается решение задач, связанных со 
способностью производить товары и услуги, выдерживающие испытание 
международной конкуренцией, а также способностью поддерживать или увеличивать 
реальный ВВП. 

Исследование показывают, что потенциал конкурентоспособности субъектов, 
работающих в национальной промышленности Республики Таджикистан, определяется 
не только их объективными характеристиками. На практике степень использования 
этого потенциала зависит от таких факторов как влияние природно-ресурсного 
потенциала, географическое положение или экономический цикл. С другой стороны, 
существуют условия, на которые может повлиять как деятельность правительства и 
государственного управления, так и, возможно, усилия по изменению условий на 
внутреннем рынке.  

На данном этапе развития в нашей стране необходимо разработать программу 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее отраслей. Это 
программа должна включать в себя проекты в области институтов, инфраструктуры, 
государственных финансов, образования, рынка труда, финансовых рынков, 
здравоохранения, инноваций и т.п., которые направлены на создание благоприятных 
условий для творческого предпринимательства, инноваций и роста уровня жизни. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан решение вопросов повышение 
конкурентоспособности является актуальной проблемой. Если, на данном этапе этим 
вопросам не будет уделена особое внимание, то в таком случае, вероятно, усилится 
углубление негативных явлений как на макроэкономическом, так и на 
микроэкономическом уровнях. В случае с инфраструктурой пассивный подход приведет 
к постепенному исчезновению конкурентного преимущества. 

На данном этапе в Республике Таджикистан система образования также 
нуждается в фундаментальных изменениях. Необходимо воспитывать профессионалов, 
которые смогут придумывать идеи, которые будут применяться в производстве. Об 
этом было отмечено как в Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан [3], так в выступлении Президента Республики 
Таджикистан на XXII заседании Консультативного совета при Президенте Республики 
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата.  

Если не пересмотреть политику в области образования то, в долгосрочной 
перспективе сочетание снижающийся уровня образования и профессиональной 
подготовки окажет разрушительное воздействие на рост и устойчивое развитие 
экономики и на конкурентоспособность рабочей силы в международной 
конкуренции. Таджикистан малая открытая экономика, должна конкурировать не 
только со странами Центральной Азии и других стран СНГ, но и с с другими 
активными иностранными конкурентами, независимо от их места происхождения. 

Роль и значения инновационной инфраструктуры в повышении 
конкурентоспособности промышленных предприятий заключается в том, что именно 
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посредством ее компонентов создаются новые конкурентные преимущества, а также 
перевода промышленного производства на рельсы инновационного развития, который 
само по себе признается важнейшим элементом в конкурентной борьбе. В связи с этим 
правильное управление развитием инновационной инфраструктуры и инновационного 
потенциала позволяет предприятию повысить свою конкурентоспособность [4].   

В данном контексте также необходимо реформировать систему бюджетного 
финансирования развития отраслей экономики. Необходимо повысить эффективность 
государственных финансов, измерять качество расходов, и проводить эффективную 
институциональную реформу государственных расходов. Существует фундаментальная 
потребность в улучшении государственного сектора, чтобы он не был барьером для 
конкурентоспособности, чему должны помочь ключевые проекты и инициативы. 

Для решения вопросов конкурентоспособной индустриализации необходимо 
определить круг факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность 
промышленности. На наш взгляд эти факторы можно разделить на три уровня: 
базовые, эффективные и инновационные. Базовый уровень, включающий в себя 
институты и макроэкономическую стабильность, определяет эффективность факторов 
как эффективного, так и инновационного уровня. 

В повышении конкурентоспособности промышленных предприятий важное 
место занимают состояние инновационной деятельности, производственно-
технологические факторы, управленческие аспекты, коммерческие и маркетинговые 
составляющие, а также уровень использования цифровых технологий и платформ [5].   

Основными компонентами инфраструктуры, которые имеют фундаментальное 
значение для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 
признаются инновационная и цифровая инфраструктура. Проведенное нами 
исследование показало, что возможности, которые дает элементы цифровой 
инфраструктуры настолько значительны, что у каждого промышленного предприятия 
должна быть разработана и четко обозначена собственная цифровая стратегия. 
Развитие цифровой инфраструктуры имеет решающее значение для промышленности 
Республики Таджикистан, так как скорость цифровизации станет определяющим 
фактором реализации национального приоритета ускоренной индустриализации. 

Таким образом, реализация ключевых мер, направленных на реализацию 
политики конкурентоспособной индустриализации, будет иметь решающее значение 
для достижения заявленной цели, т. е. превращение Таджикистана в развитую 
промышленную страну. От модели развития, основанной главным образом на дешевой 
рабочей силе, Республика Таджикистан должна перейти к системе, основанной на 
качественных институтах и инфраструктуре, в которой будет максимально раскрыт 
потенциал конкурентоспособной рабочей силы и в которой новые бизнес-модели, 
цифровые технологии и инновации станут двигателем национальной промышленности. 
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НАЌШИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ 
ДАР ИСЛОЊОТИ НИЗОМИ АНДОЗИ МИЛЛЇ 

Сатторов Б.А. - н.и.п., дотсент, декани факултети иќтисод ва бизнеси ДДМИТ 

Раванди тақвияти иқтидори иқтисодию истеҳсолии кишвар ва омили 

таъсиррасони он беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, боз ҳам сода ва дастрас 

намудани хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон мебошад. Яке аз самтҳои 

асосии ислоҳоти системаи маъмурикунонии андоз роҳандозии системаи андоз дар асоси 

технологияҳои рақамӣ мебошад, ки ҳадафи асосии он аз байн бурдани тамоси шахсӣ 

миёни кормандони андоз ва андозсупоранда ҷиҳати паст бурдани сатҳи фасод дар 
системаи андоз мебошад. 

Аз ҷумлаи чунин равандҳое, ки самти ислоҳоти системаи маъмурикунонии 

андозро дар асоси принсипҳои иқтисоди рақамӣ муайян менамояд, коркард ва ҷорӣ 

гаштани модули хизматрасонӣ (дафтари шахсии андозсупоранда, равзанаи ягона, 

пешбурди феҳристи андозсупорандагон ва ғайра) ба андозсупорандагон мебошад, ки 

тибқи он муроҷиаткунандагон метавонанд ариза ва ҳуҷҷатҳояшонро барои 

бақайдгирии давлатӣ ба мақомоти андоз ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд. 

Чунин модулҳо зиёданд ва тасмим гирифтаем, ки оид ба асоситарини онҳо 

иттилооти бештаре барои хонандагон пешниҳод намоем. Дар маҷмуъ, намудҳои 

хизматрасониҳои электронӣ ба андозсупорандагон то 36 адад зиёд карда шуда, айни 

замон гирифтани маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ, дар шакли электронӣ 

пешниҳод намудани эъломияҳои андоз ва ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши 

иловашуда, азназаргузаронии ҳисоботҳо, тартиб додани санади муқоисавӣ, ба таври 

электронӣ кушодани суратҳисоби бонкӣ, пешниҳоди эъломияҳо аз ҷониби хизматчиёни 

давлатӣ, ҳисобкунаки андоз (барои андоз аз даромад, андоз аз воситаи нақлиёт, амволи 

ғайриманқул, андози замин), шакли электронии Кодекси андоз барои телефонҳои 

мобилӣ дар платформаи Android, гирифтани маълумот дар бораи рақами мушаххаси 

андозсупоранда, пардохти андозҳо тавассути кортҳои бонкӣ ва ѓайра ба роҳ монда 
шудааст. 

Нишондиҳандаҳои мазкур дар маҷмуъ, аз беҳтар гардидани маъмурикунонии 

андоз шаҳодат диҳанд ҳам, аммо аз ҷониби дигар, ба он далолат менамоянд, ки 

минбаъд ба корҳо ҷиҳати сифатан боз ҳам беҳтар намудани маъмурикунонии андоз 

тақвият дода шавад. Зеро, дар сатҳи минтақаҳо камбудиҳо дар ҷодаи банақшагирӣ ва 

пешбинии андоз ба назар мерасанд, ки сабабҳои он истифода гардидани услубҳои 

номукаммал, дақиқ набудани нишондиҳандаҳои оморӣ ва ѓайра ба ҳисоб мераванд. 

Аз ҷумлаи мушкилоти роҳандозии чораҳои муҳими маъмурикунонии андоз ва 

ҳамоҳанг будани он нокифоя будани ҳамкориҳои самараноки байниидоравӣ оид ба 

татбиқи сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз, мавҷуд набудани таҷрибаи пайвастаи 

арзёбӣ намудани таъсири танзими меъёрҳои андозҳо ва имтиёзҳои андозӣ ба буҷети 

давлатӣ, идоракунии молияи давлатӣ, қисман ва нопурра истифода гардидани 

механизмҳои ҳавасмандкунандаи фаъолияти соҳибкорӣ, баҳисобгирии нопурраи 

истифодаи имтиёзот аз ҷониби андозсупорандагон, ҳанӯз ҳам нокифоя будани 

имкониятҳои хизматрасонии электронӣ ба андозсупорандагон, ба имкониятҳои 

техникии технологияҳои муосир оид ба интиқол ва мубодилаи иттилоот ва мутобиқ 

набудани баъзе муносибатҳои андозӣ миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон 
мебошанд. 

Яъне, беҳдошти системаи маъмурикунонии андоз то андозае такя ба Консепсияи 

иқтисоди рақамӣ ва таҳкими механизмҳои ҳавасмандкунии фаъолияти соҳибкорӣ ва 

сармоягузорӣ, инчунин кам кардани хароҷот вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои андоз 
мебошад. 
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Барномаи маъмурикунонии андоз ҷамъбаст гардида, барномаи нав барои солҳои 2020-

2025, ки мақсад ва вазифаҳои асосии рушди маъмурикунонии андозро муайян 

менамояд, самтҳои асосии ислоҳотро чунин муқаррар менамоянд: 

1. Такмили сиёсати андоз, фароҳам овардани муҳити рақобати солим ва коҳиш додани 

иқтисоди пинҳонӣ; 

2.Таҷдиди пайвастаи системаи автоматикунонидашудаи маъмурикунонии андоз, 

ҳамкории фосилавӣ (бе тамоси шахсӣ) бо андозсупорандагон, мақомоти давлатӣ ва 

ҳукуматҳои маҳаллӣ; 

3. Баланд бардоштани фарҳанги андоз; 

4. Баланд бардоштани сифати фаъолияти мақомоти андоз. 

Бо мақсади ҷиҳати мусоидат намудан ба татбиқи ҳадафҳои Консепсияи иқтисоди 

рақамӣ ва Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025 бо 

дарназардошти омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта ва шарикони асосии тиҷоратӣ 

бо қарори Ҳукумати ҷумҳурӣ аз 9 октябри соли 2021, №432 “Тартиби истифодаи 

мошинҳои назоратӣ-хазинавӣ дар реҷаи вақти воқеӣ (онлайн) ва низомҳои хазинаҳои 

шартан (вертуалӣ) ҳангоми анҷоми ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ” қабул карда 

шуд. Ба санаи 1 январи соли 2022 шумораи мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои 

хотираи фискалии дар фаъолияти андозсупорандагон насбгарида 31,7 ҳазор адад ва 

шумораи мошинҳое, ки мунтазам истифода карда мешаванд, 24,5 ҳазор адад ё худ 77,2 

фоизро ташкил медиҳад. Дар соли 2021 маблағи умумии амалиёти андозбандишавандаи 

тавассути мошинҳои назоратӣ–хазинавии дорои хотираи фискалӣ анҷомдодашуда ба 

23,5 млрд. сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба амалиёти дар соли 2020 ба воситаи 

онҳо гузаронидашуда 7,7 млрд. сомонӣ ё 49,4 фоиз зиёд мебошад. Албатта, насби 

мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои хотираи фискалї барои муайян намудани 
даромади умумии андозсупорандагон ва пешгирии иќтисоди нињонї дар иќтисоди 
миллї мусоидат менамояд. 

Бинобар ин, татбиқи чорабиниҳои беҳдошти маъмурикунонии андоз ба баланд 

бардоштани эътимоди аҳолӣ ба мақомоти давлатӣ, гузариш ба моделҳои муосир ва 

самараноки технологияҳои пешбурди системаи мақомоти андоз, баланд бардоштани 

сатҳи дониши ҳуқуқии соҳаи андоз, огоҳии андозсупорандагон ва дар натиҷа 

мустақилона риоя намудани қонунҳои андоз ва, дар ин асос, боло бурдани нуфузи 

мақомоти андоз тавассути идоракунии одилона равона карда шудаанд.  
 

Адабиёт 

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, Душанбе: «Нашриёти муосир» 423 сањ. 

2. Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025 

 
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
Джумабоев Х.К. - к.э.н., директор НИИ «Финансы «, доцент кафедры налоги и 
налогообложения ТГФЭУ,  

Рациональное использование налоговых льгот выступает основой для 
разработки показателей эффективности налоговых льгот. Ориентируясь на данный 
показатель субъекты экономики, стараются организовать свою производственно – 
хозяйственной деятельности таким образом, чтобы на ряду с использованием данных 
ресурсов удовлетворить конкретные потребности. Следует, отметит что, в 
экономический жизни на ряду с индивидуальные потребителем существует различные 
другие субъекты. В этой связи существует система распределение материальных благ.  
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 По мнению Парето, критерию роста общественного благосостояния, считается 
что, движение в сторону оптимума возможно лишь при таком распределении ресурсов, 
которое увеличивает благосостояние по крайней мере одного человека, не нанося 
ущерба никому другому. Эффективность достигается тогда, когда все выгоды от обмена 
сторон исчерпаны. Следовательно, эффективность по Парето применяется для решения 
всевозможных задач оптимизации систем, в которых требуется улучшить одни 
показатели при условии, чтобы остальные не ухудшались.46  

В рамках экономических деятельности категория эффективность «связывают с 
процессом достижения желаемых результатов47 и, что особенно важно, достижением 
такого желаемого при которых обеспечивается с «наименьшими издержками»48 
 Данный показатель со стороны специалистов и ученных считается эффектами. В 
частности для характеристики понятия «эффект» в направление налоговых льгот 
используется следующее характеристики: достигаемые или планируемые для 
достижения результаты по мере формирования стимулирование доходов в результате 
применение налоговых льгот.  
  В нашей стране, в соответствие с действующим налоговым и таможенным 
законодательством, как показывает результаты анализа для предпринимателей которые 
хотят инвестировать в различные сферы экономики предусмотрены 109 наименование 
льгот. В том числе налоговых льгот-57, таможенные льготы- 35, финансовые льготы -17. 
В данном перечне льгот 92 наименований являются фискальными и 17 не фискальными 
льготами. Отметим, что по отраслевому признаку важные место занимает 
распределение льгот.  

С целю оценки эффективности требуется, что были применены количественные 
измеряемые показатели. В случае отсутствие аналогичных индикаторов обычно 
применяется экспертные оценки. При установлением результативности эффект или 
неэффективности по мере применение налоговых льгот их количественная оценка 
имеют некоторые ограничение, так как при этом отсутствует необходимые информации 
которые должны мобилизовать субъекты налогоплательщиков.  

По мнению исследователей проблема эффективности в контексте налогового 
регулирование и применение налоговых льгот предполагается применение оценки 
возможных льготных эффектов. Этот показатель в дальнейшем могут быт 
использованием для изучением эффективность мероприятие в области 
налогообложение. По своему экономическому содержанию оценка эффективности 
обычно сводиться к сопоставлению полезного результата с затратами которые 
сопровождаются действиями для производства данного продукта (услуга).  

Считаем, что в дальнейшем очень необходимо разработка научно-методических 
обоснований методики расчета эффективность по формированию налоговых льгот.  
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САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ ОМИЛИ КАЛИДИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 
МИЛЛИИ МАМЛАКАТ 

Нуридинов С.З., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории 
ДДМИТ 

Ҳоҷиев Ҷ.Н., ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории ДДМИТ 

Рушди иқтисодиёти миллӣ ва саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 

ҳадафҳои асосии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ба таври назаррас 

мо имрӯз мушоҳида мекунем, ки соҳаи саноат дар кишвари мо рушд карда истодааст. 

Маълум аст, ки саноат дар иқтисодиёти миллӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд. 

Иқтидори иқтисодиёти ҳар мамлакат бо дарназардошти рушди соҳаи саноат баҳо дода 

мешавад. Бо назардошти аҳамияти рушди ин соҳа Президенти мамлакат дар Паёмашон 

ба аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар соли 2018 ин нуктаро қайд 

намуда, ҳадафи чоруми мамлакатро саноатикунонии босуръати кишвар эълон 
намуданд. 

Дар замони муосир наќши саноатикунонӣ њамчун омили нигоњдорї ва афзоиши 
бемайлони иќтисоди кишварњо (ММД) боз њам баланд мешавад. Барои афзоиши 

устувори иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳи саноатикунонии доимӣ, аз ҷумла 

истеҳсол дар соҳаи таҷҳизоти саноатиро (истеҳсоли воситахои истеҳсолот) афзоиш 

додан лозим аст. Саноатикунонӣ икдоми зарурӣ дар роҳи пешрафти иқтисодиёт 
мебошад.  

Дар робита ба ин қайд намудан ба маврид аст, ки барои расидан ба рушди соҳаи 

саноат бояд масъалаҳои муҳиме ҳаллу фасл карда шаванд. Барои расидан ба 

иқтисодиёти пешрафта ва махсусан саноати рушдёфта мебояд заминаҳои рушди он 

муҳайё бошанд. Чӣ тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат дар 

баробари эълони ҳадафи чоруми миллӣ қайд намуданд, таъмин будан бо энергияи 

барқи фаровон яке аз заминаи муҳим дар роҳи даст ёфтан ба рушди саноат арзёбӣ 

мешавад. Ҷаноби Олӣ дар Паёмашон хеле бамаврид қайд намуда буданд, ки «Ба кор 

андохтани агрегати якуми неругоҳи барқи обии “Роғун” – иншооти тақдирсози аср ва 

ояндаи дурахшони Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми 

шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши куллӣ дар таърихи 

Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами устувору бузурги кишвари мо дар самти 

расидан ба ҳадафи якуми стратегии миллӣ – истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб 

меравад» [1]. Маҳз ҳамин омил имкон медиҳад, ки раванди саноатикунонӣ дар кишвар 

тезонида шавад. Агар ба таърихи рушди кишварҳои гуногуни олам назар андозем, 

мебинем, ки масъалаи таъмини соҳаҳои иқтисодиёт бо энергия яке аз масъалаҳои асосӣ 

ба ҳисоб меравад. Агар иқтисодиётро ба қатора шабеҳ диҳем, локомотиви он 

(ҳаракатдиҳандаи он) энергетика мебошад.  

Заминаи дигари муҳими тараққӣ додани соҳаи саноат мавҷудияти инфрасохтор, 

махсусан инфрасохтори нақлиётӣ мебошад. Имруз ҳадафи стратегие, ки дар назди 

Ҳукумати ҷумҳурӣ меистод – баромадан аз бунбасти коммуникатсонӣ амалӣ шудааст, 

ки заминаи мустаҳкам барои расидан ба ҳадафи чорум ба ҳисоб меравад. 

Мушоҳидаи рушди кишварҳои гуногуни олам нишон медиҳад, ки аксари 

давлатҳои мутараққӣ дар ҷаҳони муосир ба рушди саноат ва саноатикунонии 

мамлакаташон барои аз кишвари аграрӣ-саноатӣ ба кишвари саноатӣ-аграрӣ табдил 

додани кишвар диққати бештар додаанд. 

Дар партави тамоюли рушди ҷаҳони муосир, дар шароити ҷаҳонишавии тамоми 

ҷабҳаҳои фаъолияти ҷомеа, дар вазъияти талоши кишварҳои пешрафта барои ривоҷи 

бозори молу маҳсулот, бе назардошти манфиати кишварҳои истеъмолкунанда 

кӯшишҳои пайгиронаи Пешвои миллат дар самти аз кишвари аграрию саноатӣ ба 
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кишвари саноатию аграрӣ (ҳадафи чоруми стратегӣ) табдил додани ҷумҳуриамон 

иқдоми олии мантиқӣ ва ҷасурона мебошад. Дар эълон гардидани ҳадафи чорум мо 

сиёсати дурбинонаи мантиқии Пешвои миллатро баҳри ба яке аз давлатҳои пешрафта 

мубаддал кардани Тоҷикистон баръало ҳис мекунем. 

Саноатикунонии босуръат ҳамчун ҳадаф барои таъмин намудани рушди устувори 

иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии 

мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 декабри соли 2019 чунин зикр намуданд: «Мо 

таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ, аз бунбасти 

коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, 

ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, 

вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, 

нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣ–саноатӣ ба саноатӣ–аграрӣ 

амалӣ гардонида истодаем. Дар натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат 

дар се соли охир ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз 

афзоиш ёфт». Мувофиқи Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои то 

соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ин давра бояд ба 22 
фоиз расонида шавад [2].  

Мавриди зикр аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корхонаҳои соҳавӣ дар соли 2021 ҷиҳати 

татбиқи амалии ҳадафи чоруми стратегии давлат - яъне гузориши иқтисодиёти 

мамлакат аз самти аграрӣ-саноатӣ ба саноатӣ–аграрӣ корҳои муайянеро ба анҷом 
расонидааст. 

Дар соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 38 млрд 826 млн сомонӣ 

расонида шуда, нисбати соли 2020 ба 22 фоиз ё 8 млрд сомонӣ зиёд мебошад. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар саноати коркард ба 22 млрд 306 млн 

сомонӣ расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2020 16,3 фоиз ё ин, ки ба маблағи 3 млрд 

126 млн сомонӣ зиёд мебошад. 

Дар соли 2021 дар саноати истихроҷ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 8 млрд 401 млн 

сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2020 2 млрд 763 млн сомонӣ ё 50 фоиз зиёд 
гардидааст. 

Ҳиссаи соҳаҳои саноати коркард 57,5 фоиз, таъминоти неруи барқ, газ, буғ ва 

тозакунии ҳаво 20,4 фоиз, саноати истихроҷ 21,6 фоиз ва таъминоти об, тозакунӣ, 

коркарди партовҳо ва дастраси коркарди дуюмдараҷа 0,5 фоизро ташкил медиҳад. 

Афзоиши истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноати коркард дар давраи ҳисоботӣ 

нисбат ба соли пешин дар зерсоҳаҳои зерин мушоҳида мешавад, аз ҷумла истеҳсоли 

маҳсулоти хӯрокворӣ якҷо бо нӯшокиҳо ва тамоку (104,7 фоиз), истеҳсоли нассоҷӣ, 

дӯзандагӣ, чарм, маҳсулот аз чарм ва пойафзол (140 фоиз), истеҳсоли металлургӣ ва 

истеҳсоли маҳсулоти тайёри филизӣ (109,4 фоиз), истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ (160 

фоиз), истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмасса (123,9 фоиз) ва истеҳсоли маҳсулоти 

фармасевтикӣ (97,4 фоиз), ки ҳиссаи соҳаҳои зикршуда дар ҳаҷми умумии маҳсулоти 
саноати коркард 97,3 фоизро ташкил дод. 

Тибқи маълумоти оморӣ ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯи намудҳои 

фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2021 дар соҳаи саноат ҳамагӣ 5 млрд 639,2 млн сомониро 

ташкил медиҳад. Аз ҷумла, саноати истеҳсол ва тақсимоти неруи барқ 4 млрд 484,1 млн 

сомонӣ, саноати коркард 988,8 млн сомонӣ, саноати истихроҷ 166,3 млн сомонӣ 
мебошад. 
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Ҳаҷми сармоягузорӣ нисбат ба соли 2020 дар соҳаи истихроҷ 55,2 млн сомонӣ ва 

коркард 679,5 млн сомонӣ, дар маҷмуъ 734,7 млн сомонӣ зиёд гардидааст [3].  

Бо мақсади амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ-саноатикунонии босуръати 

кишвар ва коҳиш додани шиддати омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар бояд қайд 

намуд, ки дар соҳаи саноати кишвар айни замон Стратегияи рушди саноат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ гардида, дар доираи он 

барномаҳои соҳавӣ, барномаҳои саноатикунонии босуръати кишвар, рушди 

металургияи ранга ва сиёҳ, рушди саноати хӯрокворӣ, рушди соҳаи мошинсозӣ, рушди 

саноати сабук ва соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла то давраи соли 2025 таҳия 

гардидааст, ки мавриди амал қарор доранд. 

Дар соли 2021 рушди саноат дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла вилоятҳои Суғд 

(131,3 фоиз), Хатлон (111,4 фоиз), ВМКБ (158,4 фоиз), НТҶ (119 фоиз) ва шаҳри 
Душанбе (111,9 фоиз) таъмин гардид. 

Ҳиссаи вилояти Суғд 54 фоиз, вилояти Хатлон 26,3 фоиз, ВМКБ 0,8 фоиз, шаҳри 

Душанбе 8,5 фоиз ва НТҶ 9,5 фоизро дар таркиби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 

ташкил медиҳад [3]. 

Бо истифода аз технологияҳои муосир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

воридотивазкунанда зиёд шуда, талаботи бозор бо маҳсулоти саноатии ватанӣ қисман 
таъмин гардида истодааст. 

Дар ин давра маҳсулоти нави саноатии воридотивазкунанда, ба монанди 

халтаҳои полиэтиленӣ, риштаи полипропиленӣ, хишти сабук, гаҷкартон, гӯшти мурғ, 

сачоқчаҳои хушк, эмулсия, бозичаҳои кӯдакона, трактор, ядак (прицеп), автобус, 

аробачаҳои кӯдакона, пахтаи тиббӣ, гирдакҳои пахтагин ва чӯбчаҳои пахтагини нафис 

истеҳсол карда шуданд. 

Солҳои охир як қатор корхонаҳои саноатии пуриқтидор ба фаъолият шуруъ 

намуданд, ки дар рафти саноаткунонии кишварамон саҳми беандозаи худро 

гузоштаанд. Аз ҷумла, гурӯҳи корхонаҳои “Ғаюр” дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ ва 

таъсиси корхонаҳои азими саноатӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт фаъолияти 

пурсамар дошта, давра ба давра вобастагии бозори ҷумҳуриро аз маҳсулоти сохтмонӣ 

ва нассоҷии хориҷӣ коҳиш дода истодааст. 

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки нақши гурӯҳи корхонаҳои “Ғаюр” дар таъсиси 

ҷойҳои нави корӣ, бозомӯзии мутахассисон, вориди технологияҳои муосири 

инноватсионӣ, ғанӣ намудани буҷет бо андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ба роҳ 

мондани истеҳсолоти ивазкунандаи воридот ва маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, 

беҳтар кардани тавозуни гардиши савдои хориҷӣ, саноатикунонии босуръати кишвар, 

ки ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидааст, инчунин, анҷом додани корҳои созандагӣ 

ва хайру эҳсонкорӣ назаррас аст. 

Айни ҳол маҳсулоти корхонаҳои сементбарорӣ талаботи аҳолии Тоҷикистонро 

пурра қонеъ намуда, қисми боқимондаи он ба давлатҳои ҳамсоя, аз ҷумла ҷумҳуриҳои 

Ӯзбекистону Қирғизистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Федератсияи Россия 
содирот карда мешавад. 

Воқеан, дурнамои рушди иқтисодиёти Тоҷикистон бо инкишофи саноатию 

инноватсионӣ алоқаманд аст, ки он дар навбати худ ба густариши фаъолияти 

истеҳсолии субъектҳои хоҷагидорӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, ҳамчунин, 

дар ин замина таъмин намудани ҳаёти шоистаи аҳолии мамлакат равона гардидааст. Бо 

ҳадафи таҳким бахшидан ба рушди босуботи соҳаи саноат дар стратегияву барномаҳои 

давлатӣ дар мамлакат масъалаи баланд бардоштани самаранокии истифодаи 

иқтидорҳои саноатӣ, дороиҳои миллӣ, махсусан неруи инсонӣ ва воситаҳои асосӣ 

самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб мераванд.  
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1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 26.12.2018) 

2. Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.03.2018, таҳти 
№159) 

3. Маҷмӯаи омори солонаи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021.  

 
 

ТАДБИЌИ БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ МЕХАНИЗМИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ 
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Шукуров С.М. – номзади илмњои иктисодї, дотсент, мудири кафедраи андоз ва 
андозбандии ДДМИТ 

Ҳадафи асосии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон имрӯз таъмин намудани рушди 

босуботи иқтисодӣ ба шумор меравад. Сиёсати андозиву буљетии давлат ҳам, дар 

навбати аввал, бо таъмин кардани рушди устувори иқтисодӣ баланд бардоштани сатҳу 

сифати зиндагии мардум, беҳбуд бахшидан ба ҳифзи иҷтимоии табақаҳои ниёзманди 

аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои тарбияи насли солиму бомаърифат 
равона шудааст. 

Тавре аз Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бармеояд: “Дар мулоқоте, ки ман бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, 

сармоягузорӣ ва бонкҳо доштам, ҷиҳати таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав 

супориши қатъӣ додам. Масъулонро зарур аст, ки ҳангоми таҳияи он ҳавасмандсозии 

истеҳсолкунандагони ватанӣ, боз ҳам соддаву оммафаҳм гардонидани маъмурикунонии 

андоз ва беҳтар кардани фазои сармоягузориро пешбинӣ намоянд” [2].  
Бояд ќайд намуд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади татбиќи 

ислоњот дар маќомоти андоз, аз љумла дар ќисмати маъмурикунонии андоз дар асоси 
ќарори худ аз 30 декабри соли 2019, № 643 “Барномаи рушди маъмурикунонии андозро 
барои солњои 2020 – 2025” ќабул намуд, ки он бо назардошти таљрибаи пешќадаму 
бисёрсолаи љањонї дар самти ислоњоти соњаи андоз, инчунин бо назардошти 
хусусиятњои хоси кишвари мо тањия шудааст [3].  

Њадафи асосии Барнома фароњам овардани шароити мусоид барои соњибкорон 
ва сармоягузорон, њамчун омили асосии афзоиши самаранокии фаъолияти соњибкорї 
ва сармоягузорї, инчунин бењтар намудани сифати хизматрасонињои андозї мебошад. 
Бояд ќайд намуд, ки ба самтњои афзалиятноки Барномаи мазкур дохил мешаванд:  

- рушди маъмурикунонии андоз, фароњам овардани муњити раќобати солим ва 
коњиш додани сатњи иќтисоди пинњонї; 

- рушди пайвастаи системаи автоматикунонидашудаи маъмурикунонии андоз, ба 
роњ мондани њамкории фосилавї бо андозсупорандагон ва маќомоти давлатї, кам 
кардани истифодаи њуљљатњои ќоѓазї;  

- баланд бардоштани интизоми андозсупории андозсупорандагон;  
- бењтар намудани сифати фаъолияти маќомоти андоз, ки давра ба давра амалї 

намудани онњо имкон медињад фаъолияти соња дар сатњи замонавї ба роњ монда шавад 
ва боздењи кори он афзун гардад.  

Дар идомаи амалї намудани ислоҳот дар бахши андоз дар асоси дастуру 

супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдатӣ миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади беҳтар намудани маъмурикунонии 

андоз, таъмини рушди устувори иқтисоди кишвар бо роҳи фароҳам овардани фазои 

муносиби андозбандӣ ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо, ҳавасмандгардонӣ ва мусоидат ба 

рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, таҳкими иқтидори саноативу 
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содиротии кишвар, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, иқтисоди рақамӣ, таъмини 

воридоти устувори маблағи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ 

низоми андози љумҳурї такмил дода шуд. 

Кодекси андоз дар таҳрири нав аз 2 қисм, 15 фасл, 57 боб, 399 модда иборат буда, 

дар муқоиса бо Кодекси андози амалкунанда шумораи қисмҳо бетағйир, фаслҳо 3 адад 

кам, ҳамзамон шумораи бобҳо 7 адад ва моддаҳо 70 адад зиёд мебошад. 

Зиёдшавии муқаррароти меъёрӣ ба сода ва оммафаҳм намудани муҳтавои 
Кодекси андоз, инчунин мукаммал намудани маъмурикунонии андоз равона гардида, 

он фарогири мушаххасот вобаста ба принсипҳои андозбандӣ, субъектҳои муносибати 

андозӣ, танзими канорагирӣ аз андозбандӣ ва пешгирии саркашӣ аз пардохтҳои андоз, 

мониторинги андоз, машваратдиҳӣ оид ба масъалаҳои андозӣ хусусияти андозбандии 

даромади бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёт ва нархгузории трансфертӣ, иборат мебошад. 

Дар Кодекси андоз дар таҳрири нав бо мақсади баланд бардоштани мавқеи 

кишвар дар раддабандии агентиҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои 

иқтисоди миллӣ, шумораи умумии андозҳо бо роҳи хориҷ намудани андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва муттаҳид намудани андозҳои ба ҳам 

алоқаманд аз 10 намуд ба 7 намуд кам карда шуд. 
Вобаста ба содагардонии расмиёти маъмурикунонии андоз дар Кодекси андоз 

дар таҳрири нав усулҳои муосири пешбиникунандаи таҳкими иқтисоди рақамӣ, 

заминаи ҳуқуқии батанзимдарории хизматрасонии муосири электронӣ бо шумули 

ҳуҷра ва ҳамиёни электронӣ, чеки электронии фискалӣ, ҳисобнома - фактураи 

электронӣ, мубодилаи электронии иттилоот, асъори функсионалӣ, хизматрасонии 

фосилавӣ тавассути майдони электронии тиҷорат, низоми рамзгузории электронии 

молҳо ва ё рамзҳои QR пешбинӣ карда шудааст. 

Бо мақсади танзими имтиёзҳои андозӣ ва татбиқи принсипҳои адолатнокӣ 

ҳангоми татбиқи имтиёзҳо, дар лоиҳа мушаххасот оид ба маҳдуд намудани имтиёзҳои 

хусусияти инфиродидошта, барои мақсадҳои муайян истифода шудани маблағҳои дар 

ихтиёри андозсупоранда аз ҳисоби имтиёзҳо боқимонда, муҳлати пешниҳоди имтиёзҳо, 

инчунин муайян намудани номгӯи соҳаҳои афзалиятнок, ки нисбат ба онҳо имтиёзҳои 

мавҷуда ва ё иловагӣ татбиқ мегардад, пешбинӣ карда шудааст. 

Бо мақсади татбиқи консепсияи иқтисоди рақамӣ, ташаккул ва тақвияти 

ҳукумати электронӣ, дар лоиҳа низоми содакардашудаи андозбандии фаъолияти 

инноватсионию технологӣ бо имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ба муҳлати 5 сол пешбинӣ 
гардидааст, аз он љумла: 

- ба шахсони воқеӣ ҳангоми амалӣ намудани хароҷот дар шакли ғайринақдӣ, аз 

ҷумла тавассути суратҳисобҳои бонкӣ ва кортҳои пардохтии бонкӣ дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба андозаи 10 фоизи маблағи умумии даромади гирифташуда, 

вале на зиёда аз 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол тарҳ намудани чунин 

хароҷот дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда (расид (чек) ё ҳуҷҷати дигари бонкӣ) бо 

тартиби тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад;  

- даромадҳои шахсони воқеӣ аз ҳисоби маблағи бонусҳо, кэшбэк ва механизмҳои 

дигари ҳавасмандгардонии муштариён ҳангоми амалиёт бо истифода аз воситаҳои 
электронии пардохт андози даромад озод карда шуданд[1];  

Њамин тавр, маъмурикунонии андозро метавон њамчун механизми ташкил ва 
амалишавии сиёсати андози давлат арзёбї намуд. Мањз сиёсати андоз самтњои 
њадафманди маъмурикунонии андозро муайян месозад. Аз ин нуќтаи назар, ќайд 
кардан зарур аст, ки хатову ѓалатњо дар сиёсати андоз ва носањењињо дар консепсияи 
рушди низоми андоз метавонанд дар маљмўъ маъмурикунонии андозро бе натиља ва 
бесамар гардонанд. Бо назардошти ин баррасї гардидани масъалаи зеринро ба маќсад 
мувофиќ мешуморем, ки вобаста ба баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќии 
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андозсупорандагон чораљўї намуда ва дар ин замина сатњи риояи ќонунгузории соња аз 
љониби андозсупорандагон баланд бардошта шавад. 
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 ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ТАМСИЛАҲОИ НИЗОМИ ТАНДУРУСТӢ ВА 

НАҚШИ ТАМСИЛАИ ИҶТИМОӢ-СУҒУРТАВӢ ДАР ОН 

Ашуров Ғ.Д., доктори илми иқтисод, устоди кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

Суғуртаи иҷтимоӣ (аз ҷумла суғуртаи ҳатмии тиббӣ) бояд ҳамчун низоми 

махсуси ташкили муносибатҳои молиявӣ барои татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат, ки ба 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва таъминоти моддии шаҳрвандон дар ҳолати гум кардани 

қобилияти корӣ, маъюбӣ, пиронсолӣ, инчунин ҳифзи саломатӣ нигаронида шудааст, 

баррасӣ карда мешавад. Ба сифати объекти суѓуртаи иљтимої дар маҷмуъ, тамоми 
ањолї ё гурўњњои алоњидаи иљтимої, ки аз рўи меъёрњои мављудияти хавфњои иљтимої 

муайян карда шудаанд, баромад мекунанд ва шартҳои фаъолияти низоми суғуртаи 

иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии дахлдор муқаррар 

карда шудаанд, ҳамзамон, бархе аз онҳо дар марҳилаи ниҳоии татбиқ қарор доранд [1; 
С: 148]. 

Вобаста ба ин, низоми тандурустии сатҳи ҷаҳониро аслан 3 самти маблағгузорӣ 

таъмин менамояд, ки онро ба се навъи зерин ҷудо намудан мумкин аст. 

Буҷетӣ (давлатӣ, ё низоми Семашко-Беверидҷӣ); 

Суғуртавӣ (иҷтимоӣ-суғуртавӣ ё низоми Бисмаркӣ); 

Хусусӣ (ғайридавлатӣ, ё бозорӣ). 

Хусусияти хоси тамсилаи якум, ки бо номи Семашко-Беверидҷӣ машҳур аст, 

нақши калони давлатро дар ташаккул ва рушди низоми тандурустӣ таҷассум мекунад. 

Манбаи асосии маблағгузорӣ асосан даромадҳои андозӣ мебошанд. Хизматрасонии 

тиббӣ барои ҳамаи табақаҳои аҳолии мамлакат бе пул ба роҳ монда шудааст. Ҳиссаи 

умумии хароҷот аз манбаъҳои давлатӣ дар ММД, чун қоида, 8-11 фоизро ташкил 

медиҳад. Суғуртаи хусусӣ ва пардохтҳои муштарак нақши даромади иловагиро иҷро 

менамоянд. Дар асоси ин тамсила, давлат ҳам нақши харидор ва ҳам таъминкунандаи 

хизматрасониро иҷро намуда, қисми зиёди хароҷоти (бештар аз 70%) хизматрасонии 

тиббиро мепӯшонад. Идоракунии низоми тандурустӣ ба дараҷаи баланд 

марказонидашуда аст. Аксарияти хизматрасониҳои тиббиро муассисаҳои тиббии 

давлатӣ ва табибони хусусӣ пешкаш мекунанд, аммо бозор, чун қоида, нақши 

дуюмдараҷа дорад. 

Тамисилаи дуюм, ҳамчун низоми Бисмаркӣ муайянкунандаи танзими суғуртаи 

саломатӣ маҳсуб дониста мешавад ва он ба шартҳои иқтисодиёти омехта асос ёфта, 

бозори хизматрасонии тиббиро бо системаи мукаммали танзими давлатӣ ва 

кафолатҳои иҷтимоӣ муттаҳид мекунад. Чуноне ки қайд намудем, барномаҳои суғуртаи 

ҳатмии тиббӣ тамоми қишри аҳолӣ ё гурўњњои алоњидаро бо иштироки давлат дар 

маблағгузории фондҳои суғуртавӣ фаро мегиранд. Ба монанди тамсилаи буҷетӣ зиёда 

аз 70 % хароҷоти хизматрасонии тиббиро давлат мепӯшонад, аммо хароҷоти умумии 

давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ одатан нисбат ба тамсилаи буҷетӣ каме зиёдтар буда, 

9-13% ММД-ро ташкил медиҳад. Дар тақсимоти маблағҳо фондҳо ва ё ташкилотҳои 

http://www.president.tj/node/21975
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116611
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суғуртавии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратии хусусӣ нақши ҳалкунанда дошта, ҳамзамон 

нақши бозор дар қонеъгардонии талаботи аҳолӣ бо хизматрасониҳои тиббӣ бештар 

мебошад, инчунин, истеъмолгарони хизматрасонӣ (беморон) дар интихоби ташкилоти 

суғуртавӣ озодии назаррас доранд [2; С:79]. 

Тамсилаи хусусӣ – низоми ғайридавлатӣ, ё бозории тандурустӣ аз он иборат аст, 

ки хизматрасонии тиббӣ аслан пулакӣ буда, аз ҳисоби ташкилотҳои (фондҳои) 

суғуртавии хусусӣ ва маблағҳои шахсии шаҳрвандон ташкил мегардад. Низоми ягонаи 

суғуртаи тиббии давлатӣ вуҷуд надорад. Дар таъмини талабот ба хизматрасонии тиббӣ 

бозор нақши калидӣ дорад. Давлат танҳо он уҳдадориеро ба души худ мегирад, ки 

бозор онро қаноатманд карда наметавонад, яъне, он қисми хизматрасониҳои тиббиеро 

маблағгузорӣ менамояд, ки барои шаҳрвандони аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир – 

бекорон, камбизоатон ва нафақахӯрон тааллуқ дорад. Дар ин тамсилаи низоми 

тандурустӣ бештар аз 50 фоизи маблағгузорӣ аз ҳисоби воситаҳои шахсӣ таъмин 

мегардад. Маблағҳои пулӣ сараввал дар фондҳои суғуртавии тиҷоратӣ (ташкилоти 

суғуртавӣ) ҷамъ мешаванд ва пас аз он ба муассисаҳои тиббӣ сафарбар мегарданд. 

Бозори хизматрасонии тиббӣ ва суғуртаи тиббии хусусӣ нақши бартаридоштаро 

мебозанд ва ин дар ҳолест, ки нақши давлат инҷо маҳдуд аст. Ҳиссаи хароҷоти умумии 

соҳаи тандурустӣ нисбат ба ММД ва назар ба тамсилаҳои буҷетӣ ва суғуртавӣ 

баландтар аст, аммо дар нишондиҳандаҳои асосии саломатии аҳолӣ беҳбудии мувофиқ 

ба назар намерасад, ҳамчунин, нақши давлат дар танзими бозори молҳои тиббӣ ва 

хизматрасонии он нисбат ба ду тамсилаи дигари низоми тандурустӣ камтар аст. 

Масъалаи таъмини сифати хизматрасониҳои тиббӣ тавассути иҷозатномадиҳӣ ва 

аккредитатсияи муассисаҳои тиббӣ ва табибон, ки дар тобеияти ташкилотҳои тиббии 

касбӣ қарор дорад, ҳаллу фасл мегардад. 

Дар ҷадвали 1 гурӯҳбандии низоми тандурустии мамлакатҳои рӯ ба инкишоф дар 

асоси се тамсила: буҷетӣ, суғуртавӣ ва хусусӣ нишон дода шудааст. 
Ҷадвали 1 – Таснифоти низоми тандурустии мамлакатҳои пешрафта дар асоси се тамсила 

БУҶЕТӢ 

(давлатӣ, ё низоми 

Семашко-Беверидҷӣ) 

СУҒУРТАВӢ (иҷтимоӣ-

суғуртавӣ ё низоми 

Бисмаркӣ) 

ХУСУСӢ  

(ғайридавлатӣ, ё бозорӣ) 

Британияи Кабир Олмон ИМА 
Ирландия Фаронса Исроил 

Дания Япония Кореяи Ҷанубӣ 
Португалия Канада  

Италия Нидерландия  
Гретсия Австрия  

Испания Белгия  
 Голландия  
 Швейсария  
 Россия  
 Қазоқистон  

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси ақидаҳои болоӣ. 

Аз маълумотҳои ҷадвали 1 маълум аст, ки тамсилаи иҷтимоӣ-суғуртавӣ ё низоми 

Бисмаркӣ дар бештари мамлакатҳои ҷаҳон мавриди истифода ва такмил қарор дошта, 

аз нигоҳи мо, татбиқи он барои шароити иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат менамояд. 



270 

 

Ҳамин тавр, мавзуи мубрами пешниҳодшуда, махсусан дар шароити имрӯзаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоятан муҳим ва зарурӣ буда, онро дар мақолаҳои минбаъда 
такмил ва пурратар мегардонем. 

Адабиёт: 

1. Ашуров Ғ.Д. Идоракунии рушди бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ: назария, методология, 

амалия. Дис. д.и.и. аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ 

(соҳаи хизматрасонӣ). Душанбе, 2020. 318 с. – С. 154. 
2. Государственное медицинское страхование в Германии. Исторические корни и принципы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.medicusamicus.com/index.php?action=7x994-9egx1). 

3. Русецкая Э.А. Формирование и развитие системы медицинского страхования. Дисс. к.э.н. 
по спец: 08.00.10. Ставрополь, 2004. 177 с. 

 
 

АСОСЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ НИЗОМИ  АНДОЗИ МИЛЛЇ 
Исломов Т.С.-н.и.и., дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 
Бобоќулов А.-ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

 
Бунёд намудани низоми миллии андоз, яке аз вазифањои муњими иќтисодиёти 

давраи гузариш буд, вале њалли он аз ташаккули соњањои гуногуни давлатдории 
мустаќилона ва интихоби амсилаи (модели) рушди иљтимоию иќтисодии кишвар, 
вобаста буд.  

Ташаккули низоми андозро, асосан, баъд аз ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон, тањти № 977 аз 20 июни 1994 «Дар бораи асосњои низоми андоз» 
анљомёфта, донистан мумкин аст. Дар ин Ќонун, ба таври муназзам њама масъалањои 
умдаи андозбандї; усулњои (принсипњои) андозбандї, воњидњои (объектњои) 
андозбандишаванда; намудњои андоз, тартиб, бањисобгирї ва пардохти онњо; њуќуќњо 
ва масъулияти андозсупорандагон ва маќомоти андоз; тартиби љорї кардан, таѓйир 
додан ва манъи андозњо; љавобгарї барои вайрон кардани ќонунњои андоз ва ѓайра 
баён шудаанд. Бо маќсади суботи андозбандї, дар моддаи 26 Ќонун махсусан ќайд 
шудааст, ки «низоми андозбандї то ќабули ќарори махсуси Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, оид ба ислоњоти андоз, оид ба таѓйирот дар номгўйи навъњои андоз, њаљми 
андоз, усулњои (методњои) бањисобгирии даромади андозбандишаванда, воњидњои 
андозбандишаванда ва усулњои ситонидани андоз, бе таѓйирот амал менамояд». 

  Низоми нави андоз, ки аз 6 январи соли 1992 ба кор даромад, аз рўйи усулњои 
шаклї ва сохторї, асосан, ба низоми андози дар таљрибаи љањонї пањнгардида, 
мувофиќ буд. Одатан, њамаи низомњои андози муосир, аз маљмўи андозњои њаммонанд 
истифода мебаранд. 

 Дар шароити мо, дар низоми андози мо, падидањои нав, андоз аз арзиши изофа, 
то андозаи муайян ва назаррас аксизњо, андози замин, андоз аз амволи шахсони њуќуќї 
ва ѓ. ба шумор мерафтанд. Дар давраии якуми ислоњоти иќтисодї, роњу равиши 
афзоиши миќдори намудњои андоз пеш гирифта шуд. Миќдори умумии онњо соли 1994 
ба 45 расида буд. Бо вуљуди ин, бояд гуфт, ки низоми амалкунандаи андоз ба чор навъи 
(намуди) андоз асос меёфт: андоз аз арзиши изофа, аксизњо, андоз аз фурўш ва андоз аз 
даромад. Соли 1998 аз њисоби ин навъ андозњо зиёда аз 50% воридот ба буљет ва 67% 
воридот аз андозњо ташкил ёфта буданд. 

Андозњои ба тозагї љорї кардашуда, андоз аз арзиши изофа ва аксизњо, инчунин, 
андозњои лаѓв (манъ) кардашуда, андоз аз гардиш ва андоз аз фурўш, андозњои фаръї 
(ѓайриасосї) ва моњиятан андоз аз истеъмол ба шумор мераванд. Азбаски, ин андозњо 
асосан, ба. мол ва хизматрасонии истеъмолї баста мешаванд, андоз аз арзиши изофа ва 
аксизњо, дар аксар кишварњои роњи иќтисоди бозаргониро пешгирифта, на танњо барои 
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ѓанї гардонидани буљет, самаранок дониста шудаанд, балки чун таъминкунандаи 
шароити хубу бобарор дар пешбурди хољагидорї барои њамаи соњибкорон, эътироф 
гардидаанд. 

Андоз аз арзиши изофа, андоз барои гардиш, бо гурўњи андозсупорандагон ва 
доираи амалиёт, методи андозситонї, њаљм ва миќдори маблаѓи пардохтшаванда, 
њисобу китоби содааш фарќ мекунад. Андоз аз гардиш, нархи ќатъиян ба 
танзимдаровардашуда ва муайян, маљмўи васеи маблаѓњои андоз ва ситонидани 
андозро, аз мањсулоти тайёр талаб менамояд. Ин андоз, асосан, аз молњои ниёзи мардум 
ситонида мешуд; ба соњањои сохтмон, наќлиёт, алоќа, хољагии ќишлоќ, савдо, таъмини 
хизматрасонї дахл надошт. 

Андоз аз фурўш, яке аз роњњои иловагии ворид намудани маблаѓњо ба буљет, 
мањсуб мешавад. Љињати мусбат дар ин низоми андоз он буд, ки ситониданаш ба 
принсипи андоз аз арзиши изофа, асос ёфта буд. Дар ин замина, барои маќомоти молия 
ва андоз, инчунин, корхонањо имконият фароњам омад, ки ба таври васеъ ба гузариш ба 
амалкарди андоз аз арзиши изофа, омодагї бигиранд. Андоз аз арзиши изофа, андози 
умумист, вай њамаи соњањои истењсолоти моддиро, ки дар онњо мањсулоти таъиноти 
истењсолию техникї дошта, молњои ниёзи мардум, корњои иљрокардашуда, хидматњои 
пулакиро фаро мегирад. 

Имтиёзи маќоми андоз аз арзиши изофа, дар шароити иќтисоди бозаргонї 
умумї будани он мебошад. Ин андозро, корхонањову муассисањо, новобаста аз шакли 
моликият ва тобеият, аз он љумла, корхонањои бо инвеститсияњои хориљї амалкунанда, 
пардохт менамоянд. Дар оѓози љорї гардиданаш, андоз аз арзиши изофа 2.8% буд, аз 
соли 1994 то ин тараф маблаѓи он ба 20% поён фармомад. 

Пас аз лаѓви (манъи) андоз аз гардиш ва фурўши андоз аз арзиши изофа, ки ба 
љойи онњо љорї карда шуд, на дар њамаи њолатњо воридоти аз буљет камшударо, пурра 
намояд. Барои пур кардани ин камбудињо, аксизњо маъмул гардиданд. Даромади хос аз 
аксизњо дар воридот ба буљети чумњурї, соли 1998 3,13%-ро ташкил дод. Барои фурўши 
машрубот, тамоку, ашёи ороиш ва мўина, либоси чармї, нахи пахта, алюминий, 
равѓани эфир аксиз ворид карда шуд. Бо Ќарори Њукумат маблаѓи аксизњо, ба њаљми 
зерин таъин гардида буд: барои машрубот аз 25 то 90%; тамоку аз 14 то 20%; ашёи 
мўина - аз 10 то 35% ва ѓ. 

Њангоми солњои 1995 - 1998 дар Љумњурии Тољикистон гузаронидани ислоњоти 
низоми андоз вазифањои зерин дар мадди назар буданд: 

бењсозии таъминоти моддї-техникии маќомоти андоз, њавасмандсозии онњо ба 
љамъоварии андоз, таъмини пешрафти касбии мутахассисони соњаи андоз, инчунин 
таъмини њифзи њуќуќии онњо; 

таъмини ворид шудани њаљми муќарраргардидаи андозњо ба буљет ва бо ин 
васила њал намудани вазифањои иљтимоиву иќтисодї, махсусан њифзи иљтимоии ањолї; 

љорї намуданї андоз аз даромади ашхоси воќеї ба шакли сохтори 
содакардашуда дар миќёси васеъ; 

ба таври васеъ љорї намудани андоз аз арзиши изофа ва аксизњо ба баъзе молњо, 
нигањ доштан ва баланд кардани аксизњои то ин давра маъмулбуда; 

аз байн бурдани тарифњои содиротї (экспортї) ва дар дараљаи паст нигоњ 
доштани тарифњои воридотї (импортї) ва паст нигоњ доштани маблаѓњо бо маќсади 
таъмини протексионизми мўътадил; 

њамгироии (интегратсияи) маљмўи санадњои меъёрї, ќонунњо дар як њуљљат - 
Кодекси андоз ва дар он истифода бурдан аз мафњумњои муќарраргардида ва тафсири 
возењу равшани дастурњои ќонунгузорї оид ба андоз. 

Дар тўли солњои 1995-1998, дар љараёни ислоњоти низоми андоз бо назардошти 
хусусиятњои иќтисоди давраи гузариш, вазифањои мазкур зина ба зина њал карда ме-
шуданд. 
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ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ ШИРКАТХОИ СУГУРТАВӢ ХАМЧУН 
ОМИЛИ БАЛАНД ШУДАНИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ ОНХО 

Камолов.К.З.,мудири кафедраи суғурта,н.и.и., дотсент 

Ҳусайнов М.С.,магистри курси 1 ихтисоси “Кори бонкӣ” 

 
Ҷазобияти сармоягузории суғуртаи тиҷоратӣ ва фаъолияти сармоягузории 

ташкилотҳои суғурта асосан дар асоси шароити муҳити беруна муайян карда мешавад. 

Ширкатҳои суғуртавӣ ба монанди сармоягузорон, маблағҳои озоди худро дар бозори 

молиявӣ бо воситаҳои гунгун ҷойгир менамоянд. Танҳо дар сурати мавҷуд будани 

шароити муносиби иқтисодӣ, фаъолияти сармоягузории суғуртакунандагон ҳам барои 

иштирокчиёни алоҳида ва ҳам барои бозор таъсири назарраси иқтисодӣ мераснонад. 

Шартҳои ба фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суғуртавӣ чунин шароитҳо 
хосанд:  

• мавҷудияти инфрасохтори мувофиқи бозор, аз ҷумла бозори коғазҳои 

қиматнок; 

• рушди омилҳои сармоягузорӣ; 

• устувории низоми молиявии миллӣ (аз ҷумла бонкдорӣ); 

• қонунгузории амалкунандаи молиявӣ (аз ҷумла андоз, суғурта); 

• ва дигар шароити макроиқтисодие, ки рушди устувори иктисоди бозорро 
таъмин мекунанд. 

Ҳаҷми маблағҳое, ки аз тарафи ширкатҳои суғуртавӣ сармоягузорӣ мешавад ва 

иштироки фаъолонаи онҳо дар бозори сармоя имкон медиҳад, ки онҳо ҳамчун 

сармоягузорони институтсионалӣ амал кунанд. Сармоягузори институтсионалӣ агенти 

иқтисодӣ мебошад, ки мунтазам дар раванди сармоягузорӣ иштирок намуда, захираҳои 

назарраси молиявиро дар бозори молиявӣ ҷойгир мекунад. 

Меъёрҳое, ки суғуртакунанда ба сифати иштирокчии бозори молиявӣ ҳамчун 

сармоягузори институтсионалӣ муайан мекунад инҳоянд: 

• ҳиссаи назарраси онҳодар бозори молиявӣ; 

• мунтазам иштирок кардан дар амалиёти сармоягузорӣ; 

• хусусияти миёнаравии фаъолияти сармоягузорӣ доштан. 

Фаъолияти сармоягузорӣ ба табиати суғурта хос аст. Мукофоти сугуртавии 
чамъшуда дар мухлати муайян (то ичрои ухдадорихо оид ба пардохтхои сугуртави) дар 
ихтиёри сугуртакунанда буда, мувофики конун танхо хамчун манбаи сармоягузори 
истифода бурда мешавад. Илова бар ин, барои таъсиси ширкати суѓурта ва фаъолияти 

минбаъдаи он бояд кифояги сармояи худӣ пурра таъмин гардад. Аз чихати захирахои 

сугуртавӣ захирахои молиявй максади катъиян муайян карда шудаанд: маблаггузории 
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пардохтхои сугуртави. Ба ибораи дигар, дар муомилоти ташкилоти сугурта мавчуд 
будани захирахои молиявии муваккатан озод, ки хусусиятхои сохаи фаъолияти 
сугуртавиро инъикос менамояд, барои сармоягузории сугуртакунандагон замина ба 
вучуд меорад. 

Ҳамин тариқ, метавон қайд кард, ки шартҳои асосии фаъолияти сармоягузории 

ташкилотҳои суғурта инҳоянд: 
 -хусусияти молиявии хизматрасонињо; 
– хусусиятхои давраи технологии сугурта вобаста ба шакли пешакии пардохти 

хизматрасонихои сугуртави; 

 -хусусиятҳои таркиб ва сохтори сармояи ширкатҳои суғурта. 

Яке аз сарчашмаҳои фоидаи соф дар ҳама гуна ташкилоти суғурта даромад аз 

фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Бояд гуфт, ки манбаи асосии даромад 

мукофотпулие мебошад, ки ташкилотхои сугуртавй аз рӯи шартномахои сугурта 

чамъоварй мекунанд. Бо ҳисоби «одилона» суғуртакунандагон бояд ҳиссаи ками 

мукофотҳои суғуртаи ҷамъшударо дар шакли фоида дошта бошанд. Ҳамин тариқ, дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ зиёда аз 90% мукофоти ҷамъшуда ба пардохтҳои суғурта рост меояд. 

Дар шароити муосири рақобати шадид дар бозори суғурта зарурати васеъ 

шудани фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суғурта ба миён меояд. 

Имконияти ташкилоти суғурта ҷиҳати иштирок дар раванди сармоягузорӣ 

иқтидори сармоягузории ширкатро муайан месозад, ки маҷмуи маблағҳои пулӣ,ки 

муваққатан ва ё нисбатаназ уҳдадориҳои суғуртавӣ . бо иқтидори сармоягузории он 
муайян карда мешавад, яъне. маљмўи маблаѓњое, ки муваќќатан ё нисбатан аз 
уњдадорињои суѓуртаї озоданд барои сармоягузорї бо маќсади ба даст овардани 
даромад истифода мешаванд. 

Сохтори иқтидори сармоягузории ташкилоти суғурта метавонад ба таври зерин 
ифода карда шавад: 

маблағҳои худӣ; захираҳои суғурта; қарзҳои беруна 

Фаъолияти сармоягузории ширкатҳои суғурта ба принсипҳои зерин асос меёбад: 
1[3] 

1) Принсипи баргардонидан –ҷойгиркунии дороиҳо, таъмини баргардонидани 

онҳо дар ҳаҷми пурра. 

2) Принсипи пардохтпазирӣ,ки суғуртакунанда дорои маблағҳое мебошад, ки зуд 

ва бидуни хароҷоти иловагӣ ба пули нақд табдил ёбанд. Ба ибораи дигар, ташкилоти 

сугурта бояд дар хар вакт маблаги заруриеро сари вакт ба сугуртакунандагон ҳангоми 

рух додани ҳодисаҳои суғуртавӣ тибқӣ шартнома пардохата тавонанд.  

3) Принсипи диверсификатсия ин таќсимоти хавфњои сармоягузорї барои 

намудњои гуногуни маблағгузориҳо мебошад, ки дар натиљаи он хавфи умумї паст 
мешавад ва аз ин рў, устувории сандуќи сармоягузории суѓуртакунанда зиёд мешавад. 

Принсип мавҷудияти шумораи зиёди объектҳои сармоягузории гетерогениро дар назар 

дорад. Тавсия дода мешавад, ки сармоягузорӣ ба як корхона ё лоиҳа мутамарказ карда 
шавад. Структураи маблаггузорихои асосй хам аз чихати территориявй ва чи аз чихати 
сохавй набояд яктарафа бошад. 

4) Принсипи фоидаи софи (принципи даромаднокї) - фаъолияти сармоягузорї 
бояд на танњо бехатарии сармоягузориро таъмин намояд, балки даромади софро 

муайян созад. Сугуртакунандагон хангоми ҷҷойгирсозии захирахои сугуртавӣ бояд 
даромаднокии софи сармоягузорихоро таъмин намоянд, ки ин имкон медихад арзиши 

аслии маблагхои гузошташуда дар тамоми давраи сармоягузорӣ нигох дошта шавад. 
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Идораи назорати сугуртави Бонки миллии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти 
сармоягузории сугуртакунанда талаботи худро аз руи ду самти асоси пешниход 
мекунанд: 

1.Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои 

қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ  

  2.Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои 

суғуртавӣ  

1.Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои 

қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ Бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон 

№135, аз 9 октябри соли 2020 тасдиқ шудааст 

Тартиби ҳисобкунии таносуби меъёри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои 

қабулнамудаи ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунк) (минбаъд – Тартиб) 

мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртав” 

таҳия гардида, бо мақсади таъмини устувории молиявию иқтисодӣ ва пардохтпазирии 

ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), инчунин тартиби ҳисобкунии таносуби 

меъёрҳри маблағҳои худӣ (сармоя) ва уҳдадориҳои қабулнамудаи ташкилотҳои 

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)-ро муқаррар менамояд.  

Ҳуҷҷати мазкур муносибатҳои сохториро байни маблағҳои худӣ ва дороиҳо 

мутобиқи Қоидаҳои ҷойгиркунии захираҳои суғурта муқаррар менамояд. Бояд қайд 

кард, ки самтҳои сармоягузории сармояи худи суғуртакунанда ба таври қатъӣ танзим 

карда мешаванд, ки ба ақидаи мо, ба хусусияти сармояи саҳомӣ ҳамчун захираҳои 

вобаста ба ӯҳдадориҳо мувофиқат намекунад ва аз ин рӯ, қобилияти ширкатҳои 

суғуртаро маҳдуд мекунад. таносуби даромаднокй ва пардохтпазирии фаъолияти худро 
мустакилона танзим кунанд 2 

2. Ҷойгиркунии захираҳои суғуртавӣ 3. 

Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ, 

Бо қарори Раёсати Бонки милли Тоҷикистонг таҳти №1093 аз «06» августи 2021 сол  

тасдиқ шудааст         

Тартиби ҷойгиркунии маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавӣ 

(азнавсуғуртакунӣ) (минбаъд – Тартиб) бо мақсади ҷойгиркунии самаранок ва 

мақсадноки маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ва ба ин васила таъмини пардохтпазирӣ ва 

иҷрои саривақтии уҳдадориҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) оид ба 

пардохти ҷуброни суғуртавӣ мутобиқи қисми 3 моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ» таҳия гардида, тартиби ҷойгиркунии 

маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавиро (азнавсуғуртакуниро) 

муқаррар менамояд. 

Тибқи ҳуҷҷати мазкур, дар кишвари мо талаботҳо оид ба ҷойгиркунии 

захираҳои суғурта чунинанд: қобили қабул будани сармоягузорӣ тибқи қонқунгузории 

ҷорӣ, самтҳои онҳо муайян карда мешаванд. Тартиботи мазкур, маҳдудиятҳои ҳадди 

ақали маблағгузориро пешбинӣ намекунанд, ки ба андешаи мо, нисбат ба мавҷудияти 

чунин маҳдудиятҳо озодии нисбатан бештарро дар интихоби объектҳои сармоягузорӣ 

нишон медиҳад. 

Сармоягузориҳои суғуртакунандагон бояд сатҳи қобили қабули хавф дошта 

бошанд ва пардохтпазирӣ. Мавҷудияти таносуби сохтории дороиҳо ва захираҳо барои 

таъмини риояи ин принсипҳо пешбинӣ шудааст. 

 Сандуқи сармоягузории суғуртакунанда бояд ба таври кофӣ диверсификатсия 

карда шавад. Ин талабот бо принсипи пардохтпазирии сармоягузориҳо алоқаманд аст. 

Аз сабаби пароканда шудани сармоягузориҳо дар соҳаҳои мухталиф ва воситаҳои 
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сармоягузорӣ, ширкат хатари пардохтпазириро дар сурати ноустувории бозори фондӣ 

эҳсос мекунад. 

Фаъолияти сармоягузорӣ ба ширкатҳои суғурта бартариҳои зерин медиҳад 4 

Якум, фаъолияти инвеститсионӣ худи имконияти пешниҳоди хизматрасонии суғуртаро 

аз ҳисоби таъмини ташаккули фонди кофии суғурта муайян мекунад. Дуюм, фаъолияти 

сармоягузории хуб ташкилшуда сифати хизматрасониро таъмин намуда, мавқеи 

суғуртакунандаро дар бозор муайян мекунад. Фаъолияти сармоягузори ба хусусиятхои 

асосии махсулот пеш аз ҳама ба арзиши он ва ичрои вокеии ухдадорихои 
сугуртакунанда, ки мухлати пардохти сугурта муайян карда мешавад, таъсир 
мерасонад.  

Сеюм, сармоягузорӣ ба соҳибони ширкати суғурта имкон медиҳад, ки тиҷорати 

худро инкишоф диҳанд ва онро мустақилона идора кунанд. 

Маблағҳои захираҳои суғуртавӣ аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ 

(азнавсуғуртакунӣ) бо шартҳои диверсификатсия, пардохтпазирӣ, баргардонӣ ва 

даромаднокӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи суғурта пешбинӣ 

намудааст, ба сармоягузорӣ ва ё ҷойгиркунӣ ба дороиҳо равона мешаванд. Арзиши 

умумии дороиҳое, ки ба онҳо маблағи захираҳои суғуртавӣ сармоягузорӣ ё ҷойгир 

карда мешаванд, бояд ба андозаи умумии захираҳои суғуртавии ташкилотҳои 

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) баробар бошад. Сармоягузорӣ ҳам аз ҳисоби маблағҳои 

захираҳои суғуртавӣ ва ҳам аз ҳисоби маблағҳои худӣ ба як дороӣ (қисми дороӣ) дар як 

вақт иҷозат дода намешавад. Арзиши дороиҳое, ки ба онҳо маблағҳои захираҳои 

суғуртавии сармоягузорӣ ҷойгир карда мешаванд, дар санаи баҳисобгирии нархгузорӣ 

аз рӯи маълумотҳои ҳисоботи муҳосибӣ муайян карда мешавад, агар қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад. 

4 Тартиби мазкур ба намудҳои зерини дороиҳо сармоягузорӣ ё ҷойгир карда 

метавонанд: 1) пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ тибқи қонунгузории 

амалкунанда, дар маҷмуъ - ба андозаи на зиёда аз 60 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои 

суғуртавӣ; 2) воситаҳои пулӣ: - маблағҳои пулӣ дар хазина дар ҳаҷми то 4 фоиз аз 

сармоя (фонд)-и оинномавии ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ), вале на зиёда аз 

1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо. Ташкилоти суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) уҳдадор 

аст, ки меъёри мазкурро ҳамарӯза риоя намояд; - воситаҳои пулӣ дар суратҳисобҳои 

бонкии ташкилотҳои қарзии молиявӣ - ба андозаи на зиёда аз 20 фоизи ҳаҷми умумии 

захираҳои суғуртавӣ; 3) векселҳои давлатии хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 

тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд - ба андозаи на 

зиёда аз 40 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ; 4) коғазҳои қиматноки Бонки 

миллии Тоҷикистон тавассути ташкилотҳои қарзии молиявии хизматрасон мутобиқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон - ба андозаи на зиёда аз 50 фоизи 

ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ; 5) коғазҳои қиматноки давлатии мамлакатҳои 

хориҷӣ (дорои рейтинги АА) дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон - ба андозаи 

на зиёда аз 30 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ; 6) коғазҳои қиматноки дигар 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барориш ва муомилот дар ҳудуди 

Ҷумуҳурии Тоҷикистон баровардашуда ё аз ҷониби эмитентҳои хориҷӣ баровардашуда, 

ки барои амалисозии фаъолият оид ба ташкили 4 тиҷорат дар бозори коғазҳои 

қиматнок иҷозатномаи мақоми ваколатдори дахлдорро дошта, барои муомилот дар 

бозори коғазҳои қиматнок роҳ дода шудаанд - ба андозаи на зиёда аз 30 фоизи ҳаҷми 

умумии захираҳои суғуртавӣ; 7) қарздории дебитории суғурташавандагон, 

азнавсуғуртакунандагон, азнавсуғурташавандагон, суғуртакунандагон ва миёнаравҳои 

суғуртавӣ - ба андозаи на зиёда аз 25 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ аз рӯи 

суғуртаи ҳаёт ва на зиёда аз 35 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ аз рӯи 
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суғуртаи умумӣ; 8) депо мукофот аз рӯи хавфҳое, ки ба азнавсуғуртакунӣ қабул карда 

шудааст - ба андозаи на зиёда аз 15 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ; 9) ҳисса 

дар сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд - ба андозаи на зиёда аз 

25 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ; 10) ҳиссаи ташкилоти азнавсуғуртакунӣ 

дар захираҳои суғуртавӣ - ба андозаи на зиёда аз 80 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои 

суғуртавӣ; 11) сабикаҳои ченакии тиллои Бонки миллии Тоҷикистон - ба андозаи на 

зиёда аз 10 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои суғуртавӣ. 9. Маблағҳои пулии зербанди 1) 

ва 2) банди 8 танҳо барои иҷрои уҳдадориҳо дар назди суғурташавандагон истифода 

бурда мешаванд. 10. Дороиҳое, ки аз ҳисоби захираҳои суғуртавӣ сармоягузорӣ ё 

ҷойгир шудаанд, ҳамчун гарав ё сарчашмаи пардохти маблағи пулӣ ба қарздиҳанда аз 

рӯи уҳдадориҳои зоминӣ буда наметавонанд. 11. Маблағҳои захираҳои суғуртавӣ ба 

номгӯӣ дороиҳои зерин сармоягузорӣ ё ҷойгир карда намешаванд: - мукофотҳои 

суғуртавии дар муҳлати зиёда аз 6 моҳ аз ҷониби суғурташавандагон пардохтнагардида 

аз рӯзи пардохти дар шартномаи суғурта муқарраргардида; - қарзи дебиторӣ аз рӯи 

андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ; - маблағҳои кафолатӣ; - воситаҳои асосӣ (биноҳо, 

иншоот, воситаҳои нақлиёт ва ғайра), ки барои пешбурди фаъолияти ташкилоти 

суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ) пешбинӣ шудаанд; 5 - дороиҳое, ки ҳамчун заминаи 

уҳдадорӣ қарор дода шудаанд (дар ҳудуди уҳдадориҳои қабулгардида); - қитъаи замин; 

- дороиҳое, ки ба ҳабс гирифта шудаанд. 

Ҳамин тариқ, бо ба ягон намуди объект сармоягузорӣ карда, ширкатҳои суғурта 

метавонанд ҳам умқи ҳодисаҳои суғуртавӣ бошанд. Суғуртакунандагон бояд сиёсати 

массири сармоягузориро бо риояи тамоми принсипҳои фаъолияти сармоягузорӣ пеш 
баранд. 

Ба сиёсати сармоягузории суғуртакунанда омилҳои зерин таъсир мерасонанд[3]. 

1. Хусусияти таќсимоти бимуваҳмро, ки имконияти суғуртаукнандаробо дараҷаи 
кофиии муайан менамояд таваккал, ки имкони суѓуртакунандаро барои пардохти 

суғуртапулӣ муайавн мекунад. 

2. Мухлати иҷрои шартномаи суғурта. 

3. Ҳаҷми захираҳои молиявии истифодашаванда.. 

4. Ниёз ба даромади сармоягузорӣ. 

Ташкилотҳое, ки бо суғуртаи ҳаёт машғуланд, ба даромади сармоягузорӣ 

эҳтиёҷоти зиёд доранд, зеро онҳо меъёри тахфиф доранд ва намудҳои зиёди суғуртаи 

ҳаёт иштироки суғуртакунандагонро дар фоидаи суғуртакунанда таъмин мекунанд. Аз 

ин рӯ, суғуртакунандагони ҳаёт ба даромаднокии дороиҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, 

онҳо ба пардохтпазирӣ камтар таваҷҷӯҳ доранд ва ба амволи ғайриманқул ва ипотека 

сармоягузорӣ мекунанд. 

Барои ташкилотҳое, ки намудҳои хавфноки суғуртаро мегузаронанд, чизи асосӣ 

пардохтпазирии дороиҳост, бинобар ин онҳо асосан ба сармоягузориҳои кӯтоҳмуддати 

дармаднок машғул мешаванд. 

Бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ на танҳо ба сатҳи даромаднокии воситаҳои 

инфиродии сармоягузорӣ, балки ба сохтори сармоягузории ширкатҳои суғурта низ 
таъсир расонд. 
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НАЌШИ ЊИСОБЊОИ АКТУАРЇ ДАР СУЃУРТАИ ҲАЁТ ДАР 
 ШАРОИТИ ЊОЗИРА 

Таѓоева Р.Г.,  н.и.и., муаллими калони кафедраи суѓурта 

                   
Суѓуртаи шахсї дар шароити иќтисоди бозорї яке аз самтњои ояндадори 

суѓуртакунї ба њисоб рафта, аз интихоби дурусти шакл ва усулњои тањлил ва 

њисобкунињои тарифњо иборат мебошанд. Аз ҷумла суѓуртаи њаёт яке аз унсурњои 

бехатарии молиявї дар њолати ба вуќуъ омадани њодисаи суѓурта ба ҳисоб рафта, ҷузъи 

асосии фаъолияти суғуртавиро ташкил менамояд. 
Дар навбати худ, амалинамоии муаммоњои иљтимої имконияти бартарафнамоии 

њодисањои низоми суѓуртаи иљтимоии давлатиро дар таъмини молиявии ањолї 
сањмгузор бошад. Аз тарафи дигар, бартарафнамоии муаммоњои молиявї ба афзудани 
даромадњои шахсї ва кафолати зарурї дар њолати гузарондани як ќатор амалиётњои 
молиявию ќарзї таъсир мерасонанд. 

Яке аз роњњои асосии таъмини устувори молиявї низоми суѓурта ва ташаккули 
бозори суѓурта дар шароити њозира, пеш аз њама, илман асоснок намуда, пурра ва 
дуруст ба роњ мондани тарифњои суѓурта мебошад. Дар шароити њозира Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти суѓурта», ки онро 20 - июли соли 1994 
барои суѓуртаи њаёт ќабул карда буданд, њамчун механизми њуќуќии пурра барои 

рушди бозори суѓурта ба ҳисоб меравад. 

Њамин тавр, ќонуни амалкунанда имконият медиҳад, ки талаботи ягона барои 

њамаи иштирокчиёни љамъият, нисбати ҳисобкунии тарифњои суғуртавӣ, кор карда 

баромада, сиёсати ягонаи давлатї дар бораи санҷиши бозори суѓурта ва назорати ягона 
аз болои фаъолияти суѓурта ба роњ монда мешаванд. Аз тарафи дигар, суѓуртаи њаёт ба 
таъмини амволи суѓурташавандагон, дар њолати ба вуќуъ омадани њодисаи суѓурта ва 
яке аз сарчашмањои сармоягузории дохилї дар иќтисодиёти мамлакат ба њисоб 
меравад. Аз гуфтањои боло чунин бармеояд, ки тартиб додани тарифњо доир ба 
суѓуртаи њаёт ва кор карда баромадани чорабинињо доир ба самаранок истифодабарии 
онњо яке аз масъалањои асосии рушди ин соња ба њисоб меравад. 

Дар рушди он як қатор муаммоҳои асоси суѓуртакунанда дар ин самт аз њисоби 

дурустии баҳои объекти аниќи суѓуртакунї ба њисоб меравад. Дар ин њолат объекти 
суѓуртаи њаёт, пеш аз њама, њавасманди моли шахси суѓурташаванда мебошад, ки он ба 
њаёти суѓурташаванда (саломатии он, ба њолати мењнатии он) вобаста мебошад. 

Дар навбати худ, асоси тарифи суѓуртавиро эквивалент (баробарї) ташкил 
медињад, моњияти он аз он иборат мебошад, ки дар муассисаи дар њолати маблаѓи 
умумии љамъшуда таъмини аъзоњаќии пардохти суѓуртаро тавонад ва ин њолатњо бояд 

дар ваќти тартиб додани шартномаи суѓурта пешбинї шуда бошад. Ғайр аз ин, боз бояд 

хароҷотњои барои пешбурди кори фаъолияти муассисаи суѓурта пешбинишуда низ 
пардохта шаванд аммо ин аз њисоби фоидаи ташкилоти суѓурта пушонида мешавад. 
Минбаъд бо ёрии њисоббарорињои аз љињати илмї асосноккардашудаи тарифњои 
суѓурта таъмини дурусти оптималии њаљми фонди суѓурта њамчун шарти зарурии 

минбаъдаи рушди бозори суѓурта ба роњ монда мешаванд. Љузъҳои тарифи суѓурта 
инњоро дар бар мегирад. 

- меъёри мукофотпулии суѓуртавӣ;  

- меъёри аъзоњаќии суѓуртавӣ аз намуди алоҳида, маљмуи суѓурта ва ё умуман, 
объектњои суѓурташаванда иборат мебошанд. 

Њисобкунии меъёри тарифи ба воситаи њисоббарорињои актуарии амалӣ карда 
мешаванд. Маљмуи меъёрњо - тарифи суѓуртаро ташкил медињад. Тарифи суѓурта 

(брутто - меъёр) ин меъёри мукофотпулии суѓурта аз намуди алоҳидаи маблаѓи умумии 
суѓурта буда, дар асоси он мукофотпулии суѓурта њисоб карда мешавад. Тарифи суѓурта 
аслан аз нетто-меъёр ки он барои ташаккули фонди суѓурта таъин шудаанд, барои 



278 

 

пардохтњо ва дигар пардохти сарборињои суѓуртакунанда таъин шудаанд, ки 
харољотњои суѓуртакунандаро пушонад, иборат аст. Умуман, ба воситаи меъёрї тарифи 

мукофотпулии суѓурта њисоб карда мешавад ва ё чї хеле, ки мегӯянд, аъзоњаќии суѓурта 
њисоб карда мешавад, ки онро суѓурташаванда ба суѓуртакунанда пардохт менамояд. 
Мукофотпулии суѓуртаро метавонанд ба розигии њар ду тараф (суѓуртакунанда ва 
суѓурташаванда) дар асоси шартномаи суѓурта якбора ва ё бо муайян намудани 

мўњлати пардохт ќисм-ќисм, марњала ба марњала наќдӣ ва ё ѓайринаќдӣ аз тарафи 
суѓуртакунанда ба суѓурташаванда пардохт намоянд. Як ќисми мукофотпулии суѓурта, 
ки онро дар асоси шартнома суѓуртакунанда ќисм-ќисм ба суѓурташаванда медињад, 

онро аъзоњаќии суѓуртавӣ меноманд. Аз ин љо мукофотпулии суѓурта ин худ маблаѓи 
пешакии пардохтаи манфиати суѓурта мебошад, ки барои суѓурта тавакал мувофиќи 
ќонун ва ё шартномаи суѓурта суѓурташаванда ба суѓуртакунанда барои уњдадории ба 
худ гирифтааш дар њолати расидани њодисаи суѓурта ба манфиатдињанда пардохта 
мешавад. Агар мо инро аз рўи мазмуни иќтисодї назар кунем ва ё омўзем, 
мукофотпулии суѓурта ин худ аз нархи тавакал ва харољотњои суѓуртакунанда иборад 
буда, он ба пушонидани харољотњо доир ба фаъолияти суѓурта иборат мебошад. 

Аз ин љо тарифи суѓурта ва ё онро брутто-меъёр меноманд - ин меъёри 
мукофотпулии суѓурта дар намуди алоњидаи суѓурта мебошанд. Асосан мукофотпулиро 
суѓурташаванда ба суѓуртакунанда барои њимояи суѓуртавї пешакї пардохт менамояд. 

Тарифи суѓурта асосан аз нетто-меъёр ва сарбории иловагї ташаккул меёбад. 
Нетто-меъёри тарифи суѓурта доир ба суѓуртаи њаёт барои солњои боќимондаи њаёт то 
мўњлати дар шартнома муайяншуда ва ё синну сол ки он дар шартнома омадааст ва ё 
дар њолати фавти суѓурташаванда вобаста ба шароити таъмини баробарии байни 

аъзоњаќии суғуртавӣ, даромаднокӣ аз маблаѓи захираи сармоягузорї, аз як тараф, ва 
њаљми маблаѓи пардохтшаванда, аз тарафи дигар, оид ба њамаи шартномањои суѓурта, 
ки мувофиќи шарту шароити маљбурбуда шартнома баста мешаванд. Нетто-меъёр ин 
аслан ќисми сохтори асосии брутто-меъёр мебошад. Нетто-меъёр 90%-и брутто-меъёрро 
ташкил медињад, ки он барои ташаккули захирањои суѓуртакунанда буда, барои 
пардохти суѓурта дар њолати расидани њодисаи суѓурта мебошад. Харољотњои 
суѓуртакунанда барои пешбурди фаъолият аз њисоби нетто-меъёр ќабул карда 
намешавад.  

Сарбори аслан барои пушонидани харољотњои фаъолияти суѓурташавии 
суѓуртакунанда ва аз он љумла амалнамоии чорабинињо доир ба паст намудани 
тавакали суѓурта равона карда мешаванд. Сарбори барои пушонидани харољотњо таъин 

шудааст, ки ба ин дохил мешаванд. Њиссаи сарборӣ дар бозори суѓуртаи пешрафта 10% 
нетто-меъёрро ташкил медињад. Бояд ќайд кард, ки ин њисса дар бозори суѓуртаи 
мамлакатњои гуногун њархела мебошанд. Масалан, дар бозори суѓуртаи Руссия ин 
нишондињанда 30%-ро ва аз ин њам зиёдтари нетто-меъёрро ташкил медињад ва дар 

Љумњурии Тољикистон ин нишондињанда аз 40% њам зиёд мебошад. Сарборӣ метавонад 
баъзе харољотњои дигарро ва њам як ќисми муайяни фоидаи ширкати суѓуртаро дар бар 
гирад.  

Умуман, сарборї ин бузургиест, ки ба воситаи он брутто-меъёр аз нетто-меъёр 
фарќ карда мешавад ва он яке аз омилњои таъсирбахш (њисса аз нетто-меъёр) ба тарифи 

суѓурта мебошад. Агар ин њисса аз нетто-меъёр зиёд бошад, он гоњ сатҳи њавасмандии 
суѓурташавандаро паст менамояд. Агар ин нишондињанда паст бошад, он гоњ 
њавасмандии суѓуртакунандаро паст менамояд. Бинобар ин, дар ваќти интихоби он 
њаљми дурусти сарбориро аз нетто-меъёр муайян кардан лозим меояд. 

Дар њолати дуруст њисоб кардани тарифи суѓурта устувории молиявии ширкати 
суѓурта таъмин карда шуда, бо ин восита, аз њисоби мукофотпулињои воридшуда, 
пардохтњои он низ сари ваќт ба роњ монда мешаванд ва њам харољотњои муассисаи 
суѓурта пушонида мешаванд.   
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Хулоса, тарифи суѓурта нархномаест, ки аз рӯи он суѓурташаванда ба 
суѓуртакунанда арзиши њар як амалиёти онро доир ба суѓуртаи њаёт пардохт менамояд. 
Аз тарафи дигар бошад тарифи суѓурта ин худ таљассумгари муносибати андозаи 

эњтимолияти маљмуи зарарњои бо њодисаи суѓуртаи намуди алоҳидаи суѓурта мебошад. 
Тарифи суѓурта низ таљассумгари љавобгарии њаљми суѓуртаи суѓуртакунанда буда, 

таљасумгари меъёри ташаккули фонди суѓурта мебошад, ки самаранокӣ ва 
даромаднокии фаъолияти суѓуртавиро таъмин менамояд. Маљмуи маблаѓи суѓурта ин 
маблаѓест, ки вобаста ба он њаљми аъзоњаќии суѓурта ва пардохти суѓурта муайян карда 
мешавад. Бинобар ин, маљмуи маблаѓи суѓурта ин аз тарафи суѓурташаванда ва 
суѓуртакунанда созишномаи суѓуртаи њаёт буда, ќонунан ва ё маблаѓи меъёрњои њуќуќи 
буда, таљассумгари њаљми бањодињии маблаѓњои пулии њимояи њавасмандии амволии 

суѓурташаванда мебошад. Дар натиҷа, ин њаљми уњдадории суѓуртакунанда буда, барои 
муайян намудани њаљми мукофотпулии суѓурта ва пардохти он дар њолати ба вуќуъ 

омадани њодисаи суѓурта дар бар мегирад, ки ба муносибатҳои суғуртакунанда ва 

суғурташаванда таъсири мерасонад. 
Адабиёт: 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование / Ю.Т. Ахвледиани.  М.: ЮНИТИДАНА, 2013.  543 с. 
2. Вознюк, Г.А. Все плюсы и минусы обязательного страхования / Г.А. Вознюк // Молодой 

ученый. - 2012. - №5 (Т.2). - С. 84-85. 
3. Галкина, Э.Ю. Сравнительно-сопоставимый анализ обязательного и добровольного 

страхования в России на современном этапе / Э.Ю. Галкина // Проблемы и перспективы 
экономики и управления: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург,декабрь 2015 г.). - СПб.:Заневская площадь, 2014. - С. 115-117. 

4. Домнина Е.Г. Страховое дело: учебно-методическое пособие / E.Г. Домнина – Томск: Изд-
во Томского политехнического университета, 2008. – 88 с. 

 

ВАЗЪИ БОЗОРИ СУҒУРТАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ 
ПАНДЕМИЯ (COVID-19) ВА ОМИКРОН 

Ҳусайнов М.С., н.и.и., ассистенти кафедраи суғурта 

  Дар шароити муносибатҳои бозорӣ, бозори суғурта яке аз бахшҳои стратегии давлат 

ба ҳисоб рафта, барои дастгирии соҳаи иҷтимоӣ нақши асосиро мебозад. Дар яке аз 

баромадҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буданд, ки: “Бахши 

суғурта, яке аз унсурҳои муҳими таркибии бахши молиявии иқтисодиёти мамлакат ба 

шумор рафта, метавонад дар шароити муносибатҳои бозорӣ барои ҳалли ҳамаи 

масъалаҳои мубрами иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат намояд”   

  Бозори суғуртаи мамлакат ба ҳолати 31 декабри соли 2020 дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 18 адад иштирокчии касбии бозори суғурта фаъолият менамоянд, ки 

сохтори он аз 2 ташкилоти суғуртавии давлатӣ (дар шакли КВД), 15 ташкилоти 

суғуртавии ғайридавлатӣ ва 1 маркази дастгирии суғуртаи мутақобила иборат 

мебошад. Шумораи онҳо нисбат ба соли 2019 бинобар сабаби барҳамхӯрии ҶДММ “ТС 

Лидер иншуранс” 1 адад кам гардидааст. Шумораи умумии филиалҳои ташкилотҳои 

суғуртавӣ бошад, дар соли ҳисоботӣ ба 77 адад баробар шуд . 
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Дороиҳои умумии ташкилотҳои суғуртавии кишвар дар соли 2020 412,4 млн  

 

 

сомониро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба соли қаблӣ ба маблағи 40,5 млн 

сомонӣ ё 8,9 фоиз кам мебошад. Дар маҷуъ, саҳми низоми суғурта дар низоми молиявии 

кишвар ба 1,5 фоиз баробар шуд ва ҳаҷми умумии дороиҳои он дар соли ҳисоботӣ 

нисбат ба ММД бошад, 0,5 фоизро ташкил дод. Коҳишёбии умумии дороиҳо дар 

давоми соли ҳисоботӣ бинобар сабабӣ кам гардидани дороиҳои ҶСП “ Суғуртаи 

аввалини миллӣ ” , КВД “Тоҷиксуғурта ”, КВДС “Тоҷиксармоягузор ” ва ҶДММ ТС 

“Муин ”ба миён омадааст, ки асосан аз ҳисоби тақсим шудани фоидаи ба даст омадаи 

ташкилотҳои суғуртавӣ ба вуқӯъ пайвастааст. 

 

    Дар соли ҳисоботӣ уҳдадориҳои тавозунии ташкилотҳои суғуртавӣ 195,0 млнт 

сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2019 ба маблағи 54,7 млн сомонӣ ё 21,9 фоиз 
кам мебошад. 

Маблағҳои худии (сармояи) низоми суғуртавии кишвар дар соли 2020 ба 217, 4 

млн. сомонӣ баробар шуда, нисбат ба соли қаблӣ ба андозаи 6,7 фоиз зиёд мебошад. Ин 

раванд дар самти устувории молиявӣ ва пардохтпазирии ташкилотҳои суғуртавӣ мусбӣ 
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арзёбӣ мегардад. Бояд ёдовар шуд, ки қисми асосии маблағҳои худии (сармояи ) 

иштирокчиёни касбии бозори суғуртаро сармояи оинномавии онҳо ташкил медиҳад, ки 

ин нишондиҳанда дар соли ҳисоботӣ ба 122,9 млн сомонӣ баробар шуда, нисбат ба соли 
гузашта 1,5 фоиз афзоиш ёфтааст. 

   Мукофоти суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ), ки яке аз нишондиҳандаи инъикоскунандаи 

фаъолнокии ташкилотҳои суғуртавӣ ва сарчашмаҳои асосии даромади онҳо ба ҳисоб 
меравад, новобаста ба таъсири манфии пандемияи коронавирус (Covid-19)ба 

иқтисодиёти миллӣ дар соли 2020 ба нишондиҳандаи мусбӣ ҷамъбаст гардид. Ҳаҷми 

умумии воридоти он маблағи 235,8 млн. сомониро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 

2019 ба маблағи 1,5 млн. сомонӣ ё 0,7 фоиз мебошад. Чуноне ки аз таҳлилҳо бармеояд 

афзоиши нишондиҳандаи мазкур давоми соли 2020 аз ҳисоби зиёд гардидани воридоти 

мукофоти суғуртавии (ҳаққи суғуртавии) ҶДММ “ТС Бима”, ҶСП ТС “Суғуртаи 

аввалини миллӣ” ҶСДММ “ Спитамен Суғурта”, ҶСП “ТС Кафил” ҶДММ ТС “Эсхата 

Суғурта”, КВДС “Тоҷиксармоягузор” ва ҶДММ ТС “Итминон” ба амал омадааст. Дар 

соли 2020 воридоти мукофоти суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ) 2 аз рӯи шаклҳои суғуртаи 

ҳатмии давлатӣ ва суғуртаи ҳатмӣ мутаносибан 983,8 ҳазор сомонӣ ва 66,6 млн 

сомониро ташкил намуданд, ки нисбат ба соли гузашта мувофиқан 59,3 ҳазор сомонӣ 

(5,7) ва 6,2 млн сомонӣ (8,6 фоиз ) кам гардидаанд. Лозим ба ёдоварист, ки ҳиссаи 

суғуртаи ҳатмии давлатӣ новобаста ба ҳамасола зиёд шудани шумораи хизматчиёни 

давлатӣ ва музди маоши онҳо раванди коҳишёбӣ дорад. Воридоти мукофоти суғуртавӣ 

(ҳаққи суғуртавӣ) аз рӯи суғуртаи ихтиёрӣ бошад, дар давоми соли 2020 ба 168,3 млн. 

сомонӣ баробар шуд, ки ҳиссаи он 71,3 фоизи ҳаҷми умумии воридоти мукофоти 

суғуртавиро дар кишвар ташкил медиҳад. Ҳаҷми суғуртаи ихтиёрӣ дар муқоиса ба 

ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 7,9 млн сомонӣ ё 5,0 фоиз зиёд гардид. Раванди 

мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки суғуртакунӣ аз рӯи шакли суғуртаи ихтиёрӣ дар 

кишвар то андозае рушд карда истодааст ва ташкилотҳои суғуртавӣ низ ҷиҳати тақвият 

бахшидани он тавассути пешниҳоди хизматрасониҳои муосири суғуртавӣ ба аҳолии 

кишвар тамоми имкониятҳои мавҷудаи худро истифода намуда истодаанд. Чуноне ки 

аз таҳлилҳо бармеояд, айни ҳол ташкилотҳои суғуртавӣ ба суғурташавандагон аз рӯи 

130 намуди шакли ихтиёрии суғурта хизматрасониро ба роҳ мондаанд ва ин тамоюл рӯ 

ба афзоиш дорад. Уҳдадориҳои ба азнавсуғуртакунӣ интиқолдодаи ташкилотҳои 

суғуртавӣ дар соли 2020 ба 35,4 млрд сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба соли 2019 дар 

ҳаҷми 50,9 млрд сомонӣ кам мебошад. Сабаби асосии кам шудани ин нишондиҳанда, 

пеш аз ҳама, аз ҳисоби барҳамхӯрии ҶДММ ТС “Лидер иншуранс” ва коҳишёбии 

уҳдадориҳои ба андозсуғуртакунӣ интиқолдодаи ҶДММ “ ТС Меҳрубон ” ва ҶДММ “ 

ТС Боварӣ ” ба вуқуъ пайвастааст. Мукофоти суғуртавии (ҳаққи суғуртавии) ба 

азнавсуғуртакунӣ ирсолгардида бошад,{3} дар соли 2020 ба 55,6 млн сомонӣ баробар 

шуд, ки ин нишондиҳанда дар қиёс ба соли 2019 ба маблағи 7,1 млн сомонӣ ё 11,3 фоиз 

кам мебошад. Ин амалиёт ба он асос меёбад, ки дар соли ҳисоботӣ як ташкилотӣ 

суғуртавӣ фаъолияти худро қатъ карда, ташкилотҳои суғуртавии ҶДММ ТС “Боварӣ” 

умуман маблағ ирсол накардааст ва ҶДММ ТС “Меҳнат” ба азнавсуғуртакунӣ 

нисбатан камтар маблағ ирсол намудааст, ки ин раванд мусбӣ арзёбӣ мегардад. Дар 

давоми соли 2020 раванди муътадили афзоишёбии пардохт ва ҷубронҳои суғуртавӣ 

мушоҳида гардид, ки дар маҷмӯи онҳо ба 19,0 млн сомонӣ баробар шуда, нисбат ба 

соли 2019 ба маблағи 3,8 млн сомонӣ ё 24,6 фоиз зиёд мебошанд. Афзоиши мазкур аз он 

далолат медиҳад, ки аҳолии кишвар ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртавии ба 

вуқуъпайваста барои рӯйпуш намудани зарарҳои расонидашуда ба ташкилотҳои 

суғуртавӣ бештар муроҷиат карда истодаанд ва аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ низ 

баҳри беҳтар намудани ин нишондиҳанда чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. 
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Таносуби пардохти суғуртавӣ (ҷуброни суғуртавӣ) нисбат ба воридоти мукофоти 

суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ) дар соли ҳисоботӣ ва 1,1 фоиз расид , ки дар муқоиса ба 
соли 2019 ба андозаи 1,6 фоиз зиёд мебошад. Зиёдшавии таносуби мазкур бо сабаби 

афзоиш ёфтани пардохтҳои суғуртавӣ (ҷубронҳои суғуртавӣ) аз рӯи ҳодисаҳои 

рухдодаи суғуртавӣ аст, ки ин раванд тайи солҳои охир афзоиши муътадилро касб 

намудааст. Ҳамчунин, дар давраи ҳисоботӣ амалишавии пардохтҳои (ҷубронҳои 

суғуртавӣ) аз рӯи шаклҳои суғурта чунин ҷамъбаст гардидаанд. Аз рӯи шакли суғуртаи 

ихтиёрӣ ба маблағи 7,2 млн. сомонӣ пардохту ҷубронҳо амалӣ карда шудаанд, ки дар 

муқоиса ба соли қаблӣ ба андозаи 3,6 млн сомонӣ ё худ 26,5 фоиз зиёд мебошанд. 

Ҳиссаи ҷуброн ва пардохтҳо аз рӯи шакли суғуртаи ихтиёрӣ дар ҳаҷми умумии 

пардохту ҷубронҳои суғуртавӣ 90,5 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2019 1,5 

банди фоизӣ афзудааст. Аз рӯи шакли суғуртаи ҳатмии давлатӣ ва суғуртаи ҳатмӣ 

мебошад, дар моҳҳои январ –декабри соли 2020 пардохт ва ҷубронҳои суғуртавӣ 

мутаносибан 180,0 ҳазор сомонӣ ва 1634,8 ҳазор сомониро ташкил намудаанд, ки дар 

муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта суғуртаи ҳатмии давлатӣ 43,1 фоиз ва суғуртаи 

ҳатмӣ бошад, 4,6 фоиз афзоиш ёфтааст. Миқдори умумии шартномаҳои басташуда дар 

соли 2020 ба 1662,2 ҳазор адад баробар шуд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2019 

ба миқдори 341,5 ҳазор адад кам гардидааст. Вале новобаста аз кам шудани шумораи 

шартномаҳои басташуда тамоили зиёдшавии воридоти мукофоти суғуртавӣ (ҳаққи 

суғуртавӣ) мушоҳида гардид. Ин омил аз он шаҳодат медиҳад, як қисми муайяни 

шартномаҳои суғуртавии дар давоми соли ҷорӣ басташуда ба маблағҳои суғуртавии 

нисбатан калон баста шудаанд. Фоидаи софи ташкилотҳои суғуртавӣ дар соли 2020 ба 

76,0 млн. сомонӣ баробар шуд, ки дар қиёс ба маблағи 21,4 млн сомонӣ ё 39,2 фоиз зиёд 

мебошад ва ин нишондод аз мавриди истифодаи самаранок қарор гирифтани 

маблағҳои захираҳои суғуртавии ташкилотҳои суғуртавии кишвар шаҳодат медиҳад. 

Чуноне, ки таҷрибаи байналмилалӣ собит менамояд, яке аз нишондиҳандаҳои муҳими 

ифодакунандаи самаранокӣ ва ҷолибияти фаъолияти ташкилотҳои суғуртавӣ ин меъёри 

даромаднокии онҳо мебошад. Нишондиҳандаи даромаднокии низоми суғуртаи 

ҷумҳурӣ аз рӯи дороиҳо (ROA) дар соли 2020 ба ҳисоби миёна 8,6 фоизро ташкил дода, 

нишондиҳандаи даромаднокӣ аз рӯи сармоя (ROA) бошад, ба 20,9 фоиз баробар 
гардид. [8] 
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САМТЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ САНОАТИ 
ХЎРОКВОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

Нурублоева М. М.- муаллими калони кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон  

 
Тамоюлњои љањони муосир ва буњронњои пай дар пай нишон доданд, ки 

иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бо назардошти вобастагии он ба воридот дорои як 
ќатор мушкилоти љиддии сохторї ва соњавї мебошад. Таъмини ањолии кишвар ва 
бозори дохилї бо мањсулоти озуќаворї аз љумлаи мушкилоти мубрам ба њисоб рафта, 
њалли он ба ташаккул ва рушди низоми нави муносибатњои истењсолї, махсусан дар 
заминаи ташаккули сохторњои нави хољагидорї имконпазир аст. Аз ин рў, ташаккули 
кластерњои саноатї дар минтаќа, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 онро пешбинї мекунад, самти асосии њалли 
мушкилоти љойдошта ба њисоб меравад. 
Новобаста аз он ки таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасї ба мањсулоти хушсифат 
дар кишвар њадафи афзалиятдори рушди миллї эълон шуда, дар ин самт корњои муайян 
ба анљом расонида шудаанд, вале њанўз вобастагии бозори дохилї аз воридоти 
мањсулоти озуќаворї бартараф ва ё њадди аќал ба таври зарурї коњиш дода нашудааст. 
Дар ин самт таљрибаи љањонї нишон медињад, ки таъсиси сохторњои бузурги 
хољагидорї, аз он љумла ташкили кластерњо метавонад дар њалли масоили таъмини 
амнияти озуќаворї тавассути таъмини рушди саноати хўрокворї наќши асосї дошта 
бошад. 

Айни замон корхонањои хурду миёнаи саноатӣ як бахши бузурги иќтисодиёти 
миллии Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, дар таъмини шуѓл, ѓанї гардонидани 
бозори дохилї бо мањсулоти хўроквории истењсоли ватанї ва суръатбахшии рушди 
иќтисодї мавќеи марказї доранд. Ба аќидаи Ф.А. Ќодиров «кластерикунонии бахши 
мазкур метавонад дар рушди устувори минтаќањои кишвар ва баландбардории 
раќобатпазирии онњо наќши њалкунанда дошта бошад» [2, 84]. 

Њамчунин, ба таъкиди Т.А. Сулейманова «раванди кластерсозӣ метавонад ба 

диверсификатсияи иқтисодиёти минтақавӣ мусоидат намояд, сатҳи рақобатпазирии 

онро баланд бардорад ва яке аз самтҳои сиёсати иқтисодии зиддибуҳронии минтақа 
гардад» [3, 161]. 

Умуман, дар замони муосир кластерикунонӣ – модели нави рушди иқтисодиёти 

давлатҳои тараққикарда ба шумор меравад, ки ҳамгироии корхонаву ташкилотҳои 

гуногуни хоҷагии халқро дар назар дорад ва ба азнавсозии босуръати иќтисодиёт 
мусоидат мекунад. Бо дарки амиќи ањамиятнок будани наќши муттањидшавии 
њамгироёна, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар минтаќањо якљоя бо 
муассисањои илмї-тадќиќотї барномањои соњавиеро бояд коркард намоянд, ки ба 
ташаккул додани рушди кластерњои инноватсионї равона карда шудаанд. Яъне, дар 
баробари тараќќиёти илму техника, мазмуни чунин навъњои њамгирої низ васеъ шуда, 
боиси пайдоиши тањќиќотњои нави соњавї мегарданд. Пайдоиши кластерњо њамчун 
мафњуми нав дар иќтисодиёт бо раванди таљаммуи донишњои нав алоќаманд мебошад. 

Чӣ тавре маълум аст, соҳаи саноати хӯрокворӣ яке аз қисматҳои муҳими 

комплекси агросаноатӣ дар таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ, инчунин, дар 

самаранок истифодабарии захираҳои ашёи хом нақши муҳимро мебозад. Агар дар 

замони Шӯравӣ саноати хӯрокворӣ 20 %-и маҳсулоти умумии саноатро истеҳсол 

намуда, ба ҳиссаи он 8%-и фондҳои истеҳсолӣ ва 12%-и шумораи коргарони саноати 

ҷумҳурӣ рост меомад, ҳоло дар ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноати мамлакат 

ҳиссаи саноати хӯрокворӣ 27,6 %-и ҳаҷми маҳсулотро ташкил медиҳад[4]. 

Маълум аст, ки корхонаҳои саноати хӯрокворӣ қариб дар тамоми гӯшаю канори 

мамлакатамон ҷойгир шудаанд. Лекин мавқеи муҳимро вилояти Суғд ишғол менамояд, 
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зеро тибќи маълумотњои расмї соли 2019 њиссаи бештари истењсоли мањсулоти саноатї 
дар тамоми Љумњурии Тољикистон ба вилояти Суѓд рост омада, 50%-ро ташкил дод, ки 
ин нишондињандаи фаъол будани минтаќа дар тамоми сохтори саноати миллї 

мебошад[1]. Дар семоҳаи аввали соли 2021 бошад, он 53,3%-ро ташкил додааст. 
Дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти саноатї дар вилояти Суѓд њиссаи 

мањсулоти хўрокворї 29,8%-ро ташкил медињад. Вай маќоми аввалро дар сохтори 
истењсолоти саноатї ишѓол намуда, зиёда аз 15 зерсоњаро муттањид сохта, 191 
корхонаро дар бар мегирад, ки дар онњо 5,4 њазор нафар кору фаъолият мекунанд. Дар 

сохтори хўрокаи минтаќа норасоии иқтидорњои истењсолї ба назар мерасанд, ки 
сабабгори талафоти бевоситаи захирањо ва мањсулоти нињої мегарданд. Дар навбати 
худ, ин омил далолат ба он дорад, ки дар минтаќа заминањои созмон ва ташаккул 
додани кластерњои саноати хўрокворї ба таври комил мављуд буда, фаќат ташаббус ва 
њамкорињои судманди давлату бахши хусусї, соњибкорон ва дигар субъектони иќтисодї 
бояд фаъолона ба роњ монда шаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки саноати хўроквории вилояти Суѓд соњањоеро дар бар 
мегирад, ки ба коркарди ѓалладона ва истењсолоти орд, истењсоли мањсулоти нонї ва 
макаронї, коркарди мањсулоти баландсифати меваю сабзавот ва дигар намудњои 
мањсулот машѓуланд. Анвои соњаи ордбарорї 5-6 намуд, мањсулоти нонї, 7-8 намуд, 
мањсулоти макаронї 9-14 номгўйро фаро мегиранд. Солњои охир њаљми истењсоли 
мањсулоти ширї ба 2,3 маротиба афзоиш ёфта, номгўи анвои он ба 15 расид, мувофиќан 
истењсоли мањсулоти њасибї 2 маротиба афзуда, 11 номгўйро ташкил додааст, инчунин, 
консервањо бошанд, 35 номгўйро ташкил медињанд. 

Танҳо дар шаҳри Хуҷанд, чӣ тавре ки мақомоти Хуҷанд қайд кардааст, дар се 

моҳаи аввали соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти истеҳсол ва 

фурӯши обу барқ ба 318,2 миллион сомонӣ баробар гашта, нисбат ба ҳамин давраи 

соли сипарӣ 34,5 миллион сомонӣ ё 12,2 дар сад афзоиш ёфтааст[4]. 

Дафтари матбуоти раиси шаҳи Хуҷанд хабар додааст, ки аз ин миқдор ба 

маблағи 76,7 миллион сомонӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. 

Гуфта шудааст, ки ин нишондиҳанда нисбати ҳамин давраи соли гузашта 14,0 

дарсад афзоиш ёфтааст. Зикр шудааст дар ҳоли ҳозир, барои рушди иқтидори 

содиротии шаҳр заминаи устувор гузошта шудааст. Дар ин давра 6 адад корхонаҳои 

нави калону миёнаи истеҳсолии пурра бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳазгардида 
таъсис дода шудаанд. 

Мақомоти шаҳри Хуҷанд зикр кардааст, ки дар ҳоли ҳозир шумораи умумии 

корхонаҳои саноатии шаҳр ба 166 адад расид. Инчунин, аз ҷониби 66 адад корхонаи 

хурду калон маҳсулотҳои ивазкунандаи воридот ба маблағи 112,8 миллион сомонӣ 

истеҳсол гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаригашта 10,3 миллион сомонӣ ё 
10,0 фоиз зиёд мебошад. 

Дар ин давра аз 117 намуд маҳсулоти асосӣ истеҳсоли 65 намуд ё 55,6 фоиз нисбат ба 

ҳамин давраи соли 2020 зиёда аз 100 % таъмин карда шудааст. Инчунин, номгӯи намуди 

маҳсулоти саноатӣ низ зиёд шуданд, ки онҳо асосан аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол 

гардида, ба 16 давлатҳои муштаракул манофеъ содирот карда шуда истодаанд[4]. 

Њамин тавр, ба андешаи мо барои таъсиси кластерњои корхонањои саноатӣ бояд 

корҳои зерин ба анљом расонида шаванд: 
- санадњои меъёриву њуќуќии зарурии таъсис ва баќайдгирии давлатии кластерњо тањия 
ва тасдиќ карда шаванд; 
- инфрасохтори зарурии таъсиси кластерњо фароњам оварда шаванд; 
- иќтидори минтаќавии таъсиси кластерњои саноатї асоснок карда шавад; 
- раванди таъсис ва идоракунии кластерњо бо кадрњои баландихтисос таъмин карда 
шавад; 
- дар самти маркетинг ва бренди минтаќавї корњои назаррас ба анљом расонида шавад; 
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- самтњои афзалиятнок ва стратегияи рушди кластер муайян ва мушаххас карда шавад. 

Дар охир њаминро ќайд менамоем, ки дар ташкил ва рушди кластерҳо нақши 

муҳими давлат бояд калон бошад. Дар раванди таъсис ва таҳкими кластерҳо, тадбирҳои 

сиёсати саноатӣ, сиёсати рушди минтақавӣ, сиёсати хориҷӣ, сиёсати инноватсионӣ ва 

сиёсати рушд махсусан муҳиманд. Тадбирҳо, инчунин, бояд ба самти 

ҳавасмандгардонии шарикӣ ва ҳамкории байни давлат, корхонањои хурду миёна, 

муассисаҳои илмӣ ва таълимї равона карда шаванд.  
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Ду навъ рента (андоз аз замин) дар замони Сомониён маъмул буд: 
- рентаи марказї, ки аз дењќонони дар заминњои давлатї, хирољї ва мулкї кор 

мекардагї аз љониби дастгоњи молиявии давлат ситонида мешуд;  
- рентаи феодалї, ки феодалњо – соњибони заминњои суюрѓолї ва мулкї бевосита 

аз дењќонон ба фоидаи худ мегирифтанд. 
Њукумати Сомониён борњо ба њолати вазнини молиявї дучор омада, маблаѓи 

андозро баланд мебардошт ва ё аз тарзи пеш аз мўњлат љамъ овардан истифода мекард. 
Бояд гуфт, ки сохтори бонизоми идораи давлат, аз он љумла љамъоварии андоз ва 

истифода аз маблаѓњои давлатї дар давлати Сомониён асрњои IX-X ба роњ монда шуда 
буд. 

Насируддини Тўсї шаклњо ва навъњои гуногуни андозњои дар замони Сомониён 
вуљуддоштаро аз ќабили ушр (андоз аз њосил), њур (андоз аз заминњову ашёи озод), 
исќот («ашёи мутааллиќ ба шахси мурда, ки онњоро ба шахси камбизоате медоданд, то 
ин ки гуноњњои фавтидаро ба дўш бигирад» ва ё ќурбоние, ки аз њисоби моли фавтида 
карда мешуд), тамѓа («мўњр, ярлиќ»), яъне андоз барои тиљорат, закот (андоз аз моли 
ѓайриманќул), хумс, анфол, љизя ва ѓайра ном бурдааст.  

 Таљрибаи таърихии давлатдории тамоми халќу миллатњо далел бар он аст, ки 
дар њама давру замонњо андоз њамчун василаи бунёди асосии моддї ва пойдории давлат 
буда, сарфи назар аз таѓйироти шаклиаш вай то њанўз аз маљрои мазмуни аслии хеш 
берун набаромадааст. 

Мувофиќи маълумотњои сарчашмањои таърихї воситаи асосии муомилоти 
давраи Сомониён намуди дирњамњои хоразмї, мусаябї, муњаммадї ва ѓидрифї буданд. 
Яке аз хусусиятњои сиёсати молиёти давлати Сомониён ин буд, ки хирољу андозњо аз 
ањолии вилоятњо бо њамон се навъи баъдии дирамњои мунаќќаш ситонида мешуданд. 
Хирољу андоз бо њамон дирамњое пардохт карда мешуданд, ки њукумати марказї 
муайян менамуд. Воњидњои пулии замони Сомониён асосан аз динор – пули тиллої, 
дирњам – тангаи нуќра ва фулус иборат буданд. Дирњамњои нуќра ва аз фузулоти дигар 
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сохташудаи давраи Сомониён дар сарчашмањо бо номи дирњамњои исмоилї, мусайябї, 
муњаммадї ва ѓитрифї ном бурда мешаванд. 

То замони давлатдории Сомониён давлатњои дар њудуди Осиёи Миёна 
вуљуддошта дар бобати андозситонї ва хазинадорї таљрибаи бою ѓанї доштанд. Баъди 
ба њайати хилофати араб тобеъ гаштани ин сарзамин истилогарони аљнабї, ќабл аз 
њама, сиёсати андози худро амалї сохтанд. Амалан, дар тамоми давлатњои дини ислом 
љорибуда шакл ва меъёрњои андоз андозњои муайяншудаи шариати ислом мавриди 
истифода ќарор доштанд. Ташаккули низоми андози шариат ба омилњои иљтимої–иќ-
тисодї, шароити љуѓрофї ва иќлимї, эътиќодњои динї, анъанаю сатњи зиндагонии 
ањолии тамоми мамлакатњои ба њайати хилофаи араб тобеъгашта сахт марбут аст. Дар 
низоми андозситонии шариат шакл, усул ва њаљми гирифтани андозњои гуногун 
таљассум ёфтааст, ки аз таљрибаи таърихии дар ин соња пайдонамудаи хилофати араб 
бармеояд. Мањз бо туфайли аз тарафи дин муайян намудани меъёрњо ва тартиби 
андозситонї, он ба фишанги муњими давлатї табдил ёфта, дар оянда низ маќоми худро 
аз даст надод. Бо вуљуди ин, асосњои њуќуќии мазњабњои гуногуни ислом аз якдигар бо 
баъзе љузъиёти шаклу усулњои муайянкунї ва њалли масъалањо фарќ мекунад. 

Дар Осиёи Миёна, ки мардум пайрави мазњаби Њанафия буданд, асосњои њуќуќии 
ин мазњаб дар тамоми самтњои њаёт ба њукми ќонун љорї буд. Сохтори идоракунии 
давлати Сомониён, ки дар он бењтарин намунањои давлатдории Сосониён ва Аббосиён 
таљассум ёфтааст, бо низоми сањењтару мукаммалтар фаъолият менамуд. Тибќи 
маълумоти таърихшиноси машњури асримиёнагии тољик Наршахї, бо амри набераи 
Исмоили Сомонї – Насри (914-943) дар сањни Регистони Бухоро дањ девон бино 
намуданд, ки њар кадоми он вазифаи муайяни давлатиро иљро менамуд. Девонњо 
идоракунии тамоми соњањои њаёти сиёсї, иќтисодию иљтимоии мамлакатро дар бар 
мегирифтанд. Вале ба масъалањои молиявии кишвар диќќати зиёдтар дода мешуд, ки ин 
дар фаъолияти девонњо низ инъикос ёфтааст. Девони вазир ё њољиби бузург, ки тамоми 
девонњои дигар ба ў итоат мекарданд ва њисобот медоданд, њамеша харољоти хазинаи 
давлатро назорат менамуданд. Масъули асосии хазинадории мамлакат девони 
муставфї ба шумор мерафт, ки тамоми дахлу харљи хазинаи давлатро ба уњда дошт. Ин 
девон дар тамоми ќаламрави мамлакат кори хазинадориро ба роњ монда, онро назорат 
ва танзим менамуд. Назорати харољоти хазинаи давлатиро девони мушриф (нозирон) 
иљро менамуд. Фаъолияти амалдорони девони мушриф ба назорати харољоти 
маблаѓњои барои нигоњ доштани даргоњи амир равона шуда буд. 

Сохторњои идоракунии девонњо дар вилоятњо ва баъзе шањрњо низ амал 
мекарданд. Мувофиќи маълумотњои таърихї, идорањои мањаллии андозситонї асосан 
дар маркази вилоятњо ва баъзан шањрњои алоњида љойгир шуда буданд. Яке аз 
хусусиятњои хоси идорањои андози мањаллї дар он буд, ки онњо дар як ваќт љузъи 
хазинаи давлатї ба њисоб мерафтанд. Ин идорањо аз њисоби даромади худ барои 
харољоти амалдорони мањаллї ва нигоњдории лашкар маблаѓи муайяншударо људо 
намуда, даромади боќимондаро ба хазинаи марказї ирсол менамуданд [1,- сањ.27-30]. 

Мувофиќи маълумоти Ал-Хоразмї, њисобдории идорањои андозситонии 
вилоятњо хеле даќиќона ба роњ монда шуда буд. Ў тартиби дафтардории яке аз 
идорањои андозситонии Хуросонро дар асри Х чунин тасвир намудааст [2, 15-18]: 1) 
таќсимоти андозњо; 2) њисоби андоз, ки дар он ба њар як андоздињанда маблаѓи њатмии 
андози медодаашро њамчун ќарз сабт менамуданд; 3) Рўзнома, ки дар он даромад ва 
харољоти њаррўза сабт мешуд; 4) Њисоботи моњона; 5) Њисоботи солона; 6) Китоби 
хазина, ки дар он барои осонтар намудани њисобу китоб, маблаѓњои људогонаи 
пардохтшуда сатр ба сатр љойгир карда мешуд; 7) Њисобот, ки аз се сутун иборат буд: а) 
барои маблаѓи муайянгашта аз рўи рўйхат; б) барои маблаѓњои воќеии гирифташуда; в) 
оид ба фарќият, (дар бисёр маврид маблаѓи воридшуда аз маблаѓи пешбинишуда кам 
буд). 8) Њисоби нињої (охирон); 9) Аз њисоб баровардан [3, 54-56]. 
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 1.Исломов.С.И. Таърихи назариёти иќтисодї, Д, 2001, сањ. 78 
 2.Неъматов Н. Давлати Сомониён. – Душанбе соли 1989. сањ.76 
 3.Нуриддинов Њ., Њамитов М. Тавлидот, молиёт ва тиљорат дар замони Сомониён. 
“Тољикматлубот”, -Душанбе 1999.сањ.69. 

 
 

РАВЗАНАИ ЯГОНА ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ  
СОЊИБКОРЇ 

Ањмадов С.М., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ 

 
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки соњибкорї дарбаргирандаи тамоми 

хусусиятњо ва афзалиятњои муносибатњои бозорї буда, омили муњими тезонидани 
суръати рушди иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ба њисоб 
меравад. Соњибкорї барои ѓанї гардонидани бозор кумак карда, хизматрасонињоро 
фароњам меорад ва инчунин талаботи дигари бозорро низ ќонеъ мегардонад. Дар ин 
сатњ наќши асосиро барои бењбуд бахшидани иќтисоди бозорї соњибкории истењсолї 
иљро мекунад. 

Соњибкории истењсолї аз дигар намудњои соњибкорї бо хусусият ва афзалиятњои 
худ тафовут дорад ва дар таљрибањои љањонї низ васеъ истифода мешавад. Истифодаи 
ин намуди соњибкорї барои Љумњурии Тољикистон шароити амалисозии таљриба ва 
имкониятњоро барои рушди самарабахши иќтисоди миллї фароњам месозад. 

Дастгирии соҳибкорї ва дар навбати аввал, соҳибкории истеҳсолї аз љумлаи 

самтҳои асосии фаъолияти сохтору мақомоти давлатї ба ҳисоб меравад. Ҳукумати 

кишвар то имрўз бо мақсади фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорї ва љалби 

сармоя ислоҳоти иқтисодиро бомаром идома бахшида истодааст. 
Бањри бењтар гардонидани низоми андозбандии кишвар ва шароити пешбурди 

тиљорат расмиёти бақайдгирии соҳибкорї, ташкили фаъолияти соҳибкорї тибқи 

низоми “Равзанаи ягона” ба роҳ монда шуд, ки дар натиља, муҳлати бақайдгирї аз 49 

рўз то 5 рўз кам карда шуд. Ислоҳоти низоми иљозатдиҳї ва кам кардани шумораи 

иљозатҳо ба рушди соҳибкорї дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт такони љиддї бахшида, 

дар кишвар Феҳристи ягонаи давлатии электронии ҳуљљатҳои иљозатдиҳї љорї карда 
шуд49. 

Мувофиқи мақсад аст, ки мақомоти иљозатдиҳанда низ доир ба масъалаи ба 

тарзи электронї пешниҳод намудани ҳуљљатҳои иљозатдиҳї чораҳои зарурї андешанд, 

ки ин иқдом, бешубҳа, ба рушди соҳибкориву сармоягузорї ва коҳиш ёфтани омилҳои 

коррупсионї мусоидат хоҳад кард. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки пайвастагии раванди 

ислоҳот дар ин самт идома ёфта, бо дарназардошти таљрибаи байналмилалї низоми 

иљозатномадиҳї дар кишвар такмил дода шавад. 

Бо мақсади дастгирии воқеии соҳибкорон тавассути муҳайё гардонидани 

захираҳои молиявии имтиёзнок соли гузашта Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии 

соҳибкорї” таъсис дода, ба он аз ҳисоби буљети давлатї 63 миллион сомонї маблағ 
равона карда шуд. Пешбинї шудааст, ки ба сармояи фонд соли 2019 то 130 миллион 
сомонї ва дар 7 соли оянда то як миллиард сомонї равона карда мешавад. То имрўз аз 

љониби фонд ба 56 субъекти соњибкорї ба маблағи 48 миллион сомонї қарзҳо 

пешниҳод карда шуданд. Илова бар ин, дар давоми солҳои 2010-2018 бонкҳо ва дигар 

                                                           
49 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо 
соњибкорон ва сармоягузорон, шањри Душанбе, 14 октябри соли 2014  
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ташкилотҳои молиявии мамлакат ба иқтисодиёт 34 миллиард сомонї қарз додаанд, ки 
аз ин 27 миллиард сомонї ё 78 фоизи он ба бахши хусусї рост меояд. Раванди 
ташаккулёбии соњибкорї дар Тољикистон дар маљмўъ, аз љумла дар соњаи истењсолї 
хусусияти мураккаб дошта бошад њам, аммо тадриљан соњибкории истењсолї соњаи 
назаррас дар шароити бозорї шуда истодааст. Бинобар ин, тањия ва татбиќи сиёсати 
самараноки истењсолї, ки ба устувории иќтидори саноатї ва иќтисодии кишвар 
мусоидат менамояд, заминаи мусоидро барои рушди соњањои соњибкории истењсолї 
фароњам меоваранд. Мувофиќи маълумоти оморї, теъдоди корхонањои хурд дар соли 
2021 дар муќоисаи солњои 2018-2020 бо теъдоди 1443 ё 920 адад зиёд гашта, даромади 
онњо аз мањсулоти фурўхташуда дар соли 2020 42,7 млн. сомонї расидааст, ки нисбат ба 
соли 2019 1,8 маротиб зиёд мебошад.50 

Яке аз соњањои соњибкории истењсолї соњаи кишоварзї аст, ки наќш ва сањми 
соњаи мазкур дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат, рушди соњањои саноат, 
афзоиши имконияти содиротии кишвар ва таъсиси љойњои нави корї бисёр муассир 
мебошад. Тањлили вазъи рушди соњибкории хурду миёна мувофиќи маълумотњои оморї 
нишон медињанд, ки як ќатор сабаб ва мушкилињои зерин мављуд мебошанд, ки барои 
рушди бемайлони ин соња монеъ шуда истодаанд: сатњи пасти донишу малакаи 
соњибкорон, набудани маркази омўзиши соњибкорї, љалби сусти сармояњо барои рушди 
соњибкорї (душвории дастрасии ќарзњои имтиёзнок), ба талабот мувофиќ набудани 
фазои соњибкорї ва ѓ. Ќайд кардан ба маврид аст, ки давлату Њукумати кишвар њамеша 
дар пайи дастгирии соњибкорони дохиливу хориљї аст, ки ба љумњурї дар соњањои 
гуногуни иќтисодї сармоягузорї менамоянд ва дар Кодекси андоз дар тањрири нав, ки 
аз 1 январи соли 2022 мавриди амал ќарор дода шудааст, имтиёзњои муайян нисбати 
онњо ба назар гирифта шудааст. Ин аст, ки матни Кодекси андоз дар тањрири нав бо 
забони њаддалимкон содаю фањмо тањия гардида, нисбат ба Кодекси андози ќаблї 
шумораи камтари андозњоро дар бар гирифтааст ва њархела тавзењ гардидани моддањои 
истисно шудааст, ки ин ба андозсупорандагон њангоми иљрои уњдадорињои андозиашон 
хуб мусоидат мекунад.  
 

Адабиёт: 
1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 2022, “Нашриёти муосир”, 407 с.;   
2. Маводи конфронси љумњуриявии илмї-амалї Пажуњишгоњи илмию тадќиќотии «Молия»-и 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон  
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МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Ќурбонова Ш.Б., ассистенти кафедраи суѓурта  

 
Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї ва њамгироии иќтисодї соњаи 

туризм яке ќувваи њаракатдињандаи тамоми соњањои фаъолияти хољагидории кишвар ба 
њисоб меравад. Барои Љумњурии Тољикистон, ки яке аз кишварњои дорои захирањои 
бойи табиї ва сайёњї мебошад, масъалањои рушди соњаи туризм барои илми иќтисодї 
ва таљрибаи хољагидории кишвар проблемаи аввалиндараља ба шумор меравад. 

                                                           
50

 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2019, сањ  218   
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Тоҷикистон, ки дорои захирањои бойи табиї, љойгиршавӣ мусоиди љуѓрофї, 

манзараҳои гуногуни табиӣ, олами наботот ва ҳайвонот, оромии ҷомеа барои сайёњон 

давлати љаззоб ба њисоб меравад. Аз ин лиҳоз, масъалаҳои ташаккули механизми 

ташкилию идоракунии рушди бахши сайёҳӣ њамчун ќувваи њаракатдињандаи фаъолияти 

хољагидории кишвар аҳамияти махсус пайдо карда, сайёҳони дохиливу хориҷиро дар 
кишвар афзоиш медињад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки сайёњї ва истироҳат яке аз соҳаҳои калонтарин ва 

сердаромади соҳаҳои иқтисоди муосири ҷаҳонӣ ба њисоб мераванд. Онҳо тақрибан 10% 

ММД, сармоягузории ҷаҳонӣ, ҳама ҷойҳои корӣ ва хароҷоти ҷаҳонии 

истеъмолкунандагонро ташкил медиҳанд. Соњаи сайёњї комплекси байнисоҳавӣ ба 

њисоб рафта, соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқро муттаҳид мекунад. Бинобар ин, барои 

моњияти сайёњиро мушаххас муайян кардан, пеш аз ҳама, мафњуми сайёњї, саноати 

сайёҳӣ, иқтисодиёти сайёњї ва хусусиятњои хоси фаъолияти сайёњиро муайян кардан 
лозим меояд. 

Моњияти сайёњиро ҳамчун як низоми људонашавандаи фаъолияти хољагидории 

кишвар арзёбї намуда, ќайд кардан зарур аст, ки он соҳаи татбиқи ҳуқуқҳо ва ниёзҳои 

гуногунҷабҳаи инсон, соҳаи технология барои татбиқи талабот ва талаботҳои 

фароғатӣ, бахши махсуси ҷаҳони муосир, иқтисоди миллӣ ва минтақавӣ, соҳаи сиёсати 

иҷтимоию иқтисодии давлат ва минтақаҳоро дар бар мегирад. Сайёњї таърихи тулонї 

дошта, ҳамчун падидаи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ то ҳол таърифи ягона пайдо 
накардааст. 

Таърифҳои гуногуни сайёњї дар сарчашмаҳои гуногуни илмӣ ва таълимӣ пайдо 
кардан мумкин мебошад. Дар асоси омўзиши маълумотњои гуногуни илмиву оморї ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки истилоҳи сайёњї аз ҳама истилоҳоти гуногунљабња 
мебошад. 

Баъзе олимони иќтисодї ва коршиносон бо мақсади пешгирӣ кардани ихтилофҳо 

ва баҳсҳои илмӣ дар атрофи мафҳуми сайёњї пешниҳод мекунанд, ки мафҳуми маҷмуии 

саёҳат ва сайёњї њамчун синоним истифода бурда шавад. 
Чї тавре, ки аз маълумотњои имрўза бармеояд, дар зери мафњуми сайёњон, 

инчунин, сайёњии дохили кишвар низ дохил мешавад ва ин намуди сайёњї низ дар 
рушди фаъолияти хољагидории кишвар сањми муњимро доро мебошад. Ќайд кардан 
зарур аст, ки имрўз бо рушди муносибатњои хољагии љањонї мафњуми сайёњї њамчун 
љузъи низоми иќтисодиву иљтимої хеле васеъ гашт. 

Мувофиќи ќонунгузории ЉТ туризм ин шуғле, ки низоми ташкили усулҳои 

гузаронидани истироҳатро бо мақсадҳои солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои 

Њаҷ), тиҷоратӣ, варзишӣ, касбию хизматӣ ва дигар мақсадҳо тавассути саёҳат (тур) ва 

будубоши муваққатии берун аз ҳудуди ҷои истиқомати доимӣ ба роҳ мемонад. 

Ба аќидаи мо, туризм мафњуми васеъро доро буда, ҳамзамон, вазифаҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, гуманитарӣ ва монанди инњоро иҷро карда, барои рушду 

нумуи кишвар хизмат мерасонад. Туризмро ҳамчун сайёњати муваққатии шаҳрвандон, 

шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷои истиқомати доимӣ бо маќсадњои мухталиф, яъне касбӣ, 

тиҷоратӣ, варзишӣ, динӣ, барои беҳбудии саломатӣ, дониш ва ғайра мекўчанд, тавсиф 
кардан мумкин мебошад. 

Дар бораи ташаккулёбии туризм сухан ронда, мафњуми рекреатсияро сарфи 
назар кардан аз нуќтаи назари тадќиќоти мо нодуруст арзёбї мегардад. Дар баъзе 
сарчашмањои илмї, туризм ва рекреатсия њар хел маънидод карда мешавад.  

Инчунин, рушди соњаи туризм барои таъмини эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

новобаста ба нажод, ҷинс ва мазҳаб мусоидаткунанда буда, дар баробари ин, манбаи 
иловагии буљаи кишвар ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, љалби сайёњон ва ташаккули 
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захирањо ва мањсулоти туристї барои тамоми кишварњои дунё самти афзалиятноки 
сиёсати дохиливу хориљї ба њисоб меравад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки имрўз дар шароити пањн шудани пандемия туризм низ 
мисли дигар соњањои муњими иќтисодї тамоюли пастшавиро пайдо кардааст. Дар ин 
бобат сухан дар бораи он меравад, ки дар шароити пасопандемия ва барќарор шудани 
муносибатињои тиљоративу иќтисодї ба соњаи сайёњи таваљљуњи шањрвандон боз зиёд 
мешавад. Имрўз барои барќарор намудани муносибатњои дуљонибаву бисёрљониба 
тамоюлоти љањони муосирро аз љумла махсусияти рушди туризм ба инобат гирифтан 
лозим меояд. 

Махсусияти рушди туризм дар шароити кунунї ба объектњои кашфнашудаи 
табиї, ба экотуризм, агротуризм, шикор, куњнавардї, туризми илмї ва монанди инњо 
алоќамандї пайдо кардааст. Дар Љумњурии Тољикистон, ки 93% ќаламравро куњњо 
ташкил менамоянд, њамаи намудњои зикргардидаи соњаи туризм мављуд мебошад. Ин 
ба мо имконият медињад, ки мо соњаи туризмро ба яке аз ќувваи њаракатдињандаи 
рушди иќтисодиёти миллї табдил намоем.  

Барои љалби сайёњон захирањои туристиро дар кишвар аз он нуќтаи назар рушд 
додан лозим меояд, ки дидани онњо маќсади асосии сайёњон мебошанд. Мањз 
ташаккулёбї ва мукаммал намудани соњаи сайёњї нишондињандањои иќтисодии 
туризмро аз ќабили шумораи туристон ва хизматрасонии туристї муайян карда 
мешавад. 

Ќайд кардан муњим аст, ки назария ин маҷмуаи мантиқии таљриба ба њисоб 
меравад. Назарияи туризм низ дар ин љо истисно намебошад. Таълимоти туризм ва 

ташаккулёбии назариявии он дар тӯли тамоми марњилањои рушд ба вуҷуд омада 
шудааст. Туризм дар шароити кунунї њамчун падидаи нави иљтимоиву иќтисодї арзёбї 
мегардад. Сайёњате, ки дар асрњои пеш сурат меирифт, дар давраи муосир сифатњои 
навро касб карда дар таълимоти муосир маънои васеъро пайдо мекунад.  

Рушди оммавии туризм аз пайдоиш ва барқароршавии муносибатҳои ҷамъиятии 

капиталистӣ дар Аврупои Ғарбӣ оғоз меёбад. Аз ин рў, аксари мутахассисони илмӣ бар 

он аќидаанд, ки сайёҳии муосир бо сохтор, заминаи моддӣ, усулҳои кор дар заминаи 
рушди туризми асрњои пеш ташаккул ёфтааст. Бинобар ин, назарияи туризм бояд 

ҳамчун як низоми илмии мантиқан ва падидаи нав дар муносибатњои байналхалќї дарк 

ва омӯхта шавад.  
Ташаккули назарияи туризм бо раванди табдили туризм ба омили нави 

ташаккулёбии фаъолияти хољагидории љањонї ниёз дорад. Дар ин бобат, дарк кардан 

зарур аст, ки ташаккулёбии назарияи туризм натиҷаи корҳои олимон мебошад, ки 
барои фаъолияти таљрибавии соња заминаи устувор гузошт. 

Њамин тариќ, тањлили рушди туризмро дар марњилањои гуногуни тараќќиёти 
љомеаи љањон омўхта, ќайд кардан зарур мешуморем, ки туризми муосир ба аниќ 
намудани мафњуму моњияти ягонаи туризм ба воситаи методњои нави тадќиќотї, 
љамъоварии донишњои нав оид ба туризм, ки моњияти мантиќии онро ифода мекунад, 
ниёз дорад. Бояд дуруст дарк кунем, ки дар шароити кунунї дар назди илми муосир 

талаботи нав оид ба омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии бисёр соњањои муњими 
фаъолияти хољагидорї аз ќабили туризм гузошта мешавад. Барои њамин, имрўз 

зарурати муттаҳид сохтани саъю кӯшиши муассисаҳои гуногуни илмиву таълимӣ ва 

олимони алоҳида дар миқёси миллӣ, минтаќавї ва ҷаҳонӣ барои ҳалли масъалаҳои 
мубрами туризм дар шароити кунунї ба миён омадааст. 

Хулоса, ќайд намудан зарур аст, ки дар доираи барномаҳои қабулшудаи давлатӣ 

рушди соҳа бо ҷорӣ намудани низоми раводиди электронӣ барои сайёҳони хориҷӣ, 

таъсис додани минтақаҳои сайёҳӣ ва муҳайё намудани инфрасохтори зарурӣ таъмин 
гардида истодааст.  

 



291 

 

Пешнињодњо 
1. Аз тарафи давлат бештар дар соњаи туризм сармоягузорї карда шавад.  
2. Дар давлат минтаќањои сайёњии доимо амалкунандаро ташкил карда, шароити 

хуби истироњат ва фароѓат фароњам оварда шавад. 
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ЗАРУРАТ ВА АЊАМИЯТИ АНДОЗИ АКСИЗЇ  ДАР  
ШАРОИТИ МУОСИР  

 Шомуродов А.М., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандї  

 
Аксизҳо њамчун андози ғайримустақим ба молҳои муайяни истеъмолии омма ва 

хизматрасонӣ, ки ба нарх ва тариф ҳамроҳ карда мешавад, иборат мебошад. 

Тавассути аксизҳо ба буҷет фоидаи иловагии корхона, ки аз истеҳсоли маҳсулоти 

даромаднок ба даст оварда, нархи онҳо на аз самаранокии кори корхона, балки аз 

шароити махсуси мусоиди иқтисодии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот ташкил меёбад, 

рӯёнида мешавад. 

Аз ин рӯ, аксизҳо – ин илова ба нархи мол, ки нархи моли зераксизиро баланд 

мебардорад ва корхона ӯҳдадор аст бо мақсади барпо намудани шароити баробар 

барои ҳамаи корхонаҳо ва махсусан, барои онҳое, ки маҳсулоти зераксизӣ истеҳсол 

намекунанд, онро ба буҷет ворид созад. 

Ҳамин тавр, фоидаи ниҳоят баланди аз ҳисоби нишондиҳандаи ташкилёбии нарх 

бадастомада барои баробар кардани даромаднокии миёни соҳавии корхонаҳо буррида 
мешавад.  

Обеъкти андоз молҳои истеъмолӣ, сарчашмаи онҳо бошад, даромади аҳолӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Аксизҳо – яке аз шаклҳои қадимаи андозбандии ғайримустақим мебошад. 

Масалан, аксизҳо ба намак ва баъзе маводҳои истеъмолии омма дар Рими қадим арзи 

вуҷуд дошт. Баробари рушди муносибатҳои молӣ-пулӣ андозбандии шакли аксизӣ ба 

роҳ монда мешавад: аз майдони замине, ки дар он барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ 

ашёи хом ба даст оварда шудааст, баъдҳо ашёи хом, минбаъд аз маҳсулоти нимтайёр ва 

ниҳоят аз ашёҳои тайёр. 

Мавриди қайд аст, ки аксизҳо дар Россияи тоинқилобӣ даромади асосии давлат 

ба ҳисоб мерафт. Дар соли 1901 онҳо 60,8 фоизи ҳамаи даромадҳои давлатиро таъмин 

карда буд. Объекти андозбандӣ маводҳои зарурии аввалия – намак, қанд, гӯгирд, чой, 

либос, ҳамчунин молҳои истеъмолии омма – арақ, тамоку ва ғайра ҳисоб мешуд. 

Баробари зиёд шудани молҳои зераксизӣ бори андозбандии аксизӣ зиёд мегардад, зеро 

ки аксизҳо даромади воқеии харидоронро кам мекард. 

Пас аз Инқилоби Сотсиалистии Октиябри Кабир мақоми аксизҳо ба таври куллӣ 

тағйир ёфт. Дар охири соли 1918 ба ҷои аксизҳои қаблан ҷорибуда, ҳисобкунии 

мустақим ба нархҳои молҳо ҷорӣ карда шуд. 

Натурализатсиякунонии муносибатҳои хоҷагидорӣ ба кам гардидани гардиши мол 

оварда расонд ва самаранокии аксизҳоро паст намуд. Бинобар ин, воридоти аксизҳо ба 
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буҷет кам гардид. Масалан, дар соли 1917 онҳо 17 фоизи ҳамаи даромадҳои буҷетро 

таъмин карда буд, дар соли 1918 бошад - 12,1 фоиз, дар соли 1919 -8,8 фоиз ва дар моҳи 

феврал соли 1920 рӯёндани аксизҳо манъ карда шуда буд. 

Аммо барои гузаштан ба сиёсати нави иқтисодӣ (НЭП) зарурати аксизҳо, ҳамчун 

сарчашмаи даромади буҷет ба миён омад. Дар солҳои 1920 - 1921 аксизҳо аз 11 то 20 

фоизи ҳамаи даромадҳои буҷети давлатиро таъмин намуд. Дар соли 1921 аксиз ба 

шароб, гӯгирд, маводҳои тамоку, коғази тамокукашӣ, аз соли 1922 ба спирт, маводҳои 

нафтӣ, пиво, асал, квас, намак, қанд, чой, қаҳва ва аз соли 1923 бошад, ба маснуоти 

бофандагӣ ва калуш ҷорӣ карда шуд. Дар як вақт аксизҳо ба ашёҳои ҳашамат (роскош), 

маводҳои атриёт(косметикӣ) зиёд карда шуд. Дар охири соли 1929 аксизҳо ба андози 

саноатӣ аз рӯи молҳои бофандагӣ ва спирт ҳамроҳ карда шуд ва бинобар гузаронидани 

ислоҳоти андоз дар соли 1930 ҳамаи аксизҳо бекор карда шудаанд. Аксизҳо баъди 62 

сол аз нав дар соли 1992 ҷорӣ карда шуд[2, 93]. 

Шакли аксизии андозбандӣ яке аз сарчашмаҳои аз ҳама даромадноки буҷети 

давлатии бисёр мамлакатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ва бегуфтугӯ ин шакли 

андозбандӣ дар системаи андози ин малакатҳо ҷои намоёнро ишғол мекунад. Аксизҳо 

сарчашмаи муҳими даромади давлат ба ҳисоб рафта, дар солҳои охир дар Ҷумҳурии 

Федералии Олмон қариб 10-15 фоиз, дар ИМА аз 4,7 фоиз, дар Япония 8 фоизи 

даромади буҷети давлатиро ташкил намудааст. 

Дар ин мамлакатҳо бо мақсади зиёд намудани заминаи даромади буҷети давлатӣ 

ва танзими ҷараёни такрористеҳсолкунӣ обеъкти андозбандӣ васеъ мешавад. Ба 

андозбандии аксизӣ хизматрасонии коммуналӣ, нақлиётӣ, фарҳангӣ ва ғайра ҷалб 

карда мешаванд. Дар як қатор мамлакатҳои тараққикарда бидуни молҳои истеҳсоли 

дохилӣ, молҳои воридотӣ илова аз боҷи гумрукӣ андози аксизӣ рӯёнида мешавад, агар 

чунин молҳо дар мамлакат таҳти андозбандии зераксизӣ қарор дошта бошад. 

Аксизҳо аз рӯи таъиноти худ ба инфиродӣ (спетсификӣ) ва универсалтӣ ҷудо 

мешаванд. Аксизҳои инфиродӣ (спетсификӣ) он аксизҳое номида мешаванд, ки молҳои 

истеъмолии алоҳида андозбандӣ карда мешаванд: қанд, тамоку, нӯшокиҳои спиртӣ ва 

ғайриспиртӣ,бензин, пойафзол, матоъ, телевизорҳо, автомобилҳо, яхдонҳо ва ғайра. 

Аксизӣ унверсалӣ – андоз ба гардиши умумии саноатӣ ё корхонаи савдо, 

мебошад, яъне ҳамаи молҳои ба фурӯш воридгардида. Ба аксизҳои унверсалӣ андоз аз 

гардиш, андоз аз фурӯш, андоз аз арзиши иловашуда мансуб мебошад. 

Масалан, дар Ҷумҳурии Федералии Олмон зиёда аз бист, дар Япония зиёда аз 600 

аксизи инфиродӣ мавҷуд аст. 

Пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ аксизҳои унверсалӣ, ки аз гардиши умумии 

корхонаҳои хусусӣ рӯёнда мешуданд, ба таври васеъ паҳн мегардад. Дар собиқ 

Иттиҳоди Шўравӣ бошад, андоз аз гардиш дар соли 1930 ҷорӣ шуда буд. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ меъёрҳои аксизҳои зайл муқаррар карда мешавад: 

- ягона - барои ҳамаи молҳо, ки навъи онҳо аз якдигар аз рӯи сифат ва нарх 

(намак, гӯгирд, қанд) кам фарқ мекунанд; 

- миёна – барои молҳои ба ҳам монанд, ки навъи онҳо нархи дараҷаи чаканаро 

соҳиб мебошанд (маводҳои тамоку); 

- дифференсикунонидашуда – барои молҳои аз рӯи аломатҳои гуногун 

таснифшуда: сифат , ғализӣ (шароб, равған, матоъ). 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯёнидани аксизҳо аз соли 1992 дар асоси Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи аксизҳо», ки 6 январи соли 1992 қабул шудааст, оғоз 

гардид. Бо аксизҳо соҳаҳои маҳдуди хоҷагии миллӣ, доираи маҳдуди молҳо, ки мавриди 

андозбандӣ қарор дорад, андозбандї карда мешаванд. Масалан, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фурӯши маводҳои вино ва аракќ, пиво, шампон, шоколадҳо маводҳои 
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тамоку, ашёҳои заргарӣ (аз фулӯзоти қиматбаҳо ва ғайриқиматбаҳо), ашёҳои мӯина 

(бидуни ашёҳои кӯдакона), ашёҳои баландсифат ашёҳо аз чарми аслӣ , қаҳва, намак 

рӯёнида мешавад. 

Аксизҳо бо молҳои дароматнокиашон баланди барои аҳолӣ пешбинишуда 

муқаррар карда мешавад. Тавассути ин андоз ба буҷет фоидаи иловагии 

истеҳсолкунандагон, ки маҳсулоти зераксизӣ истеҳсол мекунанд, рӯёнида мешавад. 

Аксизҳо барои пур шудани даромадҳои буҷети давлатӣ аҳамияти махсус дорад. 

Дар даромадҳои буҷети давлатии ҷумҳурӣ аксизҳо ќаблан ҳаҷми умумии даромади 

буҷет вазни қиёсии хосса доштанд, дар солҳои минбаъда бошад, тамоми камшавии 

аксизҳо ба буҷет ба назар мерасад. Масалан, агар дар соли 1992 аксизҳо дар 

даромадҳои буҷети давлатиӣ 12,3 фоизро ташкил карда бошад, аз соли 1996 сар карда 

воридоти аксизҳо то 3,3 фоиз кам гардид. Дар солҳои минбаъда бошад, вазни қиёсии 

аксизҳо дар ҳаҷми умумии даромадҳо кам шудан гирифт. Дар ин асос иҷроиши буҷаи 

солҳои 2019 ва 2020 ҳаҷми иҷроиши воридоти андозҳо дар иҷроиши буҷаи соли 2019 69 

% ва буҷаи соли 2020 75% ташкил медиҳанд. Ҳаҷми воридоти аксиз дар воридоти 

умумии андозҳо дар соли 2019 ба 3,23 фоиз ё ин ки 189224259 сомонӣ ва дар соли 2020 

ба 2,6 фоиз ё ин ки 186253512 сомонӣ. Қайд кардан зарур аст, ки новобаста аз он, ки 

нақшаи воридоти андозҳо дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 ба 24,83 фоиз ё ба маблағи 

1 млрд 386 млн сомонӣ афзудааст, воридоти аксиз дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 ба 

1,57 фоиз ё ба маблағи 2 млн 970 ҳазор коњиш ёфтааст. Ҳамзамон, вазни қиёсии аксизи 

дохилӣ нисбат ба воридоти аксиз дар соли 2019 ба 22 % ё 41 млн 339 ҳазор сомонӣ 

баробар буда, вазни қиёсии аксизи беруна бошад 78% ё 147 млн 884 ҳазор сомонӣ 

мебошад. Ин, аз он шаҳодат медиҳад, ки то ҳол бештари молҳои зераксизии 

истеъмолшаванда аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. Дар соли 2020 бошад, 

вазни қиёсии аксизи дохилї афзуда, 28% воридоти андозиро ё 50 млн 571 ҳазор 

сомониро ташкил намуд. Вазни қиёсии аксизи беруна дар соли 2020 72% ё 135 млн 

682ҳазор сомонӣ аз воридот аз ҳисоби аксизро ташкил додааст. Қайд мекунем, ки дар 

соли 2020 новобаста ба коњиш ёфтани воридоти аз ҳисоби аксиз, маблағи аксизи дохилї 

нисбат ба соли 2019 афзудааст, ин зиёдшавии истеҳсоли молҳои зераксизиро инъикос 
менамояд.  

Болоравии нархҳо ба болоравии воридоти андоз сабаб мегардад, зеро ин андоз 

ба нархи маҳсулот илова карда мешавад. Ҳамчунин, андозаи баланди воридоти он аз 

ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли молҳои зераксизї ва воридоти онҳо ба қаламрави 

ҶТ вобастагии калон дорад.  
Дар асоси омўзиш ва тањќиќи мавзуи мазкур хулосабарорї ва пешнињодњои 

зерин оварда шудааст:  

дар асоси иҷроиши буҷаи солҳои 2019 ва 2020 ҳаҷми иҷроиши воридоти андозҳо 

дар иҷроиши буҷаи соли 2019 69 % ва буҷаи соли 2020 75% ташкил медиҳанд. Ҳаҷми 

воридоти аксиз дар воридоти умумии андозҳо дар соли 2019 ба 3,23 фоиз ё ин ки 

189224259 сомонӣ ва дар соли 2020 ба 2,6 фоиз ё ин ки 186253512 сомонӣ. Қайд кардан 

зарур аст, ки новобаста аз он, ки нақшаи воридоти андозҳо дар соли 2020 нисбат ба 

соли 2019 ба 24,83 фоиз ё ба маблағи 1 млр 386 млн сомонӣ афзудааст, воридоти аксиз 

дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 ба 1,57 фоиз ё ба маблағи 2 млн 970 ҳазор коњиш 

ёфтааст. Ҳамзамон, вазни қиёсии аксизи дохилӣ нисбат ба воридоти аксиз дар соли 2019 

ба 22 % ё 41 млн 339 ҳазор сомонӣ баробар буда, вазни қиёсии аксизи беруна бошад 78% 

ё 147 млн 884 ҳазор сомонї мебошад. Ин, аз он шаҳодат медиҳад, ки то ҳол бештари 

молҳои зераксизии истеъмолшаванда аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. Дар 

соли 2020 бошад, вазни қиёсии аксизи дохили афзуда, 28% воридоти андозиро ё 50 млн 
571 њазор сомониро ташкил намуд. Вазни ќиёсии аксизи беруна дар соли 2020 72% ё 135 



294 

 

млн 682 њазор сомонӣ ташкил додааст. Ќайд мекунем, ки дар соли 2020 новобаста ба 

коњиш ёфтани воридот аз ҳисоби аксиз, маблағи аксизи дохила нисбат ба соли 2019 

афзудааст, ин зиёдшавии истеҳсоли молҳои зераксизиро инъикос менамояд;  

супорандагони аксиз шахсоне мебошанд, ки амалиётҳои андозбандишавандаро 

анҷом медиҳанд. Дар мавриди молҳои зераксизие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳисоби ашёи хоми таҳвилкардаи фармоишгар истеҳсол мешаванд. 

супорандаи аксиз молистеҳсолкунанда мебошад; 

объекти андозбандӣ амалиёти андозбандишаванда бо молҳои зераксизӣ ва 

намудҳои фаъолияти зераксизӣ мебошанд. Ба молҳои зераксизӣ дохил мешаванд: -
њамаи намудњои спирт, нўшокињои беспирт ва спиртдор; - тамокуи коркардшуда, 
мањсулоти саноатии ивазкунандаи тамоку ва мањсулоти тамоку;- сўзишвории минералї, 
њама намудњои нафти хом ва мањсулоти коркарди он, моддањои битуминозї, мумњои 

минералї, гази моеъ; - шина ва покришкањои пневматикии резинӣ; - автомобилњои 
сабукрав ва њама гуна воситањои наќлиёти муњаррикдоре, ки барои кашонидани одамон 
пешбинї шудаанд; - мањсулоти заргарї аз металлњои ќиматбањо.  

Намудњои фаъолияти зераксизї инњо мебошанд: - хизматрасонии алоќаи сайёри 
истифодаи умуми њамаи стандартњо;- хизматрасонї оид ба интиќоли маълумот, аз 
љумла тавассути шабакањои операторон; - хизматрасонии хадамоти телематикї; - 
хизматрасонии алоќањои телефонии байналмилалї (байнишањрї) тавассути шабакањои 
операторњо. 

меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо фоизҳо (адвалорӣ) ба арзиши молҳои зераксизӣ 

ва бо маблағи устувор (мутлақ) ба воҳиди ченаки молҳои зераксизӣ дар ифодаи 

натуралӣ муқаррар карда мешаванд; 

пардохти аксиз барои молҳои зераксизӣ дар маҳалли бақайдгирии супорандаи 

аксиз амалӣ карда мешавад. Супорандагони аксиз аз рўйи молҳои зераксизӣ, ки дорои 

воҳидҳои алоҳида мебошанд, аксизро дар маҳалли ҷойгиршавии воҳидҳои алоҳида, ки 

истеҳсоли молҳои зераксизиро анҷом медиҳанд, месупоранд. Аксиз барои намудҳои 

алоҳидаи хизматрасониҳо дар соҳаи алоқаи барқӣ бояд ба буҷет дар маҳалли 

баҳисобгирии андозсупоранда супорида шавад; 

давраи андози аксиз моҳи тақвимӣ мебошад. Муҳлати пардохт ва пешниҳоди 

эъломия аксиз на дертар аз санаи 15 моҳи минбаъдаи баъди моҳи ҳисоботї мебошад. 

Ҳамзамон, андозсупорандаи аксиз ҳуқуқ надорад, ки молҳои зераксизиро аз ҳудуди 

бинои истеҳсолӣ бе супоридани андози аксиз берун барорад. 

 
Адабиёт: 

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон “Нашриёти муосир” Душанбе 2022. 
2. Љумабоев Х.Ќ., Исломов Т.С., Убайдуллоев Ф.К. “Таърих ва назарияи андозситонї”. 
Душанбе 2015. 

 
 

ТАКМИЛДИҲИИ СУҒУРТАИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ  

ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 

Ормонова Моҳру Муҳаммадиевна, ассистенти кафедраи суғурта  

 Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ нақши хавфҳое, ки дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолият ба миён меоянд, рӯз аз рӯз меафзояд. Аз ин рӯ, манфиатҳои субъектҳои 

соҳибкории шаклҳои гуногуни моликият ва аҳолӣ ба ҳифзи боэътимоди суғурта 

эхтиёҷи зиёде доранд.  

 Гузариш ба иқтисоди бозорӣ ислоҳоти системаи ҳифзи иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама, 

системаи суғуртаи иҷтимоиро талаб менамояд. Ҷомеаи муосир ҳарчи бештар ҳимояи 

пурраи иҷтимоии шаҳрвандонро талаб менамояд, то ба тамоми аҳолӣ ва гурӯҳҳои 



295 

 

алоҳидаи иҷтимоӣ дастгирии васеи иҷтимоӣ таъмин карда мешавад. Махсусан, ин 

дастгирӣ дар давраи душвории бӯҳрон барои аҳолӣ зарур мебошад.  

 Суѓуртаи иљтимої яке аз шаклњои системаи умумии њифзи иљтимої ба ҳисоб рафта, бо 

хусусияти худ хос аст. Он бояд шакли масъулияти тарафайн барои ҳамаи субъектҳхои 

асосии худ, яъне: суғурташуда, корхона ва давлат дошта бошад. 

 Суғуртаи иҷтимоӣ якчанд намуди хизматрасониро пешбинӣ мекунад: 

пардохтҳои нақдӣ, ҷубронпулӣ, табобат, барқарорсозӣ ва профилактикӣ. Қисмҳои 

охирин дар замони мо аҳамияти бештар пайдо мекунанд ва самаранокии тамоми 

системаро онҳо муайян мекунанд. Дар робита ба ин, тањлили муќоисавии моделњои 
ѓарбии суѓуртаи иљтимої ва дар ин замина, тањия намудани тавсияњои методологї оид 
ба такмили низоми муосири суѓуртаи иљтимої муњим ба назар мерасад. 

 Чунин таҳлил баррасии як қатор нуқтаҳои асосиро дар бар мегирад: 

таъмин ва тақсими сарбории молиявӣ байни субъектҳои асосии суғурта; 

мақсаднок будани истифодаи маҷмуаи «хатари иҷтимоӣ»; 

шаклҳои ташкилии суғуртаи иҷтимоӣ. 

 Бояд гуфт, ки бо гузаштан ба чунин система суғуртаи иҷтимоӣ характери худро 

тағйир медиҳад ва яке аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини суғурта аз тарафи худи 

суғурташавандагон мунтазам супоридани мукофот норавшан мегардад. Суғуртаи 

ҳатмӣ дар самти суғурта «ба фоидаи шахсони сеюм» вусъат меёбад, ки дар он доираи 

субъектҳои барои суғурта масъулияти ба зиммаи худ гузошташуда бо доираи шахсони 

зери хавф мувофиқат намекунад. Дар системаи давлатии таъминоти иҷтимоӣ масъулият 
барои хавф низ норавшан мегардад. Барои ташаккул ва фаъолияти суѓуртаи иљтимої 
системаи боэътимоди омори иљтимої ва демографї зарур аст, зеро суѓуртаи иљтимої ба 
бањодињии миќдорї ва пешакии дараљаи хавф асос меёбад.  

 Инкишофи минбаъдаи системаи нафақа дар Тоҷикистон бояд ба мустаҳкам 

намудани принсипхои суғурта дар системаи нафақа, муқаррар намудани алоқаи зич 

байни андозаи нафақа ва музди кори гузаштаи нафақахӯрон, инчунин маблағи хаққи 

суғуртае, ки барои онҳо ба маблағи суғурта супорида мешавад, равона карда шавад. 

Илова бар ин, мушкилоти камбизоатӣ дар байни пиронсолон хеле тезутунд боқӣ 

мемонад ва барои ҳалли ин мушкилот мо бояд мутаносиби байни мукофотҳои суғуртаи 

гирифташуда ва ҳуқуқҳои нафаќавии шаҳрвандонро ба даст орем.  

 Дар айни ҳол низоми нафақаи Тоҷикистон як тарҳи ягонаи маблағгузорӣ 

дорад, ки аз принсипҳои суғурта дур аст. Бояд қайд кард, ки аҳамияти нигоҳ доштани 

боз як принсипи асосии суғурта баҳисобгирии пешакии хавфҳо зарур мебошанд. Дар 

акси ҳол, мумкин аст камбудии маблағ ва вазъияте ба миён ояд, ки давлат кафолатҳои 

иҷтимоии муқарраркардаи онро таъмин карда наметавонад, ё ин ки сатњи пасти 
кафолатњои иљтимої ногузир аст ва таваррум дар натиљаи зиёд шудани ихрољи 
маблаѓњои људошуда, аз љумла ба пардохтњои иљтимої, ки боиси паст шудани сатњи 

воќеии зиндагии мардуми камбизоат мегардад. Ҳамаи ин аз зарурати барқарор 

намудани характери суғуртаи ин намуди ҳифзи иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад.   

Бояд қайд намуд, ки аз аввали сол қонунгузории нави нафақа эътибори пурра пайдо 

намуд, ки тибқи он “ҳадди болоӣ”-и нафақа, ки 968 сомониро ташкил медиҳад.Буҷети 

давлатии Тоҷикистон дар соли оянда ҳамон самтеро, ки дар соли 2020 буд, нигоҳ 

медорад - афзалият ба бахшҳои иҷтимоӣ дода мешавад.Қариб 55 фоиз ё худ 8,2 

миллиард сомонӣ ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, инчунин суғуртаи иҷтимоӣ ва 

нафақа ҷудо карда мешавад. Аммо тибқи маълумоти Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва 

нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2020 нафақапулӣ ба маблағи 

умумии 2 миллиарду 648,8 миллион сомонӣ ё нисбат ба соли 2019 12,6 фоиз зиёд 

пардохт шудааст. «Дар бобати пардохти нафақа ва расонидани кӯмаки иҷтимоӣ 

қарздор намебошад».Шумораи умумии нафақахӯрон дар ҷумҳурӣ соли 2021 нисбат ба 
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соли 2020 2,8 фоиз афзуда, ба 749 ҳазору 817 нафар расид. Аз шумораи умумии 

нафақахӯрон дар ҷумҳурӣ 328.622 нафар нафақаи маъюбӣ мегиранд.     

Ҷадвали 1. 
 

Арзиши миёнаи нафақаҳои меҳнатӣ дар Тоҷикистон 
 

  
  

сол 

Андозаи 
миёнаи 

нафақа  

Андозаи миёнаи 

нафакаи меҳнатӣ  

Андозаи миёнаи 

нафақаи суғурта ё 

Андозаи миёнаи 

нафақаи иҷтимоӣ  

2017 230 248 272 126 

2018 272 274 284 144 

2019 272 302 285 146 

2020 314 368 292.5 162.1 

2021 321 394 300 202 

Сарчашма:Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 
  
 Вобаста ба риояи принсипњои суѓурта ва таъмини манбаъњои дахлдори 
маблаѓгузорї се модели ташкили суѓуртаи иљтимоиро људо кардан мумкин аст. 

 Дар модели якум ҳаҷми кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ва нафақаи пардохтшаванда ба 

шуғли аҳолӣ дар соҳаи муайян, ба мавқеи мансабӣ вобаста аст. Муфлисии молиявӣ ба 

ин шакли ташкилӣ таҳдид намекунад, то даме ки муассисон аз ӯҳдадориҳои худ даст 
накашанд. 

 Дар модели дуюм, суғурта воқеан ба фоидаи шахсони сеюм амалӣ карда 

мешавад ва ҷамъшавии маблағ ба ҳеҷ ваҷҳ ба афзоиши ӯҳдадориҳо вобастагӣ 

надорад.Ин модел на танҳо ба хароҷоти нафақа ,пардохти маблағи ҷорӣ, балки ба 

мукофоти суғурта асос ёфтааст.  

 Модели сеюм дар асоси суғуртаи хатарҳои иҷтимоӣ сохта шудааст. Назарияи суғуртаи 

хавфи иҷтимоӣ ва қоидаҳои технологияи суғурта, ки дар асоси он муқаррар карда 

шудаанд, имкон медиҳанд, ки ёрдампулии якдафъаина ё пардохтҳои давравӣ муайян 
карда шавад: Чунин модели суѓуртаи иљтимої одатан роњњои пўшонидани норасогии 
маблаѓњоро тавассути ташаккули фондњои захиравї, аз нав суѓуртакунии таваккал ва 
ѓайра пешбинї менамояд. 

 Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст,ки суѓуртаи иљтимої як љузъи 
системаи давлатии њифзи иљтимоии ањолї буда, дар шакли суѓуртаи шањрвандони 
коркунанда аз таѓйироти эњтимолии вазъи моддию иљтимої, аз љумла вобаста ба 

њолатњое, ки ба онњо вобаста намебошад, сурат мегирад. Суғуртаи иҷтимоӣ бояд 

системаи тадбирхои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилиеро, ки давлат ба вуҷуд овардааст, 

ташкил диҳад, ки ба ҷуброн кардан ё кам кардани оқибатҳои тағйир ёфтани аҳволи 

моддию иҷтимоии меҳнаткашон ва шаҳрвандон нигаронида шудаанд. 
Адабиёт: 

1. Бабич A.M., Егоров E.H., Жильцов E.H. Экономика социального страхования: Курс 
лекций/ A.M. Бабич , E.H. Егоров, Е.Н.Жильцов -М.: ТЕИС, 1998. 



297 

 

2. Березин С.М. Экономическая модель социального страхования для регионов Крайнего 
Севера/ С.М. Березин // Страховое дело.- 2003.-№ 12.-е. 9-16. 

3. Бобков В.П., Павлюченко В.Г. Фонд социального страхования: стратегии развития / 
В.П. Бобков, В.Г. Павлюченко // Охрана труда и социальное страхование. 1997. №5. С.40-44. 

4. Вигдорчик H.A. Социальное страхование/ H.A. Вигдорчик. -СПб.: Изд-во «Практическая 
медицина», 1912. 

5. Вигдорчик H.A. Теория и практика социального страхования./ H.A. Вигдорчик. Вып. 1. 
Теоретические основы социального страхования.-M.:J1.: «Книга». 1925. 

6.Догадов В.М. Социальное страхование / В.М.Догадов.- М,: Гострудиздат, 1930. 

 
 

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ЊОЗИРА, ТАМОЮЛ ВА РУШДИ 
НИШОНДИЊАНДАЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ МИНТАЌА 

Исайнова М.Њ., ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории 
ДДМИТ 

 
 Мафњуми амнияти озуќаворї дар таљрибаи љањонї њанўз дар солњои 70-уми асри 

гузашта, баъд аз буњрони ѓалла аз тарафи ФАО (Ташкилоти байналхалќии кишоварзї ва 
озуќаворї) дохил карда шуд. Яъне аниќтараш ин мафњум соли 1974 дар шањри Рим 
(давлати Италия), дар конфренсияе, ки оид ба муаммоњои љойдоштаи озуќаворї, ки бо 
таша-бусси ФАО баргузор гардид, баъди ба андозаи ќариб 3 маротиба болоравии нархњои 
љањонї ба ѓалла дар солњои 1972-1974 дар таљрибаи љањонї истифода шудааст. Соли 1996 
бошад дар конфронси ба ин монанд њамчун мафњуми алоњида мавриди омўзиш ќарор 
гирифт. Маълум аст, ки ѓалла манбаи асосии таъминоти озуќа дар љањон буда, дар 
љумњурии мо он њамчун маводи асосии хўрока ба њисоб меравад. Мутобиќи маълумоти 
ташкилоти ФАО ин мањсулот њамчун эталони баланси озуќаворї ќабул шудааст. Аз ин рў, 
он барои давлатњои рў ба тараќќї дар њаљми 140 кг/одам дар як сол муайян гардидааст [3, 
С. 14-16; 10, С. 18-24].  

Бояд ќайд намуд, ки истилоњи аз забои англисї овардашудаи «food security» њамчун 
амнияти озуќаворї ва ё таъмини озуќаворї тарљума карда мешавад. Варианти дуюми 
тарљумашуда нисбатан аниќ мазмуни ин мафњумро дар бар гирифта, метавонад таъмини 
кафолати љисмонї ва иќтисодии дастрас будани озуќавориро барои њар як шахс дар бар гирад.  

Аз ин љост, ки дар бораи мафњуми амнияти озуќаворї аќида ва фикрњои мухталиф 
вуљуд доранд. Масалан, ба аќидаи баъзе аз олимон мафњуми бештар истифодашавандаи 
амнияти озуќаворї чунин мебошад: «амнияти озуќаворї вазъи иќтисодие мебошад, ки дар 
он кафолати таъ-мини дастрасии озуќаворї барои ањолї дар дилхоњ ваќт, дар миќдоре, ки 
барои зиндагии фаъол ва солим зарур аст, муайян карда мешавад» [9, С. 24; 6, С. 69-73]. 

Дар маљмўъ њар як муњаќќиќ ба таври худ мафњуми амнияти озуќавориро фањмида, 
онро шарњ медињад. Дар як нукта ќариб њама тањќиќотчиён њамфикр мебошанд, ки он 
чунин аст: «амнияти озуќаворї таъмини муътадили ањолї бо мањсулоти озуќа бо 
дарназардошти талаботи имконияти пардохткунї мебошад» [4, С. 12; 7, С. 43].  

Фикру андешањои олимони хориљию ватаниро тањлил намуда чунин гуфтан љоиз аст, 
ки мафњуми амнияти озуќаворї - ин маънои дастрас будани озуќаворї ба њамаи одамон 
њама ваќт барои њаёти солим ва фаъолона зарур буда, фањмида мешавад. Яъне тањти 
мафњуми амнияти озуќаворї ба миќдори кофї мављуд будани хўрокворї, хўроквории 
зикршударо дастрас кардани хонаводањо (чї аз бозор ва чї аз дигар манбаъ, ки ќобилияти 
кофии харидорї ба эътибор гирифта мешавад), инчунин ба миќдори зарурї истеъмол 
кардани хўрокворї дар назар дошта мешавад [5, С.18; 8, С. 57-61]. 

Амнияти истењсол ва коркарди мањсулоти озуќаворї як љузъи муњими амнияти миллї 
ва иќтисодии давлат ба њисоб рафта, таъмини амнияти озуќаворї бошад, аз раванди 
умумии рушди иќтисодию иљтимоии љумњурї вобастагї дорад. Амнияти озуќаворї 
њамчун ќобилияти кафолат додани давлат дар ќонеъ гардонидани эњтиёљот ба озуќаворї 
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дар сатње, ки фаъолияти муътадили њаётгузаронии ањолї таъмин мегардад, дониста 
мешавад. Масъалањои бехатарии мањсулоти озуќаворї бо сиёсати давлат, ки ба рушди 
устувор нигаронида шудааст алоќаи зич дошта, гузариш ба рушди устувор бошад, дар 
маљмўъ баррасии масъалањои рушди иќтисодиро дар доираи арзишњои инсонї ва 
истифодаи самараноки захирањои табиї дар бар мегирад [1, С.2-3]. 

Дар ин бора Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 1-уми 
сентябри соли 2015 дар љаласаи маросими кушодашавии бинои марказии Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи А. Рудакї баромад намуда, як маротибаи дигар аз муаммоњои 
таъмини амнияти озуќаворї ёдрас гардид. Ба аќидаи ў, њар як шањрванди љумњурї 
новобаста аз касбу кор захираи бояд на камтар аз 2 соли озуќавориро дошта бошад, зеро 
таѓйирёбии иќлими сайёра ќариб њамасола ба соњањои иќтисоди миллии кишвари мо 
таъсири манфии худро расонда, дар натиља соњаи кишоварзї, ки таъминкунандаи маводи 
озуќа ба њисоб меравад, бештар осеб мебинад. Ин масъала дар соли оянда аз ин њам 
мудњиштар хоњад гардид, зеро мувофиќи баъзе ояндабинињо бо сабаби он ки тобистони 
имсола нисбатан гарм ва хушк омада буд, зимистон низ нисбатан хушк хоњад омад. Ин 
њолат бори дигар моро водор месозад, ки захираи озуќавории худро дошта бошем ва дар 
лањзањои зарурї боэњтиёт ва сарфакорона аз он истифода барем.  

Яке аз нишондињандањои ба худтаъминкунии озуќавории минтаќа таъсиррасон - ин бо 
озуќаворї таъмин будани хонаводањо мебошад. Бо озуќаворї таъмин набудани хонавода 
маънои чунин вазъиятро дорад: ба одамон озуќавории хушсифату барои саломатї бехавф, 
ки талаботи ба ѓизодоштаашонро ќонеъ мекарда бошад ва барои њаёти фаъолонаю 
солимашон зарур мебошад, доимо аз љињати иќтисодию иљтимої ва миќ-дори кофї 
таъмин будани миќдори мањсулот мебошад (ниг. ба љадв. 1). 

  Љадвали 1 

Њиссаи харољоти истеъмолии хонаводањо барои 

мањсулоти озуќаворї дар сатњи минтаќањо 

 2018 с. 2019 с. 

Љумњурии Тољикистон 52,4 53,4 

аз он љумла:   

ањолии шањр 52,5 54,0 

ањолии дењот 52,3 53,7 

Минтаќањо    

Ш. Душанбе  52,7 56,0 

ВМКБ  55,4 57,5 

Вилояти Суѓд  43,7 45,2 

Вилояти Хатлон  58,6 59,4 

НТЉ 55,1 56,6 
Гурўњњои камбизоат-

тарин 
Хонаводањое, ки аз 3 ва 

бештар фарзанд доранд 

 
 
 

51,6 

 
 
 

55,4 

Нафаќахўрон  56,7 62,2 

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї. №1-2020. -Душанбе: Агентии омории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. - С. 21. 

 
Дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 њиссаи харољот ба озуќаворї дар шањр 1,5 % ва дар 

дењот 1,4 % зиёд шудааст. Дар хонаводањое, ки 3 ва ё бештар фарзанд доранд, њиссаи 
харољоти истеъмолот ба мањсулоти хўрокворї 3,8 %, дар нафаќахўрон бошад 5,5 % зиёд 
шудааст. 

Яке аз тарзњои ошкоркунии њисоби истеъмоли килокалория бо озуќаворї ва хўроки 
мукаммал таъмин набудани як аъзои хонавода дар як рўз мебошад. Дар соли 2019 
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истеъмоли килокалория ба як нафар узви хонавода 2547,2 килокалорияро нисбат ба 2659,1 
киллокалорияи соли 2018 дар як шабонарўз ташкил кард, ки аз меъёри тавсия намудаи 
Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї (дар як рўз 2100 килокалория) андаке зиёд аст. Дар 
љадвали поёни таркиби моддањои ѓизобахши мањсулоти истеъмолшуда дар минтаќаи НТЉ 
оварда шудааст (љадв. 2). 

Љадвали 2.Таркиби моддањои ѓизобахши мањсулоти истеъмолшудаи Ноњияњои тобеи 
љумњурї дар як шабонарўз 

 

Моддањои 
ѓизобахш 

Ба як узви 
хонавода 

дар як 
шабо-нарўз 

аз он љумла Ба як 
узви 

хонавода 
дар як 

шабонарўз 

аз он љумла 

дар 
шањр-њо  

дар 
дењот 

дар 
шањр-

њо 

дар 
дењот  

соли 2018 соли 2019 

Сафеда, грамм  56,2 55,4 56,5 54,3 54,8 54,1 
аз он љумла дар 

мањсулоти чорво, 
грамм  

 
 

10,3 

 
 

10,2 

 
 

10,3 

 
 

10,2 

 
 

10,8 

 
 

9,9 
Равѓан, грамм 66,4 66,4 66,3 64,3 67,0 63,3 

аз он љумла дар 
мањсулоти чорво, 

грамм 

 
 

14,5 

 
 

15,4 

 
 

14,2 

 
 

14,5 

 
 

16,9 

 
 

13,6 
Карбогидритњо, 

грамм 
 

413,5 
 

405,1 
 

416,5 
 

393,2 
 

386,4 
 

395,7 
Калориянокии 

мањсулоти 
истеъмолшуда, 

к/кал 

 
2659,0 

 
2640,8 

 
2664,8 

 
2547,2 

 
2578,4 

 
2536,6 

аз он љумла дар 
мањсулоти чорво, 

к/кал 

 
 

230,0 

 
 

224,7 

 
 

231,8 

 
 

230,5 

 
 

251,8 

 
 

222,8 

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї. №1-2020. -Душанбе: Агентии омории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. - С. 33. 

 
Дар соли 2019 истеъмоли нон ва мањсулоти нонї ба њисоби миёна ба як нафар узви 

хонавода 158,69 килограммро ташкил медињад, ки нисбат ба соли 2018 ба 6,7 килограмм 
ба як узви хонавода кам шудааст. Умуман дар љумњурї дар соли 2019 истеъмоли картошка 
ба њисоби миёна ба њар нафар ањолї 42,4 кг, сабзавоту полизї 86,4 кг, шир ва мањсулоти 
ширї 63,8 кг, гўшт ва мањсулоти гўштї 13,1 кг, равѓани растанї, марга-рин ва дигар 
равѓанњо 17,5 кг, тухм 92 дона, ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 15,4 кг, меваљот 33,2 кг-
ро ташкил кардааст. Таносуби бештари харољоти хонаводањо барои хариди мањсулоти 
хўрокворї ба мањсулоти нонї 30,4 % рост меояд. 

Дар маљмуъ, барои Ноњияњои тобеи љумњурї таъмин будан бо озуќаворї яке аз 
самтњои афзалиятноки сиёсати минтаќа ба шумор меравад. Мушкилии њалли ин муаммо 
барои минтаќаи тањлилшаванда бо сабабњои зерин вобаста мебошад: мањдудияти 
захирањои замин барои истењсоли озуќаворї; тамоюли устувори афзоиши ањолї; дараљаи 
на он ќадар пасти бекорї; номутаносибии равнаќи истењсолоти кишоварзї ва дигар 
доирањои КАС; норасоии захирањои обї барои соњаи кишоварзї; самти мањдуди 
ихтисосии истењсолоти кишоварзї; њиссаи зиёди воридоти мањсулоти озуќаворї ва 
ѓайрањо. 
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Њамин тавр, њалли ин вазифањо таъмини дастрасии љисмонї ва иќтисодиро барои 
истеъмолкунандагони мањсулоти хўроквории минтаќа ба миќдор ва навъњои зарурї 
таќозо мекунад. Дастрасии љисмонии озуќа интиќоли мунтазами озуќаро ба љойњои 
истеъмол дар мутобиќат ба талаботи ќобилияти пардохтдошта, дар њаљми кофї ва 
гуногуннавъ будани онро дар назар дорад. Дастрасии иќтисодї бошад, имконияти 
табаќањои гуногуни ањолиро дар бобати харидорї намудани миќдори анвои муайяни 
мањсулоти ѓизої бо роњи дастрас намудани онњо тибќи нархњои ба миён омада, њамчунин 
аз њисоби воситањое, ки давлат барои пардохти истењсоли мањсулот ба 
истеъмолкунандогони махсус људо кардааст, дар назар дорад. 
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ДУРНАМОИ СОҲИБКОРӢ ВА МОДЕЛИ НАВИ РУШДИ ИЌТИСОДИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Файзулоев Ҳ .П., - ассистенти кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи 

давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон   

Сатҳи баланди рушди соҳибкории хусусї љузъи зарурии модели муосири 

идоракунии бозорию рақобат мебошад. Вазъи иқтисодии Тољикистонро пас аз ба даст 

овардани истиқлолият таҳлил намуда, метавон давраҳои таназзул, рукуд ва 

муътадилшавии иқтисодро мушоҳида кард, вақте соҳибкории хусусӣ ҳамчун шакли аз 

ҳама ҳам қобили қабули фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки дар бозор мавқеи худро 
пайдо мекунад. 

Солҳои охир саҳми бахши хусусӣ дар иқтисоди Тоҷикистон бештар ба назар 

мерасад. Ҳиссаи ин бахш дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз 30 фоизи соли 2002 то ба 70 

фоиз дар соли 2018 афзоиш ёфт, ки ин сатҳи рушди иқтисодӣ ва некуаҳволии аҳолиро 
инъикос менамояд.  
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Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

15 октябр дар Анҷумани байналмилалии соҳибкорон «Душанбе-2018» таҳти унвони 

«Рушди соҳибкорӣ, сармоягузорӣ ва самтҳои нави иқтисодиёти муосир» баромад карда, 

вобаста ба вазифаҳои ояндаи соҳибкорони кишвар, қайд намуданд: Имкониятҳои 

Тоҷикистон дар соҳаи содироти маҳсулоти тайёр бузург буда, соҳибкорону 

сармоягузоронро зарур аст, ки тавонмандиҳои худро барои истеҳсол ва содироти 

молҳои рақобатпазир дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ истифода намуда, ба арзишҳои 

баланди изофӣ ноил гарданд. Ҷорӣ намудани усулҳои муосири идоракунӣ ва тарбияи 

кадрҳо омилҳои асосии расидан ба ҳадафҳост» [1]. 

Омилҳои муҳими ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон гузаштан ба 

истифодаи шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ, рафъи инҳисорӣ, рушду густариши рақобати 

солими байни истеҳсолкунандагон мебошад. Соњибкории хусусї ќодир аст, ки ба 
таѓйироти бозор зуд вокуниш нишон дода, ба истењсоли навъњои нави молу хизматњо 
гузарад, талаботи бозорро сари ваќт ќонеъ карда, дар шароити нарасидани ашёи хом, 

сармоя, иттилоот зинда монад ва ғайра. Аммо имрӯз ин соҳаи иқтисодиёт нисбатан суст 
ва номураттаб тараќќї мекунад. 

Ањамияти тиљорати хурд дар њалли проблемањои иљтимоии љомеаи муосир ва 

махсусан, бекорӣ ба таври шоиста бузург аст. Ин њолат, махсусан дар вазъияте ҷолиби 

диққат аст, ки иқтисодиёти миллӣ ба он гирифтор шудааст: дараҷаи хеле баланди 

бекорӣ дар шароити касри буҷет, вақте ки давлат барои ба вуҷуд овардани ҷойњои нави 

кор маблағњои калон сарф карда наметавонад. Зимни ин, дар шароити муосир 
соњибкории хурдро танњо њамчун яке аз воситањои умедбахши њалли проблемањои 
алоњидаи иљтимоию иќтисодї: паст кардани сатњи бекорї, интенсификатсияи 
равандњои инноватсионї, рушди раќобат, бо молу хизматрасонї пур кардани 
сегментњои алоњидаи бозор ва ѓайра шуморидан мумкин нест. 

Замонњое, ки корхонаҳои хурд танњо ба тиҷорат машғул буданд ва 

хидматрасонии миёнаравӣ мекарданд, тадриҷан аз байн рафта истодаанд ва шумораи 

ками онҳо метавонанд дар бозор молу хидматҳои рақобатпазирро эҷод кунанд. Чӣ бояд 

кард? Таҷрибаи ҷаҳонӣ, аллакай ба ин савол ҷавоб додааст: сиёсати самарабахши 

давлатӣ, ки ба фароҳам овардани шароит барои рушди соҳибкории хурд нигаронида 
шудааст, зарур аст. Дар солњои охир соњибкории хурд дар равандњои инноватсионї 
фаъолона љой гирифта, вазифаи пешравро дар соњаи илмию техникї иљро намуд [2, 
с.544]. 

Тавре ки тањлили марњилаи имрўзаи рушди иќтисоди миллї нишон медињад, то 
ваќтњои охир воридоти маблаѓњои интиќолї (муњољирони мењнатї) љузъи асосии онро 
ташкил медод, ки нисбат ба њамаи сармоягузорињои хориљї чандин маротиба зиёдтар 

аст. Қисмати бештари маблағҳои интиқолии муҳоҷирон барои харидани маводи ғизоӣ 

ва пардохти ҳаққи хидматрасонӣ дар бозори дохилӣ сарф шудааст, ки боиси боло 

рафтани қурби сомонӣ гардид. Ин ташаккули модели рушди иқтисодиро аз њисоби 

истеъмолот пешакӣ муайян кард, ки дар навбати худ рақобатпазирии маҳсулоти 

кишоварзӣ ва саноати коркардкунандаро коҳиш дод. Ин модели рушд ба модели Русия 

айнан монанд буд, ки аз он иқтисоди Тоҷикистон тавассути интиқоли муҳоҷирон ба 

“бемории ҳолландӣ” мубтало гашт. 

Зимни ин, сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисод кам буда, хариди молҳои 

истеъмолӣ асосан аз ҳисоби воридот афзоиш ёфт. Муҳоҷирони корӣ ба буҷаи 

Тоҷикистон андоз намесупоранд, аз ин рӯ, заминаи андозҳои дохилӣ хеле танг боқӣ 

монда, тақрибан 2/3 қисми даромади андоз аз ҳисоби боҷҳои гумрукӣ ва андоз аз 
арзиши иловашуда аз воридоту содирот ба даст меояд. Аммо вобаста ба бад шудани 

вазъи кишварҳои шарик, бахусус Русия, ҳаҷми воридоти ҳам пули муҳоҷирон ва ҳам 

сармоягузории хориҷӣ ба таври ҷиддӣ маҳдуд шуд. Барои нигоҳ доштани суръати 
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баланди рушди миллӣ Тоҷикистон ба манбаъҳои нави рушд ниёз дорад. Коҳиши 

интиқоли маблағҳои муҳоҷирон бояд тавассути гузариш ба рушди ба сармоягузориҳо 

асосёфта, ки содирот ва ивазкунандаи воридотро афзоиш медиҳад, ҷуброн карда шавад. 
Моњияти гузариш ба модели афзоиши сармоягузорї аз он иборат аст, ки 

пасандозњо барои сармоягузорї ба фаъолияти соњибкорї барои ба даст овардани 
манбаъњои нави устувори даромад истифода шаванд. Бо ин маќсадњо, саъю кўшиши 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи татбиќи њуљљатњои стратегии рушди 
миллї равона карда шудааст, ки дар он ташаккули рафтори сармоягузории њамаи 

субъектњои хољагии халќ, аз љумла хољагињои хонаводагї ва соҳибкорон шарти 
муњимтарин мебошад. 

Барои бомуваффақият гузаштан ба модели сармоягузории рафтор тафаккури нав 

оид ба рушди соҳибкории инноватсионӣ ва усулҳои густариши тавсеаи нақши бахши 

хусусӣ дар иқтисодиёт зарур аст. Иттилооти рӯзафзуни шахсият, афзоиши қобилиятҳои 

маърифатии соҳибони сармояи инсонӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки хароҷоти 

муомилотии шаклҳои гуногуни аксуламалҳои иҷтимоию иқтисодӣ мустақилона ба 

њадди ақал расонида шаванд. Дар доираи системаи дониш ва қобилиятҳои 

«самарабахш»-и шахсият сармояи зеҳнии он беш аз пеш нақши муҳим мебозад, ки бо 

ёрии он тавассути фаъолияти соҳибкории мувофиқ маҳсули зеҳнии «берунӣ» ба вуҷуд 

оварда шуда, он ба бозори дахлдор пешниҳод карда мешавад [3, с. 204]. 

Дар њошияи ин, бартариҳо ва манфиатњои асосии Тоҷикистон ба рушди сармояи 

инсонӣ тавассути омӯзиш ва азхуднамоии малакаҳои муосири кор бо захираҳои 

молиявии худӣ ва ҷалбкардашуда аз ҷониби қишрҳои васеи аҳолии фаъол, аз ҷумла 

хонаводаҳо, бахусус занон, марбут аст. Ба ибораи дигар, тавассути омўзиш ва аз худ 
намудани донишу малакањои нав гузариш аз модели истеъмолии иќтидори худро 

тамомкардаи рушди миллї ба модели нави сармоягузории муосири рушд ба вуҷуд 
меояд. Аз ин рў, баланд бардоштани сатњи маърифати молиявї ва малакањои 
сармоягузории шањрвандон шарти муњимтарини коњиш додани осебпазирии рушди 
иќтисоди миллї аз омилњои беруна, аз љумла маблаѓгузории беруна мебошад. 

Дар ҳоли ҳозир раванди рушди соҳибкории хусусӣ дар Тоҷикистон аз як ҳолати 

сустӣ берун баромада, тадриҷан суръат ва динамизм пайдо мекунад. Ва дар ин раванди 

созандагї ба таълими тиљоратї, ки бояд ба соҳибкорон дар интихоби роҳи дуруст ва 

усулҳои нави самараноки идоракунии тиљорат кумак расонад, наќши калон муқаррар 

карда мешавад. Зимни ин, неруи зеҳнии мутахассисони касбї, бахусус роњбарон, ки 

ҳанўз нисбатан дар соя ва талабношуда буд, бояд ба фазои амалиётї ворид шавад. 

Тааҷҷубовар аст, ки бо вуҷуди сатҳи баланди бекорӣ, бозори меҳнати 

Тоҷикистон ба мутахассисони баландихтисоси зинаҳои боло ва миёна ниёзи шадид 

дорад. Набудани мутахассисон қариб дар ҳамаи соҳаҳо на танҳо бо сабаби берун 

рафтани «мағзҳо» ва равандҳои муҳоҷират ба миён меояд. Корфармоён имрӯз бо 

нигаронӣ мегӯянд: «Чӣ гуна менеҷерони дорои малакаҳои амалиро пайдо кардан 

мумкин аст ва сатҳи касбии мавҷудаҳоро чӣ гуна бояд баланд бардошт». Аз ин рӯ, дар 

бозори меҳнат тағйирёбии дархост ба назар мерасад, ки муддаиёни ҷойҳои холии дорои 

таҷрибаи амалӣ ва дониши "чӣ тавр бояд ин корро кард?" нисбат ба онҳое, ки танҳо 
диплом доранд, бештар талабот доранд. 

Ассотсиатсияи миллии менеҷерҳо ва маркетологҳо барои ҳалли ин мушкилот ва 

бо максади ташаккул ва рушди маҳорати касбии менеҷерону маркетологҳо платформаи 

нави таълимӣ – Академияи менеҷмент ва тиҷорат (АМБ «САМО»)-ро таъсис додааст, 

ки он афзалиятҳо ва манфиатҳои асосии таҳсилоти муосирро дар соҳаи роҳбарӣ ва 

тиҷорат пеш мегузорад. 
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• Ташаккул ва рушди малакаҳои касбии менеҷерону соҳибкорон тавассути 

курсҳои мавзуӣ ва тренингҳои махсусгардонидашуда бо истифода аз мисолҳои амалӣ ва 

таҷрибаи зиндаи ширкатҳои ватаниву хориҷӣ; 

• Муттаҳид намудани саъю кӯшиши беҳтарин омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ, менеҷерони машғули амалия, мутахасисони варзида ва мутахассисони 

соҳавӣ, инчунин шунавандагон – барои бозомӯзии касбӣ ва табодули малака ва 

донишҳои касбӣ; 

•  Баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои таълимӣ ва машваратӣ барои 

менеҷерон ва соҳибкороне, ки ба талаботи доимо тағйирёбандаи бозори меҳнат 
чандирона вокуниш менамоянд. 

• Анҷом додани коркарди барномањои бозомўзии касбї ва такмили ихтисос ва бо 

ин васила, мусоидат намудан ба болоравии мањорати касбии менеҷерон ва роњбарони 
корхонањо. 

Ташаккули иќтисоди бозаргонии ба иҷтимоиёт нигаронидашуда, 

иҷтимоикунонии воеќияти хоҷагидорӣ ба таври объективӣ боиси бавуҷудоӣ ва 
инкишофёбии накши нави сохибкорй ва тиљорат дар шароити муосир мегарданд. 
Моњияти соњибкории муосир дар татбиќи модели нави рушди иќтисодии Тољикистон 

на дар таъмини рушди истењсолот ва ба даст овардани фоида, балки бештар дар қонеъ 

гардонидани талаботи рўзафзуни харидорӣ аст.           
 

Адабиёт: 
1.Баромади Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анҷумани байналмилалии соҳибкорон соли 2018 

таҳти унвони «Рушди соҳибкорӣ, сармоягузорӣ ва самтҳои нави иқтисодиёти муосир»- 
http://www.president.tj/ru/node/18702 
2.Абчук В. А. Курс предпринимательства. – СПб.: Альфа, 2001 – 544с. 
3.Буров В.Ю.Основы предпринимательства: учебное пособие – Чита.: 2011. – 441с. 

 
 

НАҚШИ СОҲАИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ САНОАТИ 
МАМЛАКАТ 

Ҳоҷиев Ҷ.Н., ассистенти кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории ДДМИТ 

Имрӯзҳо дар аксар кишварҳои ҷаҳон, ки дигаргуниҳои сифатӣ ба амал меоянд, 

дар ҳаёти иқтисодӣ ба таври намоён таҷассум ёфта, дар соҳаи саноат, кишоварзӣ, 

нақлиёт, молия ва савдои байналхалкӣ тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал меоянд. Ин 

дигаргуниҳо, албатта, соҳаи энергетика ва зерсоҳаи муҳимтарини он —
электроэнергетикаро низ дар бар мегиранд. 

Соҳаи электроэнергетика таркиби муҳимтарини инфрасохтори иқтисодиёт 

мебошад, ки тамомияти ҷараёни такрористеҳсолкуниро дар миқёси ҷамъиятӣ кафолат 

медиҳад. Ин як системаи асосии таъмини пешбурди иқтисодиёт бо имкониятҳои 

махсуси ҷуғрофӣ, табиию иқлимии худ барои тамоми соҳаҳо ва субъектҳои хоҷагии 

халқи мамлакати мо мебошад. Дар робита ба ин энергияталабии ММД дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ ба инобат гирифта мешавад. Электроэнергетикаи муътадил коркунанда 

шарти комилан муҳими нигоҳ доштани амнияти иқтисодии миллӣ ва соҳибихтиёрии 

ҳар давлат мебошад [1, 74]. 

Вазъияти имрӯзаи иқтисодиёти ватанӣ зарурати кор карда баромадани 

механизми нави хоҷагидориро ба миён меорад, ки ба самаранокии баланди истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ нигаронида шудааст. 

Вобаста ба ин, масъалаҳои табдил додани сохтори ташкилии соҳаи 

электронергетика дар самти фароҳам овардани муҳити мусоид ва омӯзиши 

механизмҳои бозорӣ, ки барои таҳияи чораҳои идоракунии самаранок ва таҳияи 

http://www.president.tj/ru/node/18702
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стратегияи рушди корхонаҳои электронергетикӣ заруранд, аҳамияти хоса доранд. Айни 

ҳол як қатор масъалаҳое, аз қабили рушди соҳаи электроэнергетика, асосноккунии 

сиёсати оқилонаи ислоҳоти соҳа ва ташкили системаҳои нави идоракунӣ дар 

корхонаҳои электронергетикӣ, ки ба фаъолият дар шароити душвори бозори 

энергетикӣ нигаронида шудаанд, баррасӣ ва бояд ҳаллу фасл карда шаванд. Дар самти 

муносибатҳои бозорӣ механизмҳои прогрессивии иқтисодии ҳамкории корхонаҳои 

электронергетикӣ ва истеъмолкунандагон, усулҳои татбиқи афзалиятҳои давлатӣ дар 

соҳаи электроэнергетика ва сарфаи энергия омӯхта мешаванд. Мавқеи соҳаи 

электроэнергетика дар иқтисодиёт, таъсири хароҷоти муомилот ва сохтори 

институтсионалӣ бояд ба назар гирифта шавад. Бояд ба таҳлили муаммоҳои 

электронергетикӣ аз нуқтаи назари назарияи иқтисодиёти корхона: сарфаи энергия, 

нархгузорӣ ва самаранокии он диққати калон дода шавад. 

Саноати электроэнергетика муҳимтарин бахши комплекси энергетикии мамлакат 

буда, як қатор хусусиятҳои ба худ хосе дорад, ки аз дигар соҳаҳо фарқ мекунад. 

Саноати электроэнергетика як соҳаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки 

маҷмуи иншооти гуногуни вобаста ба фаъолияти онро дар бар мегирад, ки бевосита 

дар истеҳсол, интиқол ва тақсимоти қувваи барқ амал мекунад. Системаи 

электронергетикии мамлакат як системаи воҳид мебошад, ки маҷмуи зерсохторҳо, 

неругоҳҳои барқӣ ва шабакаҳои интиқоли барқро дар бар мегирад, ки бо режими 

ягонаи технологӣ дар саросари кишвар муттаҳид шудаанд. Системаи 

электронергетикии мамлакат дорои назорати ягонаи оперативӣ-диспетчерӣ ва таъмини 

боэътимоди энергия мебошад, ки дар таъмини энергияи хушсифат ба соҳаҳои 

иқтисодиёти мамлакат нақши калон мебозад. 

Соли 2021 дар неругоҳҳои барқии обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии мамлакат 

ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ 15 млрд 925,2 млн кВт/соатро ташкил дод, ки нисбат ба 

соли 2020 дар ҳаҷми 676,9 млн кВт/соат зиёд буда, суръати афзоиш ба 104,4% баробар 
шуд. 

Ҳаҷми содироти неруи барқ ба хориҷи ҷумҳурӣ соли 2021 нисбат ба соли 2020 дар 

ҳаҷми 911,6 млн кВт/соат зиёд гардида, дар маҷмуъ ба 2 млрд 434,5 млн кВт/соат 

баробар шуд. Неруи барқ асосан ба Афғонистон дар ҳаҷми 1 млрд 275,2 млн кВт/соат 

ба маблағи 635,9 млн сомонӣ ва ба Узбекистон дар ҳаҷми 1 млрд 146,8 млн кВт/соат ба 

маблағи 258,8 млн сомонӣ содирот карда шуд [2]. 

Саҳми бевоситаи соҳаи электроэнергетика ба иқтисодиёти мамлакат аз ҷумла 

системаи буҷети кишвар аз ҳисоби пардохти андоз ва дигар шакли даромадҳо низ 

назаррас аст. Ҳамин тариқ, соҳаи электроэнергетикии кишвар муњимтарин соњаи 
инфрасохторї буда, барои таъмини иќтисодиёт ва соњаи иљтимоии кишвар бо неруи 
барќи боэътимод ва сифати зарурї пешбинї шуда, дорои сохторе мебошад, ки дар 
минтаќањои гуногуни кишвар вобаста ба омилњои табиї, иќлимї, иќтисодї ва дигар 

омилњо ба таври назаррас фарќ мекунад. Системаи электроэнергетикӣ ба туфайли 

шабакаҳои барқӣ хамчун комплекси аз чиҳати технологӣ муттаҳидшуда дар шароити 

душвори иҷтимоию иқтисодӣ кор мекунад [3, 45]. 

Хусусиятҳои асосии фарқкунандаи соҳаи электроэнергетика инҳо ба шумор 
мераванд: 

• имконнопазирии захира кардани энергияи барқ (дар миқёси калон), ки вобаста ба он 

ягонагии доимии истеҳсолот ва истеъмол вуҷуд дорад; 
• вобастагии њаљми истењсоли энергия танњо ба истеъмолкунандагон ва 

имконнопазирии афзоиши њаљми истењсол бо дархост ва ташаббуси корхонаҳои 

электроэнергетикӣ; 
• зарурати бањодињии њаљми истењсол ва истеъмоли энергия на танњо дар асоси солона, 
балки арзиши соатбайъии сарбории электронергетикиро дар бар мегирад;  
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• зарурати бо энергияи бефосила таъмин намудани истеъмолкунандагон, ки шарти 

ҳаётан муҳими кори тамоми хоҷагии халқ мебошад; 
• банаќшагирии истеъмоли энергия барои њар рўз дар давоми сол, яъне зарурати тартиб 
додани графики сарборї бо назардошти фасли сол, шароити иќлим ва дигар омилњо; 

Соҳаи электроэнергетика аз иншоотҳои сершумори энергетикӣ иборат аст, аз ҷумла: 

• неругоҳҳои барқӣ; 

• шабакањои интиқоли барқ ва гармї (корхонањои шабакавї); 

• системаи идоракунии фаврӣ-диспетчерӣ, ки ҷараёни назорати истеҳсол ва 

идоракуниро дар бар мегирад. Инчунин, идоракунии марказии диспетчерӣ, марказҳои 

диспетчерии маҳаллӣ дар системаи электроэнергетикӣ амал менамоянд; 

• корхонаҳои таъмиркунӣ, ки таъмири мутамаркази таҷҳизоти энергетикиро ба роҳ 
мемонанд; 

• корхонаҳои сохтмоние, ки ба таъмир ва сохтмони нави объектҳои соҳаи 

электроэнергетикӣ машғуланд; 

• системаи идоракунии техникӣ-иқтисодӣ; 

• корхонаю ташкилотҳои ёрирасон. 

Ба ҷуз аз неругоҳҳои барқӣ, унсури хеле муҳими системаҳои электроэнергетикӣ, 

пеш аз ҳама, шабакаҳои барқӣ, аз ҷумла хатҳои интиқоли барқ мебошанд. Назорат ва 

идоракунии хатҳои интиқоли барқ ва зеристгоҳҳоро ширкати шабакаҳои барқӣ ба уҳда 
доранд. 

Рушду инкишофи минбаъдаи иқтисодиёт хусусан рушди соҳаи саноат ба таъмини 

бефосилаи энергияи барқ вобаста аст. Таъмини самараноки электроэнергетика дар роҳи 

расидан ба давлати рушдкардаи саноатӣ омили асосӣ ба ҳисоб меравад. 

Адабиёт: 
1.Набиев Б.А. Основные проблемы энергетической отрасли и возможные пути решения. Вестник 
Таджикского национального университета. (научный 25 журнал), Серия социально-экономических 
и общественных наук №2/5 Часть II, 2017. 

2. Маҷмӯаи омори солонаи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021.  
3. Васенин, А.Б. Энергетический комплекс / А.Б. Васенин, О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Пат. на 
ПМ №11 Опубл. 27.01.2012. 

  
 

ҶАҲОНИШАВИИ ИЌТИСОДИЁТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАРАЌЌИЁТИ САНОАТ 
Ќарахонова Н.М., ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ  

 
 Дар натиљаи ислоњоти системањои иљтимоию иќтисодии љумњурї гузаштан аз як 

системаи иљтимоию иқтисодӣ ба системаи дигар, яъне гузаштан аз системаи «соф» 

иқтисодиёт ба системаи омехта. Ташаккули модели омехтаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

оғоз гардид, ки ба ҳамбастагии оптималии намудҳо ва шаклҳои моликияти хоҷагидорӣ, 

механизмҳои давлатӣ ва бозорӣ дар танзими, ислоҳоти институтсионалӣ ва иҷтимоӣ ва 

банақшагирии хоҷагии халқро пешбинӣ мекунад, тартиби прогрессией баропо 
мегардад. 

 Ба њамин тариќ, ташаккули иќтисодиёти омехта, аз як тараф, гуногунрангӣ ва 
мураккабии сохти иќтисодии љамъиятро ба вуљуд оварда бошад, аз тарафи дигар, 

шаклњои љамъияти аз љињати иљтимоӣ кафолатнокро рад мекунад. Ба ѓайр аз ин, типи 
омехтаи сохти иќтисодие, ки аз рўи ќонунњои худ инкишоф меёбад (аз шаклњои пеш 

маълуми тараќќиёти иќтисодиёт фарқ мекунад) низ тадќиќоти чуќурро талаб мекунад. 
 Дар шароити муосир масъалаи муносибати давлат ва бозор, давлат ва бахши 

хусусӣ барои кишварҳо на танҳо дар давраи гузариш, яъне транзит, балки инчунин 

онҳое, ки дар он љо институтњои бозор реша давондаанд ва системаи танзими давлатї 
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ислоњ шудааст. Вобаста ба ин, 28 декабри соли 2012 (№ 907) Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» қабул гардид. Дар моддаи 2 

қонуни мазкур мафҳуми шарикии давлат ва бахши хусусӣ чунин маънидод шудааст: 

«Шарикии давлат ва бахши хусусӣ – ҳамкории шарикони давлат ва хусусӣ дар татбиқи 

лоиҳаҳо дар соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ ба мӯҳлати муайяни 

муқарраршуда мебошад. бо созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”.[1].Қонуни 

мазкур асосҳои институтсионалӣ (ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ)-и шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, тартиби татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоиро муайян намуда, манфиатҳои давлат ва 

бахши хусусиро ҳимоя мекунад.  

 Стратегияи пешравии инноватсия бояд аз ҷиҳати институтсионалӣ таъмин карда 

шавад. «Ин раванд ислоҳоти ҷиддии қонунгузорӣ ва сиёсати танзимиро тақозо 

мекунад, зеро имрӯз қонунгузории амалкунандаи кишвар дар ин самт ба талаботи 

комил ҷавобгӯ нест ва бояд бо назардошти таҷрибаи пешқадам ва ҳифзи манфиатҳои 
кишвар дар истифодаи он такмил дода шавад.  

 Дар робита ба ин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ» механизмҳои институтсионалии шарикии давлат ва бахши хусусиро 

муайян кардааст. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ мушаххас карда, тартиби таъсис ва фаъолияти Шӯрои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ таъсис дода, ҳайат ва муқаррароти он, номгӯи инфрасохтор тасдиқ карда 

шуд, объектњо ва хизматрасонињои иљтимоие, ки қонуни мазкур нисбат ба онњо татбиќ 

намегардад ва ваколатњои маќомоти давлатӣ муайян карда шудаанд. Шартнома дар 

доираи шарикӣ тамоми масъалаҳоеро, ки тарафҳо зарур мешуморанд, пешбинӣ 

мекунад, вале ҳатман инҳоро дар бар мегирад: хусусият ва ҳаҷми корҳои иҷрошуда ва 

хидматрасонии шарики хусусӣ; шартҳои пешниҳоди хизматрасонӣ ва дараҷаи 

истисноии онҳо, ҳуқуқҳои шарики хусусӣ дар шартнома; кумаке, ки ташкилоти 
фармоишгар метавонад дар гирифтани литсензия ва иљозатномањо ба андозаи зарурї 
барои татбиќи лоињаи шарикї расонад; бо тартиби пешбининамудаи шартнома 

баргардонидани дороиҳо ба ташкилоти фармоишгар пас аз қатъ ё ба охир расидани 

амали шартнома; ҳуќуќи маќомоти фармоишгар ё маќомоти танзимкунанда ва ғайра. 
Давлат фаъолияти корхонањои хусусиро дар соњаи истењсолот мањдуд накарда, њамон 

вазифањои аз ҷиҳати иљтимои муњимро ба уњда мегирад, ки даромади зуд намеоваранд 

ва бе онњо шароити умумии њаёт ва такрористењсолкунии љамъиятї аз љиҳати иќтисодї 

ва сотсиалӣ оптималӣ намебошад. Муносибати байни сектори хусусї ва давлат дар 
иќтисодиёти омехта дорои принсипњои зерини бунёдии фаъолият аст: давлат заминаи 
њуќуќиро муайян мекунад, ки фаъолияти соњибкорї дар он сурат мегирад; чорчўбаи 

ќатъии муносибатњои бозорро љорї мекунад; ҳамчун бузургтарин истеъмолкунанда 

баромад мекунад, ки онро ҳиссаи ММД, ки ӯ назорат мекунад, шаҳодат медиҳад; 

манфиатњои ширкатњои худро дар хориља ҳифз мекунад (дар вазъиятњои шадид 
ширкатњо метавонанд ба давлат барои кумак мурољиат кунанд, то ки молу мулкашон 
экспроприатсия нашавад ва ё тиљорати онњо миллї кунонида нашавад). 
 Раванди љањонишавии иќтисодиёт миќёси калон буда, аз ин љињат љараёни рушди 

иќтисодиёти муосири љањониро муайян мекунад.[2,54-60] Муттаҳидшавӣ ва 

ҳамроҳшавии корхонаҳо, ширкатҳо ва фирмаҳои миллӣ ва байналмилалӣ ҳамарӯза 

сурат гирифта, имкониятҳои нав ва мавҷудаи корпоратсияҳои трансмиллӣ (КМТ) ба 

вуҷуд меоянд ва мустаҳкам мешаванд. Ҷаҳонишави тамоми соҳаҳои иқтисодиётро фаро 

мегирад, аз бонкдорӣ то ғизо ва бозичаҳои ҳайвонот. 

 Ҷаҳонишави як раванди мураккабест, ки ба ҷанбаҳои молиявӣ, истеҳсолӣ, 

муҳандисӣ, тиҷоратӣ ва ғайра таъсир мерасонад. [3,15]. Имрўз аксари корхонањои 
калонтарини КМТ, ки дар истењсол ва муомилоти мањсулоти хўрокворї амал мекунанд, 
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дар Љумњурии Тољикистон корхонањои шахсии худро доранд, сохта истодаанд ё ният 

доранд ва бунёд кунанд. Дар айни замон, онҳо дар бозори дохилӣ барои маҳсулоти 

хӯрокворӣ ва ингредиентҳо барои истеҳсоли онҳо ба таври васеъ муаррифӣ карда 
мешаванд. Таъсири љањонишавї метавонад барои корхонањои ватанї, ки дар Љумњурии 
Тољикистон љойгиранд ё сохторњои КМТ мебошанд, оќибатњои гуногун дошта бошад. 

 Ҷанбаҳои манфии саноати хӯроквории ватаниро моҳияти ҷаҳонишавӣ муайян 

мекунанд. Мавҷудияти маблағҳои назаррас ва мавҷудияти қарзҳои арзон ба КМТ 

имкон медиҳад, ки зуд маҳсулоти инноватсионӣ эҷод кунанд (тамоми давраҳои рушд ва 

истеҳсолотро фаро мегиранд) ва бо истифода аз таблиғи пурқуввати маҳсулот бозори 

фурӯшро зуд забт кунанд.[5]. Дар баробари ин, истеҳсолкунандагони ватанӣ дар ин 

ҷиҳат аз онҳо хеле пасттаранд. 

 Бояд гуфт, ки ТНК, ки маркази илмӣ доранд, бо суръат ба консервативӣ табдил 

ёфта, дар ифтихормандии худ зарурати нигоҳ доштани маҳсулоти озуқавории миллиро 
дарк намекунанд. 

 Арзёбии умумии таъсири ҷаҳонишавӣ ба саноати хӯроквории ватанӣ бояд 

мушкилотеро, ки ҷомеа дар даҳсолаи оянда дида истодаанд, ба назар гирад. Хусусияти 

асосии рушди Тоҷикистон бунёди ҷомеаи навоварона мебошад. Вобаста ба ин, бояд ба 

натиҷаҳои ҷаҳонишавӣ баҳо дода, роҳҳои рушди саноати хӯроквории ватанӣ муайян 
карда шавад. 

Ба фикри мо, барои тараққиёти минбаъдаи ин соҳаи хоҷагии халқ консепсияи миллиро 

дар соҳаи инноватсионии озукаворӣ тартиб додан лозим аст. 

Адабиёт: 
1.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ». 
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6. Умаров Хоҷимањмад. Таҳлили муқоисавии робитаҳои тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистон бо 

Русия ва Чин, мақолаи илмӣ 2013. 

7. Оқилова М. Интегратсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба раванди ҷаҳонишавӣ, мақолаи илмӣ 2012

  
 

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ДАВРАҲОИ ИНКИШОФИ АНДОЗҲО 
Насимзода Т.Н., донишљўйи курси 3-юми ихтисоси 1-25010403 андоз ва андозбандї 

Роњбари илмї: муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандї Шодиев Ф.Т. 

Пайдоиши мафҳуми андоз, асосан, ба давраҳои қадим ва асрҳои миёна 
алоқаманд аст. Оид ба масъалаҳои бавуҷудої, барқароршавї ва рушди андозситонї 
олимони иқтисоддон, файласуфон диққати калон додаанд. 

Андоз – ин ҷузъи ҳаёти моддии ҷамъиятӣ мебошад. Нахуст афкори марбут ба 

андозро дар рисолаҳои фалсафии мутафаккирон вомехӯрем. Ҳанӯз, дар субҳи 

тамаддуни инсонӣ файласуфҳо андозро чун ҳаводиси ҷамъиятӣ, зарурӣ ва судманд 

маънидод мекарданд, бо вуҷуди он ки шаклҳои андозгирии он замонҳо ваҳшиёна ва 

бераҳмона буданд . 
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Бо мурури инкишофи ҷамъият шаклҳои андоз тадриҷан тағйир ёфта, ба талаботи 

ҳозира мутобиқ карда мешаванд. Маънои умумии мафҳуми «андоз» бетағйир мондааст. 

Зарурати андоз ба классикони афкори иқтисодӣ имконият бахшид, ки қабл аз 300 

сол принсипҳои фундаменталии андозбандиро «фидокорӣ», «ба таври ихтиёри 

супоридани боҷ», «ҳаққи суғурта», «ҳақпулии хизматҳои ҷамъиятӣ» ва ғ. маънидод 

кунанд. Зимни мафҳуми фалсафии андоз соҳаи махсуси назарияи иқтисодӣ – фанни 

андозбандӣ мебошад. Ташаккулёбии онро олимон ба давраи рушди назарияи 

иқтисодӣ–сиёсии классикӣ, инкишофи ҳаматарафаи муносибатҳои молӣ–пулӣ ва 

пойдор гардонидани асосҳои давлатдорӣ нисбат медиҳанд. Аз ҳамин марҳила инҷониб 

иқтисодшиносон андозро чун ҷузъи таркибии такрористеҳсоли васеъ ва омили 

инкишофи иқтидори иқтисодӣ эътироф мекунанд.  

 Ташаккули проблемаҳои методологии андозбандӣ, ин ба система 

даровардани таҷрибаи таърихии шаклҳои гуногуни андозҳо, такмили назарияҳои 
илмии андоз мебошад. 

 Методологияи андозбандӣ – ин асосҳои назариявӣ, илмӣ-амалӣ ва 

консептуалӣ-ҳуқуқии моҳияти мафҳуми «андоз», ин таҳқиқоти муштараки андоз чун 

категорияи иқтисодии объективӣ ва инчунин шакли муносибатҳои ҳамдигарии ҳуқуқии 

андозсупорандагон ва давлат аст. Асосҳои таҳқиқоти назариявии проблемаҳои андозро 

маҷмуи қонунҳои иқтисодӣ ва қонунҳои илмӣ оид ба давлат ва ҳуқуқ муайян мекунад. 

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, қисмати муҳими Осиёи Марказии 

ҳозира дар асрҳои V-IV пеш аз милод дар ҳайати давлати Ҳахоманишӣ қарор гирифта 

буд. Тамоми давлати Ҳахоманишӣ ба вилоятҳои молиётдиҳандаи ҳарбӣ, яъне сатрапиҳо 

тақсим гардида буд, ки онҳоро волиҳо (сатрапҳо) идора мекарданд. 

Сатрапҳо, ки бевосита ба подшоҳ итоат мекарданд, асосан бояд дар вилояти худ 

андоз меситониданд, ва хароҷоти қушунҳоро таъмин мекарданд. Ҳар як вилоят мебоист 

андози солонаро бо пул адо мекард, яъне аз маҳсулоти зироатӣ ё ҳунармандӣ, маъдани 

конӣ ё чорводорӣ андоз мепардохтанд.  

Сохтори мутаносиби идораи давлат, аз он ҷумла оид ба ҷамъовариҳои андоз ва 

истифодаи маблағҳои давлатӣ, дар асрҳои IV-V дар давлати Сомониён ташкил дода 

шуда буд. Девони вазирон асоситарин идораи марказӣ ҳисоб мешуд ва тамоми 

муассисаҳои маъмурӣ, сиёсї ва иқтисодии давлатро назорат менамуд. Ба вай сардорони 

ҳамаи дигар девонҳо итоат мекарданд, аз он ҷумла девони муставфӣ (хазинадории 

давлат), девони мушриф (назорати корҳои давлатӣ, хусусан қарзи хазина), Муассисаҳои 

маҳаллии ҳамаи девонҳо итоати дутарафа доштанд, яъне аз як тараф, ба ҳокимони 

вилоятҳо итоат мекунанд, аз тарафи дигар ба девони марказии худ итоат мунамуданд. 
Замин ба феодалон бар ивази хизматашон барои истифодабарии якумра дода 

мешуд. Даромади асосии давлатӣ аз ҳисоби рента – хироҷи замин буд, ки андозаи он бо 

пул ҳисоб мешуд. 

Арбоби бузурги давлатии давраи ҳукмронии салҷуқиён Низомулмулк (1017-1092) 

дар китоби худ «Сиёсатнома» тарзу усулҳои муайян кардану ситонидани хироҷи 

заминро муфассал ба қалам додааст. 
Вай таъкид кардааст, ки аз болои фаъолияти љамъоварони андоз назорат бурда 

шавад, то ки онҳо халқро ғорат накунанд ва дар сурати бо сабабҳои узрнок супорида 

натавонистани андозсупорандагон ҳатман барояшон муҳлати адои пардохти андоз 

дароз карда шавад. Чунин роҳи ҳалли масъала дар рӯзҳои мо низ аз аҳамият холӣ нест. 

Баъди истилои Осиёи миёна аз тарафи муғулҳо, ғайр аз хироҷ, ки ҳар сол аз 

заминҳои кишт ба давлат мегирифтанд, боз ба адо намудани вазифаҳои зиёде маҷбур 

месохтанд. Илова бар ин, масъулияти бо хӯрок ва пӯшок таъмин намудани дастаҳои 

ҳарбии дар шаҳру деҳот гузашташуда низ ба зиммаи аҳолї буд. Ањолї, ғайр аз ин, ба 
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таъмин намудани як миқдори муайяни маҳсулот, аз қабили аслиҳа, пойафзору пўшока 

ба ҳокимони муғул вазифадор буданд. 

Ба тамоми аҳолї хироҷҳои саршумор баста шуда буданд.  

Дар Мовароуннаҳр ашхоси сарватманд соле 10 динор, дар Хуросон – 7 динор 

хироҷи саршумор медоданд.  

Аз камбағал як динор ситонида мешуд. Андози чорво – купчур аз ҳар сад сар 

яксарї гирифта мешуд. Ҳамчунин, андози озуқа (тағор), рентаи замин, (хироҷ, мол), 

хироҷу уҳдадориҳои таъмини алоқадориҳои қосидон, хироҷи ҳавлї– (хонашумор), 

боғшумор, ба шаҳр ворид кардани маҳсулоти зироат, дарвозабонї низ аз аҳолї 
ситонида мешуданд. 

Чунин тарзҳои ҷамъовариҳои даромадҳои давлатї аҳолиро боз ҳам харобу 
бенавотар мекард. 

Масъалаҳои андоз ва андозбандї дар асарҳои мутафаккири асри XIII 

Насириддини Тусї «Дар молиёт» ва «Рисола дар расму оини подшоҳони қадим, тарзи 

гирифтани молиёт ва хироҷ ва масорифи он» тасвир гардиданд. Муаллиф қайд 

кардааст, ки мақоми хироҷситонї дар мамлакат боло рафта, аммо хазинаи давлат аз 

хазинаи подшоҳ ҷудо нашуда буд. Номуайянии хироҷбандї ришвахўрию 
ришваситонии амалдорони давлатро зиёд мекунад [2,7]. 

Аз рўи мақсади муаллиф маблағи даромади давлатї бояд ҳар як навъи андоз дар 

муҳлатҳои муқарраршуда ба тавре ситонида шавад, ки ба андозсупор мувофиқ аст.  

Илова бар он, андоз набояд кўшиши ривољи истеҳсолотро коҳиш диҳад. Ин 

қабил пешниҳодот доир ба андозбандї, дар шароити имрўза њам, ҳангоми таҳсили 

қонунҳои андоз қобили қабуланд. 

Сиёсати молиявии Темур ва Темуриён дар асрҳои XIV-XV барои вусъат ва 

инкишофи зироат шароити нисбатан фароҳам мусоид овард. Андозаи асосии замин 

хироҷ ба тариқи мол, одатан сеяки ҳосилро ташкил мекард, ё аз рўйи масоҳати замин ба 

тариқи пул ситонида мешуд. 

Ғайр аз хироҷи замин боз бисёр андозҳои дигари иловагї њам вуҷуд доштанд, ки 

ҳам ба шакли пул ва ҳам ба шакли мол аз мардум ситонида мешуданд. 

Чанде аз ҳамин қабил андозҳои иловагї маҳз барои таъмини маоши 

соҳибмансабон сарф мешуд. Ба дарахтони мева андози махсусе буд, ки онро 
«сардарахтї» меномиданд. 

Андози «сарикасї», ки муғулҳо ҷорї карда буданд, бо номи «саршумор» вуҷуд 
дошт. Ба сабаби дуд кардан андоз мегирифтанд, ки «дудї» ном дошт. Вазнинтарин 

андоз «барид», яъне пушта – «улоғ» буд, ки мувофиқи он аҳолї маљбур буд ба ҳар 

чопар ё қосид асп ёфта диҳад ва он њамчун «пешкаш» (ба тариқи туҳфа ва 
бахшиш)њисобида мешуд. 

Дар вақти ҷанг аз аҳолї андозҳои иловагии махсус мегирифтанд, вале амалдорон 

онҳоро дар айёми тиљиву осоиштагии давлат низ мерўёниданд. 

Шакли сеюми хироҷ дар шакли маҷбурият – «бегорї» номида мешуд, ки дар 

сохтмон ва таъмири ҳисору қалъа, кофтан ва тоза кардани каналу корезҳо ва ғайра кор 

мефармуданд. Ин барои аҳли меҳнат аз ҳама вазнинтарин буд ва ононро аз кори 
асосиашон мемононд. 

Андозҳо ниҳоят миёншикан буданд, бинобар ин тибқи меъёрҳои муқарраршуда 

ҳокимон баъзан онҳоро бекор карда метавонистанд. Чанд дафъа ба муҳлатҳои гуногун 

аз сабаби беҳад қашшоқу нодории аҳолї ва вазъи сахти оиладорон андози 
таъминкунии сарбозон бекор карда шуда буд. 

Аҳолии шаҳрҳо ба давлат баъзе аз андозҳои номбурдаро месупориданд, аз 

корҳои маҷбурї озод набуданд. Ба ғайр аз ин, боз боҷу хироҷҳои бевосита барои 

савдою ҳунармандї – бо ном «тайға» вуҷуд дошт. 
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Дар асри ХVI - дар давлати Шайбониён тақсимоти мулкї – амлокї вуҷуд дошт. 

Хусусияти он чунин буд, ки ҳокими мулк ҳуқуқ дошт, ки кулли хироҷи заминҳои 

амлоки давлатї ва ё як қисми онро барои худаш ҷамъ оварад. Ин ҳокимон ҳуқуқ 

доштанд, ки қисми заминҳои давлатии амлоки худро ба феодалҳои дунявию динї ва 

намояндагони табақаи низомиён тақсим карда диҳанд. Дар шаҳрҳо андозҳои «сирф 

шаҳрї» вуҷуд доштанд (даҳяки қисми молҳои фурухташаванда ситонида мешуд). Ба 

ғайр аз он, ҳокимон бо раводиди худ метавонистанд аҳолиро бо андозҳои иловагї 
андозбандї намоянд. 

Манотиқи Осиёи Миёна қариб якумин ҳазор сол дар шароити ҳукмронии шакли 

махсуси муносибатҳои феодалї қарор дошт, мардум давраи капитализмро аз сар 

нагузаронида, ба сотсиализм гузашт. Дар ин давра пурра тағйир додани тартиботи 

феодалї, анъанаву одатҳо аз имкон берун буд. Дар давлатҳои феодалї, ки асоси 

ташаккулёбии Тоҷикистони имрўза буданд, андозбандиҳои зиёд вуҷуд доштанд ва дар 

баробари ин тарзи ситонидани онҳо ва шакли андозбандї характери худсарона дошт, 

ки Садриддин Айнї ба он диққати худро љалб намудааст. 

Пурра воқиф будан аз вазъи иқтисодии он давра ба Садриддин Айнї имкон дод, 

ки хусусиятҳои хосси андозбандии аморати Бухороро муайян карда, масъалаи тақмили 

усулҳои чамъоварии андозро пешниҳод намояд. 

Пешниҳодоти мазкур то ба ҳол қимати худро гум накардаанд ва ҳоло ҳам дар 
системаи андозбандии миллиамон истифода мешаванд. 

Ҳамин тавр, аз давлатҳои қадим то ба забт кардани Осиёи Миёна аз љониби 

Россия, аз рўйи маълумоти Б.Ғ. Ғафуров ва Садриддин Айнї, андозу системаи 

андозбандї дар қаламрави Точикистони имрўза мураттаб љараён дошт. 

Мустаҳкамшавии давлат ва ҳокимияти марказии он ба устуворшавии муносибатҳои 
андоз мусоидат мекард. 

Дар инкишофёбии усулҳои андозситонї мо метавонем 3 давраи асосиро ҷудо 
намоем:  

Давраи I – аз дунёи қадим то аввали асрҳои миёна. Давлат аппарати молиявии 

барои муайянкунї ва ҷамъоварии андозҳоро надошт. Давлат танҳо маблағеро муайян 

мекард, ки ба он эҳтиёҷ дорад ва ҷамъовариро ба шаҳр ва ҷамоа месупорид. 

Давраи II – асри XVI то аввали асри XIX. Дар як қатор мамлакатҳо муассисаҳои 

молиявї пайдо гардида, давлат як қисми вазифаҳоро ба уҳдаи худаш мегирад. Он 

имтиёзҳои андозбандиро муайян намуда, аз болои ҷамъоварии андозҳо назорат 
мебарад.  

Давраи III – давраи муосир. Давлат тамоми вазифаҳо рољеъ ба муқарракунї ва 

ситонидани андозҳоро ба зиммаи худ мегирад, чунки қоидаҳои андозбандї аллакай 

сохта шудаанд. Мақомоти ҳокимияти маҳаллї бо давлат наќши ёрии тарафайнро 

мебозад, ки ин ё он дараҷаи мустақилиятро доранд. 

Ҳамин тавр, системаи андозбандї баробари давлат пайдо гардида, инкишоф ёфт.  
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БАХШИ МЕНЕҶМЕНТ ВА ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДӢ 

 

 ХУСУСИЯТИ ТАШКИЛКУНӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНӢ 
Исмаилов Ш. М., доктори илмњои њуќуќшиносї, профессори кафедраи њуќуќи иќтисодї, 

молиявї ва зиддикоррупсионии ДМИТ 

 
Хољагии дењќонї (фермерӣ) љузъи таркибии иќтисоди миллї ва субъекти 

мустаќили хољагидорї мебошад, ки фаъолияти он ба истењсол, коркард, нигоњдорї ва 
фурўши мањсулоти кишоварзї равона карда шуда, дар таъмини яке аз њадафњои 
стратегии мамлакат – таъмини амнияти озуќаворї наќши муњим дорад. Ин субъекти 
хољагидорї ба таъмини яке аз роњњои самараноки баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолї, таъмин намудан ба мањсулоти кишоварзї, паст кардани сатњи бекорї ва дигар 
њадафњои иќтисодиву иљтимоиро роњандози мекунад.  

Хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) дар Љумњурии Тољикистон ба сифати ҷузъи 

ҷудонопазири комплекси ягонаи хоҷагии халқ амал намуда, қисми муҳимми 

пайвандгари зинаҳои дигари сохти молиявию ҳуқуқӣ маҳсуб меёбанд. Он субъекти 

хоҷагидор, яъне иштирокчии мустақили муомилоти иқтисодии ба муносибатҳои молию 

пулӣ асосёфта ба шумор меравад.  

Фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) аз меъёрњои Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон сарчашма гирифта, ба татбиќи онњо мусоидат мекунад. Аз љумла мувофиќи 
моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон “Асоси иќтисодиёти Тољикистонро 
шаклњои гуногуни моликият ташкил медињанд. Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, 
соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла 
моликияти хусусиро кафолат медињад”. Чунин меъёри конститутсионї заминаи 

бунёдиро дар ташаккули хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ба вуљуд меорад. 
 Мувофиќи моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон замин моликияти 

истисноии давлат мебошад ва давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати халќ 
кафолат медињад. Тибќи ќонунгузорї ќитъаи замин барои ташкили хољагии дењќонї 

(фермерӣ) ба шањрвандон бо њуќуќи истифодаи якумраи меросї бо њуќуќи бегона 
намудан ва бе њуќуќи бегона намудан дода мешавад.  

Дар кишвар рўз аз рўз майдони заминњои таъйиноти кишоварзие, ки ба хољагии 

дењќонї (фермерӣ) дода мешавад зиёд шуда истодааст, ки ин ба боло рафтани сатњи 
зиндагии мардум ва таъмини бозори дохилї ба мањсулоти ватанї мусоидат хоњад 
намуд.  

Бо ин назардошт, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии љумњурї» аз 
21 декабри соли 2021 иброз доштанд, ки “дар соњаи кишоварзї љињати истифодаи 
самараноки обу замин ва њифзи амнияти озуќавории мамлакат бори аввал дар таърихи 
давлати соњибихтиёрамон ислоњоти куллї гузаронида шуда, истифодаи замин ба соњиби 
аслии он - дењќон вогузор гардид, ки яке аз дастовардњои муњимтарини даврони 

соњибистиқлолї ба њисоб меравад. Њанўз дар солњои оѓози истиќлолият, яъне дар солњои 
бисёр вазнини 1992-1998 Њукумати мамлакат бо маќсади таъмин намудани ањолї бо 
мањсулоти озуќа ва пешгирї кардани гуруснагї 75 њазор гектар заминро њамчун заминњои 

президентї таќсим намуд”[2, санаи муроҷиат: 01.01.2022]. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)” 15 марти 

соли 2016 таҳти № 1289 дар таҳрири нав қабул гардида якчанд навгониҳоро пешбинӣ 
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менамояд, ки ба такмил ва фаъолияти самараноки хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) равона 

шудаанд. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии фаъолияти хоҷагии 

деҳқонӣ (фермерӣ), инчунин, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аъзоёни онро муайян мекунад. 

Мақсади қабули Қонун фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои рушди фаъолияти 

хоҷагидории соҳаи мазкур низ муайян карда шудааст. 

Хоҷагии деҳқонӣ субъекти соҳибкорӣ мебошад, яъне ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

соҳибкорие, ки Қонуни мазкур ва дигар қонунҳо барои субъекти соҳибкорї муқаррар 

менамоянд онҳоро доро мебошад ва фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ барои гирифтани 

даромад нигаронида шудааст. Намудҳои асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ истеҳсол, 

нигоҳдорӣ, коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. 

Фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ дар фаъолияти бевоситаи як шахс ё фаъолияти 

муштараки гурӯҳи шахсон асос ёфта метавонад, яъне нафаре, ки шахсан дар фаъолияти 

он иштирок намекунад, аъзои хоҷагии деҳқонӣ буда наметавонад. 

Манбаи моддӣ барои фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ қитъаи замин ва дигар молу 

мулки аз ҷониби аъзои хоҷагии деҳқонӣ дода шуда мебошад. 

Ҳуқуқи ташкил намудани хоҷагии деҳқонӣ танҳо ба шахсони ба синни 18 - сола 

расида ва қобили амалбуда дода мешавад. Қонунгузорӣ нисбати аъзоёни хоҷагии 

деҳқонӣ (фермерӣ) дигар талаботҳоро (мавҷуд будани дониш, таҷриба, ихтисос, квотаи 

муайян нисбати амволи ба хоҷагии деҳқонӣ гузошташаванда) муқаррар намекунад. 

Яке аз навгониҳои дигари Қонун ин маҳдуд кардани теъдоди аъзои хоҷагии 

деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ то 50 нафар аъзо мебошад, ки ин имкон медиҳад бо 

осонӣ масъалаҳои ташкилӣ, идоракунӣ ва дигар масъалаҳои фаъолияти муштаракро 

(қаблан бо қонунгузорӣ суст танзим шуда буданд) барои чунин шакли хоҷагии 

деҳқониро ҳал намояд (қаблан теъдоди аъзои хоҷагии деҳқонӣ маҳдудият надошт). 

Қонун ташкил ва фаъолияти хоҷагии деҳқонии аз як нафар аъзо иборатбударо чӣ бо 

таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва чӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ имкон медиҳад. 

Хусусияти ташкилкунӣ ва фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ дар шакли 

интихобнамудаи муассис (муассисон)-и он муайян карда шуда, бо Қонуни мазкур, 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба 

танзим оварда мешавад. Бақайдгирии давлатии хоҷагии деҳқонӣ бо тартиби Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ» муқаррарнамуда анҷом дода мешавад. 

Дар Қонун ҳуқуқи таъсис додани хоҷагии дехқонӣ (фермерӣ) дар шакли шахси 

ҳуқуқии тиҷоратӣ дар шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ (ҶДММ, ширкатҳои саҳомї 

ва ғайра) бори аввал муқаррар карда шудааст. 

Барои фарқ намудани шакли хоҷагии деҳқонӣ аз дигар субъектони соҳибкорӣ 

хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ (соҳибкори инфиродӣ дар асоси 

шаҳодатнома амалкунанда) дар номи худ ибораи «Хоҷагии деҳқонӣ» -ро дорад (дар ин 

ҳолат кадом тарзи номгузорӣ бояд хоҷагии деҳқонӣ дошта бошад, дар Қонуни мазкур 

мушаххас нашудааст). Масалан, Хоҷагии деҳқонии инфиродии «Самандар». 

Хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар шакли ташкилӣ ҳуқуқии ширкат ё 

ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ (мутобиқи мод. 69-и Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

- ширкати комил ё ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкати коммандитӣ), ҷамъияти 

саҳҳомӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ё ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ), 

таъсис дода шаванд ва барои фарқ кардани шакли шахси ҳуқуқии хоҷагии деҳқонӣ аз 

дигар субъектони соҳибкорӣ дар таркиби номи худ ибораи «Хоҷагии деҳқонӣ»-ро 

дорад. Масалан, Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хоҷагии деҳқонии «Кишоварз». 

Ҳамин тариқ, фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ, ки 

ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият мекунанд, муфассалтар пешбинӣ шудааст. Бо 
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мақсади идоракунии самарабахши фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ шумораи ҳадди 

аъзоёни хоҷагиҳои деҳқонӣ бидуни ташкили шахси ҳуқуқӣ то 50 нафар муайян карда 

шудааст, ва дар мавриди аз ин шумора зиёд шудани аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ талаботи 

таъсиси ҳатмии яке аз шаклҳои шахси ҳуқуқӣ муқаррар шудааст. Масъалаҳои 

идоракунии корпоративии хоҷагиҳои деҳқонӣ, новобаста аз шакли идоракунии онҳо, 
такмил карда шудаанд. 

Ду намуди фаъолияти шахсони воқеӣ дар хоҷагии деҳқонӣ муайян мешаванд – 

ҳамчун узви хоҷагии деҳқонӣ ё корманди кироя.  

Узвият дар хоҷагии деҳқонии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ташкилшуда дар 

ҳуҷҷатҳои зерин инъикос мегардад: 

- оид ба бақайдгирии давлатии қитъаи замини истифодаи фардӣ, ҳамчун шахси 

ба ҳамин қитъаи замин ҳуқуқдошта – барои хоҷагии деҳқонии бо 1 нафар узвдошта;  

- оид ба бақайдгирии давлатии қитъаи замини истифодаи умумӣ, ҳамчун шахси 

ба ҳамин қитъаи замин ҳуқуқдошта (соҳибҳуқуқи ҳиссаи замин дар қитъаи замини 

истифодаи умумӣ) - барои хоҷагиҳои деҳқонии бо теъдоди аз 2 то 50 нафар аъзои 

хоҷагии деҳқонидошта; 

- дар шартномаи фаъолияти муштарак аъзои хоҷагии деҳқонӣ, бо инъикоси 

ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аъзои хоҷагии деҳқонӣ – барои хоҷагии деҳқонӣ бо теъдоди аъзо 

аз 2 то 50 нафар шаҳрванд.  

Узвият дар хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар ҳуҷҷатҳои зерин 
инъикос мегардад: 

- бақайдгирии давлатӣ оид ба ташкили чунин хоҷагии деҳқонӣ – ба ҳайси 
муассис; 

- бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он – ба ҳайси 

соҳиби ҳисса дар қитъаи замини истифодаи умумӣ ва саҳҳом (саҳмдор) дар амволи 

умумӣ. 

Корманди кирояи хоҷагии деҳқонӣ узви он эътироф намешавад ва ӯ дар асоси 

шартномаи меҳнатӣ бо хоҷагии деҳқонӣ амал мекунад. 

Қонун ҳуқуқи моликияти аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ, ки фаъолияти худро бо 

якҷоягӣ ба роҳ мондаанд, мустаҳкам карда, муносибатҳои молу мулкии хоҷагиҳои 

деҳқониро муайян мекунад. Инчунин, механизми ҳалли масъалаҳои “молу мулки 

тақсимнашавандаи хочагии деҳқонӣ” ва ҷуброни пулӣ бар ивази ҳиссаи молу мулки 

ғайриманқул ба танзим дароварда, шартҳои ҳуқуқи истифодаи замин бо ҳуқуқи 

бегонакунӣ муайян карда шудаанд. Масъулияти иловагии аъзои аз ҳайати хоҷагӣ 

баромада муқаррар шудааст, ки сабабҳои пайдоиши баҳсҳоро байни аъзоёни хоҷагии 

деҳқонӣ бартараф намуда, шумораи муроҷиатҳоро ба судҳо коҳиш медиҳад. 

 Навгонии Қонун аз он иборат мебошад, ки қонунугзор ба муносибатҳои молу 

мулкии дохили хоҷагии деҳқонӣ аҳамияти махсус медиҳад. Аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ 

молу мулки худро якҷоя соҳибӣ ва истифода мебаранд, яъне молу мулки хоҷагии 

деҳқонӣ якҷоя аз тарафи ҳамаи аъзоёни он соҳибӣ (соҳибии воқеӣ) ва истифода (ба даст 
овардани фоида) бурда мешавад.  

Тартиби соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулки хоҷагии деҳқонӣ, 

инчунин, номгӯи амволи тақсимнашаванда тавассути шартномаи фаъолияти 

муштараки аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ё дар ҳуҷҷатҳои таъсисии 

хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд.  

Аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ барои соҳибӣ ё истифодаи пурра ё як қисми алоҳидаи 

молу мулки умумӣ ҳуқуқ доранд. Маъмулан, интихоби тарз аз объекти ҳуқуқи 

моликияти умумӣ вобаста мебошад. Молу мулки тақсимнашаванда, албатта, ҳамчун як 

воҳиди ягонаи умумӣ истифода бурда мешаванд. Молу мулки ғайриманқули барои 
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моликияти умумї харидашуда (додашуда) ё техникаи арзишнок ё мураккаб аз тарафи 

ҳар як соҳибмулк мӯҳлати муайян ва тибқи ҳиссаи ҳуқуқӣ ба моликият истифода бурда 
мешавад.  

Ихтиёрдорӣ (муайян кардани тақдири ҳуқуқии ашё, масалан фурӯхтани он), 

инчунин, ба тасарруфи хусусии дигар шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ додани амвол, таҳвил 

намудани ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории он, таҳвилкунӣ барои ипотека 

(гарав), гароникунонӣ ва ғайра бо назардошти шартнома оид ба фаъолияти муштарак 

барои хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва бо назардошти ҳуҷҷатҳои таъсисӣ 

барои хоҷагии деҳқонӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ анҷом дода мешавад.  

Аз рӯи аҳдҳое, ки сардор барои манфиати хоҷагии деҳқонӣ, дар доираи ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои ба вай тибқи шартнома оид ба фаъолияти муштарак ё оиннома муқаррар 

гардида анҷом дода, хоҷагӣ масъулият ба зимма дорад. Ҳамзамон аҳд ба манфиати 

хоҷагӣ комил дониста мешавад, агар исбот нагардад, ки он ба манфиати шахсии роҳбар 
баста шудааст.  

Дар шартнома оид ба фаъолияти муштарак ё шартномаи таъсисӣ байни аъзоёни 

хоҷагии деҳқонӣ ихтиёрдорӣ ва истифода намудани молу мулки умумӣ дар алоҳидагӣ, 

пешбинӣ шуда метавонад. 

Ҳангоми баромадани аъзои хоҷагии деҳқонӣ аз ҳайати он дар охири соли 

кишоварзӣ, шахси мазкур барои мустақилона истифода намудани саҳми замини худ 

ҳуқуқ пайдо мекунад, яъне ҳуқуқи заминистифодабарии аъзои аниқи хоҷагии деҳқонӣ 

ба ҷудокунии ҳатмӣ аз қитъаи замини умумӣ қарор мегирад ё дар мувофиқа бо аъзо ва 

хоҷагии деҳқонӣ молу мулк бо дигар моли баробарарзиш бо таври аслӣ мубодила 

карда шуда метавонад. Аз қитъаи замини умумии хоҷагии деҳқонӣ ҷудо кардани ҳиссаи 

замин ва ба қитъаи алоҳидаи замин аз нав ташкил кардани он пас аз итмоми соли 

кишоварзӣ ва ҷамъоварии ҳосил анҷом дода мешавад. Қонун қоидаҳои аз қитъаи 

замини умумии хоҷагии деҳқонӣ ҷудо кардани ҳиссаи заминро муқаррар намекунад.  

Инчунин, ҳангоми аз ҳайати хоҷагии деҳқонӣ баромадани аъзои он, вай барои 

гирифтани ҷубронпулии баробарандоза ба ҳиссаи молумулкии вай дар амволи 

тақсимнашавандаи хоҷагии деҳқонӣ ҳуқуқ дорад, ба истиснои ҳуқуқи истифодаи 

қитъаи замин (ҳуқуқи додани истифодаи замин танҳо ба шарте дода мешавад, ки агар 

он ба ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳуқуқи бегона намудани он табдил дод шуда 

бошад). Номгӯи молу мулки тақсимнашавандаи хоҷагии деҳқонӣ дар ҳуҷҷатҳои 

таъсисии он муайян карда мешавад. Андоза ва мӯҳлати пардохти ҷубронпулӣ бо 

розигии аъзои мазкури хоҷагии деҳқонӣ муайян мегардад, ва ё дар сурати ба розигии 

тарафайн муваффақ нашудан, он бо ташаббуси яке аз тарафҳои баҳс тариқи судӣ ҳаллу 

фасл мегардад. Ба ҳар ҳол, мӯҳлати пардохти ҷубронпулӣ набояд беш аз як соли 

кишоварзӣ аз лаҳзаи додани ариза бобати баромадан аз хоҷагии деҳқонӣ бошад.  

Тақсимкунии молу мулки умумии хоҷагии деҳқонӣ ҳангоме ҷой дошта 

метавонад, ки фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ бинобар аз он баромадани аъзоён қатъ 

мешавад, яъне дар сурати аз тарафи аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ ба таври ихтиёрӣ ё бо 

қарори суд онро барҳам медиҳанд ё ба таври дигар ташкил менамоянд. Бо ҳамин 

тартиб тақсими амвол сурат мегирад, агар яке аз ворисон нияти пешбарии фаъолияти 

хоҷагии деҳқониро надошта бошад. Молу мулки умумии хоҷагии деҳқонӣ инчунин, 

ҳангоми азнавташкилдиҳии хоҷагии деҳқонӣ тақсим шуда метавонад (вобаста аз шакли 

интихобшудаи азнавташкилдиҳӣ ва фикру ақидаи аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ. Қитъаи 

замини хоҷагии деҳқонии номбурда байни аъзоёни он мувофиқи саҳми замин пас аз ба 

қитъаи алоҳидаи замин аз нав ташкил шудани он тақсим карда мешавад. 

Қонун барои ҷуброн намудани қисми амволи ба саҳми аъзои мазкур дар 

фаъолияти муштарак ба ҳар як аъзои аз хоҷагии деҳқонии бо ё бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ 
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баромада (хориҷшуда) мувофиқбуда кафолат медиҳад, тартиб ва мӯҳлати пардохт 

тибқи муқаррароти оиннома ва шартномаи таъсисӣ ё шартнома оид ба фаъолияти 

муштарак анҷом дода мешавад ё бо мувофиқаи байни аъзо ва хоҷагии деҳқонӣ молу 
мулк метавонад дар асл ё дигар молу мулки баробарарзиш мубодила карда шавад. 

Қисми молу мулк ё арзиши он, ки ба аъзои хоҷагии деҳқонӣ тааллуқ дорад, ки 

бояд ба узви баромада ҷуброн шавад, аз рӯи тавозуни муҳосибии хоҷагии деҳқонӣ, ки 

дар лаҳзаи баромадани вай тартиб дода мешавад, муайян мегардад. 

Ба мерос гирифтани молу мулк ва ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замини аъзои 

хоҷагии деҳконӣ, ки бо ҳуқуқи бегона намудан ба даст оварда шудааст дар асоси 

меъёрҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. Яъне, Қонун ба 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон истинод овардааст, зеро раванд ва низоми 

умумӣ оид ба меросгирӣ дар кодекси мазкур пешбинї гаштаанд. Дар ҳолати тақсими 

қитъаи замин, ки ба меросхӯрон бо ҳуқуқи истифодабарии умумӣ тааллуқ дорад, бо 

назардошти меъёри ҳадди ақали қитъаи замин, ки барои мақсадҳои пешбурди хоҷагии 

деҳқонӣ муайян шудааст, амалӣ карда мешавад. Ҳангоми имконнопазирии тақсими 

қитъаи замин бо назардошти ҳадди ақал будани андозаи он меросхӯрон тақсими ҳуқуқи 

заминистифодабарии мазкурро бо назардошти талаботҳои моддаи 1141 Кодекси 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. 
Барои таъмини истифодаи устувори замин, талабот дар бораи инъикос додани 

саҳми ҳар як аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шаходатномаи замин муқаррар шудааст ва 

шахси масъул барои нигоҳдорӣ ва пур кардани дафтари меҳнатии аъзоёни хоҷагии 

деҳқонӣ муқаррар карда шудааст. 

Ба аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ кафолати суғуртаи иҷтимоии давлатӣ ва 

таъминкунӣ бо нафақа ва дигар имтиёзҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикисон 

пешбинӣ шудааст.  

Муносибатҳои меҳнатии аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ ва шаҳрвандони дар хоҷагии 

деҳқонӣ мувофиқи шартномаи меҳнатӣ фаъолиятдошта, тибқи қонунгузории меҳнатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд. Давраи кории аъзоён дар 

хоҷагии деҳқонӣ ва шаҳрвандони дар асоси шартномавӣ дар хоҷагии деҳқонӣ 

коркунанда ба собиқаи умумӣ ва бетанаффуси кории онҳо ҳисоб карда мешавад. 

Сардори хоҷагии деҳқонӣ дафтарчаи меҳнатии аъзоён ва коргарони кирояро тибқи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебарад.  

Бояд дар назар дошт, ки аз тарафи хоҷагии деҳқонӣ пардохт шудани андози 

иҷтимоӣ ба андозаи дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ муқаррарнамуда, шарти ҳатмии 

таъминоти нафақа ва дигар таъминоти иҷтимоии хоҷагии деҳқонӣ мебошад. 

Қонун ҳуқуқҳои аъзоёни хоҷагиҳои деҳқонӣ барои аз хоҷагии деҳқонӣ 

баромадан ва ташкил додани хоҷагии деҳқонии нав баъди анҷоми соли кишоварзӣ, аз 

ҷумла ҳуқуқи бунёди бошишгоҳи саҳроӣ, мустаҳкам мекунад. Инчунин, тартиби қабули 

аъзоёни хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қатъ гаштани фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 

азнавташкилдиҳии онҳо ба таври муфассал пешбинӣ шудааст. 

Қонун ба хоҷагии деҳқонӣ барои дар қитъаи замин сохтани бошишгоҳҳои саҳроӣ 

дар намуди иншооти муваққатии сохти содда ва барои мақсадҳои хоҷагидорӣ дар 

қитъаи замини хоҷагии деҳқонӣ истифода намудани онҳо бе баровардани қитъаи 

замини сохтмони мазкур аз ҳудуди киштзор ҳуқуқ медиҳад. Қаблан чунин ҳуқуқ барои 

хоҷагии деҳқонӣ муайян шуда буд, вале бо назардошти қонунугузории замин ин ҳуқуқ 
мушаххас шуда набуд. 

Дар мавриди беш аз 3 гектар будани масоҳати қитъаи замини хоҷагии деҳқонӣ 

(фермерӣ), дар масоҳати то 0,01 га, дар сурати зиёда аз 10 гектар будани масоҳати 

қитъаи замини хоҷагии деҳқонӣ дар масоҳати то 0,03 гектар ва дар масоҳати 0,05 гектар 
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дар сурати зиёда аз 20 гектар будани қитъаи замини хоҷагии деҳқонӣ, бо риояи 

талаботи бехатарӣ аз сӯхтор, санитарӣ ва экологӣ, дар асоси лоиҳаи намунавии 

мақомоти ваколатдори меъморӣ ва сохтмони ноҳия (шаҳр) сохтани бошишгоҳи саҳроӣ 

иҷозат дода мешавад. Ин амал барои пурсамар гардидани фаъолияти хоҷагидории 

хоҷагии деҳқонӣ имконияти иловагиро фароҳам меорад. 

Барои таъмини шаффофият мавриди тақсимоти замин муқаррар шудааст, ки 

маълумот дар бораи қитъаҳои нави замин дар воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ нашр 

шавад ва тартиби додани қитъаи замин муқаррар карда мешавад (қабули қарор дар 

давоми 1 моҳ, ба навбат гузоштан, ҷавобгарии шахсони мансабдор барои вайрон 

кардани тартиби муқарраршуда). 

Муқаррароти интиқолии Қонун муқаррар кардааст, ки ҳамаи хоҷагиҳои 

деҳқонии амалкунанда уҳдадоранд дар тӯли 2 соли тақвимӣ иттилооти худро ба 

муқаррароти Қонуни мазкур мутобиқ намоянд ва бидуни пардохти боҷи давлатӣ ба 

қайди давлатӣ гиранд. 

Азбаски аксари хоҷагии деҳқонии амалкунанда то эътибор пайдо намудани 

Қонуни мазкур ташкилшуда буданд ба муқаррароту талаботи он мутобиқат карда 

наметавонанд, Қонуни нав муқаррароти гузариширо пешбинӣ намудааст ва хоҷагињои 

деҳқонӣ уҳдадоранд, ки дар давоми ду соли пас аз эътибор пайдо намудани Қонуни 

мазкур фаъолияти худро бо он мувофиқ гардонанд.  

Дар навбати аввал, тағйирот ба хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ (агар 

теъдоди умумии аъзоёни он зиёда аз 50 нафар бошад), мазмуну мундариҷаи шартнома 

оид ба фаъолияти муштараки аъзоёни чунин хоҷагии деҳқонӣ, инчунин маълумоти дар 

ҳуҷҷатҳои бақайдгирии хоҷагии деҳқонӣ зикргардида дахл дошта метавонад. Дар 

давоми ду соли пас аз қабул шудани Қонуни мазкур хоҷагии деҳқонӣ барои ба талаботи 

он мувофиқ кардани ҳуҷҷатҳо ва фаъолияти худ уҳдадор мебошанд. 

Барои дастгирии давлатии чунин хоҷагии деҳқонӣ қонунгузор муқаррар кард, ки 

дар ин давра ворид намудани тағйирот ба маълумоти давлатии бақайдгирӣ ё 

бақайдгирии хоҷагии деҳқонии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар заминаи чунин хоҷагии 

деҳқонӣ, бе пардохти боҷи давлатӣ анҷом дода шавад. 
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ТГФЭУ  
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В промышленно-развитых странах мира в качестве инструментов поддержки 

развития отраслей промышленности, широко используется налоговая система. В связи с 
этим, считается необходимым изучить опыт этих стран в области налогового 
регулирования. В рамках налоговой и кредитной политики традиционно формируется 
система льгот и других экономических средств, стимулирующих инвестиции в 
производство и научно-технические исследования, особенно в системе предоставления 
льгот при взимании корпоративного налога.  

При этом используются следующие инструменты инвестиционного 
стимулирования, в том числе снижение ставки налога, система специальных 
амортизационных отчислений, целевой налоговый кредит, целевой инвестиционный 
кредит, а также налоговые каникулы, то есть полное освобождение от уплаты налога на 
определенный период. [4, с.25] На наш взгляд, при выработке инструментов 
стимулирования инвестиционной активности предприятий легкой промышленности 
важнейшим собственным инвестиционным ресурсом предприятий являются 
амортизационные отчисления. С другой стороны, ключевую роль в совершенствовании 
амортизационной политики играет, прежде всего, упрощение амортизационного 
законодательства на основе укрупнения группировок основных фондов. Немаловажное 
значение имеет расширение самостоятельности предприятий легкой промышленности в 
области определения норм амортизации и стоимостной оценки основных фондов, а 
также обеспечение целевого использования начисляемой амортизации путем ее 
исключения из себестоимости в случае отвлечения амортизационных средств от 
решения задачи обновления производства. Необходимо также расширить сферу 
применения ускоренной амортизации.  

Политика поддержки стимулирования инвестиций в НИОКР в ЕС опирается на 
такие финансовые и налоговые инструменты, как прямые финансовые поддержки, 
субсидии, гранты, налоговый кредит, льготное налогообложение, освобождение от 
налогов или освобождение от определенного типа налога для предприятий, частично 
или полное освобождение от НДС, освобождение от местных налогов, предоставление 
бесплатных услуг или помещений, снижение налогов при участии в капитале новых 
предприятий, заниженные ставки кредитов, предоставление кредита для создания 
предприятия, вычет из налогов процентов по кредитам для предприятий. Однако в 
рамках налоговых стимулов инвестиции в НИОКР поощряют в ЕС налоговый кредит и 
налоговые льготы[4, с.5].  

Налоговая поддержка инновационных предприятий является одним из наиболее 
значимых факторов инновационного развития. Данный инструмент регулирования 
инновационных процессов используется во многих промышленно развитых странах. В 
ряде стран (Франция, Великобритания, США, Япония, Австралия) применяются 
налоговые кредиты на проведение исследований и разработок (ИР), представляющие 
собой вычеты из налогооблагаемой базы. Они способствуют росту капиталовложений в 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) путём 
снижения их реальной стоимости. Кроме того, они уменьшают риск финансовых потерь 
в случае неокупаемости прямых затрат на создание нового продукта вследствие низкого 
объёма продаж.  

На наш взгляд, изучение данного опыта имеет большое значение для 
экономического развития Республики Таджикистан, привлечения иностранных 
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инвестиций. Таким образом, на наш взгляд, изучение зарубежного опыта 
свидетельствует о целесообразности налогового стимулирования инновационной 
деятельности по различным направлениям (налоговые кредиты на ИР, налоговые 
льготы на венчурные инвестиции, налоговое стимулирование экологических инноваций 
и перехода на экологически чистые технологии и др.) и на всех уровнях власти.  

На наш взгляд, острота проблемы налоговой реформы объясняется тем, что, с 
одной стороны, налоговое бремя необходимо снизить с целью оживления 
инвестиционной активности в легкой промышленности, а, с другой, - его снижение 
приведет к эрозии текущих бюджетных поступлений и неизбежно усилит социальную 
напряженность.  

В этих условиях один из возможных подходов состоит в переносе центра тяжести 
налогового бремени со сферы материального производства на сферу потребления. 
Другое направление реформирования налоговой системы состоит в создании условий, 
при которых частный сектор экономики сможет с помощью государства сам заработать 
право на снижение налогового бремени. Идея соответствующего механизма 
государственного регулирования заключается в возмещении предприятию части 
уплаченного налога на прирост прибыли, полученный за счет роста эффективности 
производства. Поощрение инвестиций за счет собственных средств предприятий легкой 
промышленности возможно и на основе дифференцированного налогообложения их 
имущества. Цель подобного подхода заключается в стимулировании улучшения 
технологической структуры основных фондов. Дело в том, что в Республике 
Таджикистан в отличие от промышленно развитых стран чрезмерно высока доля 
пассивной части основных фондов (зданий, сооружений и т.д.), обслуживающей процесс 
производства. Соответственно низка доля активной части основных фондов (машины, 
оборудование и т.д.), принимающих в производстве непосредственное участие. 

Поэтому, суть дифференциации налогообложения имущества предприятий 
легкой промышленности, сводится к следующим моментам. Предоставляются 
налоговые каникулы по уплате данного налога при внедрении инновационных 
технологий с целью создания условий для повышения конкурентоспособности 
производственного аппарата. Такой подход должен распространяться только на 
активную часть основных фондов. Применяются пониженные ставки налогообложения 
в отношении активной части основных фондов, находящихся в эксплуатации. 
Используются повышенные ставки налога в отношении находящихся на балансе 
физически и морально изношенных основных фондов, что поощряет их списание. 
Повышенные ставки налога распространяются и на непроизводственную часть 
имущества предприятий (санатории, машины, яхты и т.д.) с целью противодействия 
отвлечению финансовых ресурсов от производственного инвестирования. Важным 
направлением стимулирования инвестиционной активности предприятий легкой 
промышленности, является и расширение сферы применения инвестиционных 
налоговых кредитов. В соответствии Налоговым кодексом Республики Таджикистан, 
они представляют собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 
организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Следует отметить, что низкие налоговые ставки и льготы по прямым 
иностранным инвестициям, являются одним из факторов для привлечения инвестиций в 
инновационную деятельность. По мнению А.А Солехзода. «из всех налоговых льгот для 
иностранных инвесторов наиболее предпочтительны ускоренная амортизация и 
налоговый кредит» [1, с.163].  

В Законе Республике Таджикистан «Об инвестиции» для инвесторов 
предоставляются следующие виды инвестиционных льгот [2, с.5]: льготы по 
налогообложению, таможенные льготы, выдача государственных грантов. 
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Мировой опыт показывает, что для привлечения иностранных инвестиций в 
отрасли промышленности и стимулирования их инновационно-инвестиционной 
деятельности, осуществляется путём создания свободных экономических зон (СЭЗ), в 
которых практикуется упращенная форма государственной регистрации, льготные 
режимы налогообложения и внешнеэкономической деятельности и т.д. 

На данный момент в республике успешно функционируют 4 СЭЗ сроком на 25 
лет: 

1) СЭЗ «Панч» (комплексного типа); 
2) СЭЗ «Сугд» (промышленно-инновационного типа); 
3) СЭЗ «Ишкошим» (производственно-коммерческого типа); 
4) СЭЗ «Дангара» (производственно-коммерческого типа). 

В целях регулирования порядка и условий применения специального правового 
режима в предпринимательской, инвестиционной деятельности, а также для 
эффективного функционирования СЭЗ был принят Закон Республики Таджикистан «О 
свободных экономических зон» от 25 марта 2011 года №700  

Повышение эффективности инновационной деятельности может быть достигнуто 
следующим образом. Во-первых, путем создания институтов инновационного развития, 
которые обеспечивают формирование национальных приоритетов инновационного 
развития и инновационной инфраструктуры, адекватную оценку научно-
технологических ресурсов, необходимых для достижения намеченных целей. Во-вторых, 
укреплением научно-технологического потенциала страны путем активизации 
инновационной деятельности предприятий и организаций. В-третьих, формированием 
институциональных основ становления национального рынка инноваций. Данный 
подход должен стать неотъемлемой частью стратегии перевода национальной 
экономики на инновационный тип развития. «Необходимо адресное и целевое 
налоговое стимулирование, позволить предприятиям уменьшить налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль в части расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки» [3, с.166].  

Таким образом, мы считаем, что стимулирование инвестиционной активности 
предприятий легкой промышленности является важным этапом разработки и 
реализации стратегии ее развития в Республике Таджикистан. 
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Айни замон яке аз муњимтарин самти рушди иќтисодиёти муосири љањониро 
равандњои сармоягузорї ташкил медињад. Ин масъала барои Љумњурии Тољикистон 
њамчун кишвари дорои иќтисоди хурди кушода ва эњтиёљдошта ба захирањои пулию 
технологї низ хеле муњим мебошад. Барои Љумњурии Тољикистон иштирок дар 
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лоињањои сармоягузорї ва љалби онњо ба иќтисодиёти кишвар љињати мусоидат кардан 
ба рафъи тангнои бозори дохилї ва тањкими мавќеиятњои раќобатї дар таќсимоти 
байналмилалии мењнат бисёр зарурї буда, танњо бо ин роњ иќтисодиёти онро барои 
љалби сармояњои хориљї имконпазир менамояд. 

Бо дарназардошти воқеият, ки сармоягузории дохилӣ дар айни замон талаботи 

афзояндаи дохилиро ба захираҳои сармоягузорӣ қонеъ гардонида наметавонад, ҷалби 

сармояи хориҷӣ аҳамияти калон дорад. Ин аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёми худ ба Маљлиси Олии кишвар дар соли 2021 зарурати ҷалби сармояи хориҷиро 

иборз дошта, ќайд намуданд, ки “…Беҳтар гардонидани фазои сармоягузориву 

соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи мустақим барои таъмин намудани рушди устувори 

иқтисоди миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии мо ба ҳисоб меравад” 
[4, с.5]. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар пасманзари бӯҳрони ҷаҳонии молиявӣ, ки дар 

соли 2020 вобаста ба бемории њамарофарогири СОVID-19 бавуљуд омад боиси коҳиши 

ҳаҷми сармоягузорӣ дар тамоми ҷаҳон гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ќисми 
људонопазири ин равандњо мебошад, буњрони бавуљудомада дар самти љалби сармояи 

хориљї ба иќтисодиёти мо низ таъсири мусбї расонид. Тибқи маълумоти Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти сармояи мустаќими хориљї 

дар соли 2020 ба иќтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 162,5 млн.дол. ИМА ташкил 
додааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2019 (345,9 млн.дол. ИМА) 183,4 млн.дол. 

ИМА кам мебошад. Бояд гуфт, ки барои рафъи сабабҳои коҳиши воридоти сармояи 

мустақими хориҷӣ дар кишвар, сиёсати беҳбудбахшии фазои сармоягузорӣ андешида 

шуд, ки дар натиља соли 2021 ба иќтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 342,5 млн.дол. 
ИМА сармояи мустаќими хориљї ворид гардида, нисбат ба њамин давраи соли 2020 
(162,5 млн.дол. ИМА) 180 млн.дол. ИМА зиёд мебошад [3, с.1].   

Бояд гуфт, ки хусусиятњои хоси иќтисодиёти Љумхурии Тољикистон бештар ба 

сиёсати љалби сармояи хориљї таъсир мерасонанд. Ба гуфтаи муҳаққиқони ватанӣ, 

иќтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳое монанд аст, ки иқтисоди хурди кушод 

доранд, ва тағйироти фоизии онҳо ба вориди сармояи хориҷӣ таъсир мерасонад. Дар ин 

ҷо ислоҳоти институтсионалӣ, устувории сиёсати андозї, низоми бонкӣ, беҳтар 

намудани фазои соҳибкорӣ ва ғайра муҳим аст. Махсусан ислоњоти дар самти 
дастгирии соњаи соњибкорї ба љалби сармояи мустаќими хориљї дар Љумхурии 
Тољикистон таъсири мусбат расонидааст [5, с.31].    

Ҳамин тариқ, тайи 10 соли охир ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 

7,9 миллиард доллари ИМА сармояи хориљї ҷалб карда шудааст, ки аз он 3,5 миллиард 

долларашро сармоя мустақими хориҷӣ ташкил медињад. (ниг. ба Љадвали 1). Тавре аз 
љадвали 1 бар меояд, воридоти сармояи хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 
дар маљмўъ тамоюли афзоиш дорад, ки ин аз бењтар шудани фазои сармоягузорї дар 
кишвар гувоњї медињад. Аммо новобаста аз тамоюли умумии афзоиш, љалби сармояи 

мустақими хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон дар 10 соли охир бо назардошти 
зарфиятњои мављуда ќонеъкунанда намебошад.  
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Љадвали 1 

Њаљми воридоти сармояи хориҷӣ ба иќтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2021 млн. долл. ИМА 

Солњо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

нисбат ба 
2012 бо % 

Срмояи мустаќими 
хориљї 

391,3 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 326,8 345,9 162,5 342,2 8,7 (коњиш)  

Сармоягузории 
портфелї 

0,1 0,2 1,4 0,0 0,1 500,0 - 0,1 - 0,1 ( бетаъѓир) 

Дигар намуди 
сармоягузорињо 

355,0 670,6 530,4 506,9 408,4 245,2 317,7 261,1 265,9 376,0 
10,5 

( рушд) 

Њамагї 746,4 1011,9 909,2 977,8 842,7 1100,4 644,5 607,1 428,4 718,3 
9,6  

( коњиш)  

   Сарчашма: Тољикистон: 30-соли Истиќолияти давлатї маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 
2021 сол С.-371-372. Маълумоти омории кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон (электронї санаи 
дархост 11.04.2022 сол) https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html 
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 То давраи бӯҳронӣ ҳаҷми бештари воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 

2014 мушоҳида мешуд , ки дар њаљми 470,9 миллион доллари ИМА-ро ташкил менамуд. 

Дар натиљаи таъсири буњрони бавуљудомада соли 2020 вазъ ба куллӣ тағйир ёфта, 

якбора коҳиш воридоти сармояи мустақими хориҷӣ баназар расид. Дар соли 2020 
воридоти сармояи мустаќими хориљї дар маљмуъ 162,5 миллион доллари ИМА-ро 
ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014, 308,4 миллион доллари ИМА кам мебошад.  

Дар шароити иќтисодиёти хурди кушоди Љумњурии Тољикистон афзоиш додани 
сармоягузорї ба соњаи саноат дар низоми сармоягузории кишвар бояд дар ояндаи 
наздик мавќеъи марказиро бахуд касб намояд. Зеро њанўз захирањои зиёди 
истифоданашуда, ки иќтидори бузўрг доранд дар кишварамон мављуд мебошанд. Бо 

вуҷуди ин, ба њамагон маълум аст, ки соњаи истењсолот барои рушди иќтисодиёт, 
таъмини љойњои нави корї, баланд шудани даромаднокии ањолї ва боло бурдани сатњи 
зиндагї мусоидаткунанда мебошад.  

Дар љараёни љањонишавии иќтисодиёт сармояи хориљї дар ќатори тиљорати 
байналмилалии молу хадамот дар рушди иќтисодиёт наќши муассир дорад. Таљрибаи 
љањонї нишон медињад, ки дар шароити муосир рушди устувори иќтисодиро бе 
иштироки самаранок дар равандњои сармоягузорї, аз љумла бе љалби самараноки 
сармояи мустаќими хориљї тассавур кардан ѓайри имкон аст.  

Дар гузориши UNCTAD ( Созмони милали муттањида оид ба тиљорат ва рушд ) 

қайд шудааст, ки танҳо номуайянии сиёсати соњавї, тағйирот дар сиёсати андозї, 

метавонад ба ҷараёни сармоягузории байналмиллалӣ таъсири ҷиддӣ расонад ва 
гардиши онро коњиш дињад [1, с.17]. Чунин тавсияњои институтсионалї барои 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон њамчун иќтисодиёти хурди кушод, ки дар он 
ислоњоти институтсионалї механизми асосии љалби сармояи мустаќими хориљї 
мебошад, комилан ќобили ќабул мебошанд.  

Дар ҳоли ҳозир фазои сармоягузории Љумњурии Тоҷикистон дар нигоњи 

сармоягузоронит хориҷї бо он имкониятњои бузурги табиию иқлимї, ки дар 

кишварамон мављуд аст, иқтидори воқеии сармоягузории кишварро нишон намедињад. 

Аз ин рў, таҳияи маҷмӯи тадбирҳое, ки бевосита ба мусоид шудани фазои 

сармоягузории кишвар алоќаманд бошад, ба мақсад мувофиқ аст. Талошњои нињодњои 
давлат, ки марбут ба љалби сармояи мустаќими хориљї мебошанд, бояд барои бартараф 
намудани монеъањои сунъї ва сохторї дар ин самт равона карда шаванд. Њамзамон 
коњиш додани гаронии андоз, такмили санадњои меъёрї-њуќуќї дар смти идоракунии 
корпаративї бо маќсади ќавї намудани њимояи њуќуќи сањмдорон низ дар љалби 
сармояи мустаќими хориљї муњимияти хоса дорад.  

Љойи ќайд аст, ки њиссаи сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва дигар 

сармоягузориҳо ба иқтисодиёти кишвар дар тӯли 13 сол (2007-2020) мутаносибан 44,2 ва 

51,1%-ро ташкил медињад. Таносуби сармоягузориҳои мустақим ва дигар намуди 

сармоягузорињо яъне қарзӣ хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар, ҷавобгӯи манфиатҳои 

миллӣ нест, зеро он ба зиёд шудани ҳаҷми қарзи берунаи давлатӣ оварда мерасонад. 

Дар муқоиса бо онҳо, ҳиссаи сармоягузориҳои портфелї дар ҳаҷми умумии 

сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳамин давра хеле кам буда - 3,2%,-ро ташкил медињад ва 

гувоҳӣ аз он аст, ки иқтисодиёти дохилии мо ҳоло бо бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ, 

хусусан бо биржаҳои фондӣ робитаи мустаҳкам надорад [10, с.621]. 

Ҳамин тариқ, метавон қайд кард, ки мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми 

гардиши байналмилалии сармоягузории мустақими хориҷӣ чандон зиёд нест. Аз ин рў, 
љињати баланд бардоштани мавќеи давлат дар гардиши байналмилалии сармоягузории 

мустақими хориҷӣ ва зиёд љалб намудани он ба иќтисодиёти кишвар, бењсозии фазои 

сармоягузорї муњим мебошад. Дар инљо пеш аз ҳама, бояд кор дар самти рушди бозори 

такрории коғазҳои қиматнок ва беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ вусъат дода шавад.  

Диќќати махсус зоњир намудан ба рушди муҳити рақобат, ҷорӣ намудани низоми 

инноватсионии идоракунии истеҳсолот ва хизматрасонӣ муњим мебошад. Иштирок дар 
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лоиҳаҳои инфрасохтори байналмилалӣ ва минтақавии истеҳсолӣ ва такмили 

инфрасохтори иқтисоди бозорӣ яке аз механизми муҳими бењсозии фазои 
сармоягузории кишвар мебошад. Ин ва дигар вазифањо бояд бо назардошти риояи 
манфиатњои давлатњо дар шароити њамгироии љањоншавии бозори захирањои 
сармоягузорї ба амал бароварда шаванд.  
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ТАМОЮЛИ ВАЗЪИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИИ МАМЛАКАТ 

Мирсаидов С.А., д.и.и., профессори кафедраи менеҷмент  

Неъматов И., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи менеҷмент  

 Амнияти озуқавории кишвар ҷузъи ҷудонашавандаи некуаҳволии иқтисодӣ ва 

яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумату давлат ба ҳисоб меравад. Беҳтар намудани 

таъминоти аҳолӣ бо озуқа вазифаи муҳимми иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки ҳалли он 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. Ҳамчунин, бояд дар назар дошт, ки 

таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ мебошад, 

зеро он доираи васеи омилҳои миллӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва экологиро 
фаро мегирад. 

 Мутобиқи пpинсипҳои Стpатегияи миллии pушди Ҷумҳуpии Тоҷикистон баpои 

давpаи то соли 2030 ва Стpатегияи паст каpдани сатҳи камбизоатӣ даp Ҷумҳуpии 

Тоҷикистон, даp Баpномаи амнияти озуқавоpӣ баpои солҳои 2010-2020 се афзалияти 

асосии баpномавӣ муайян каpда шудааст:51 

таъминоти мавҷудияти озуқавоpӣ ва дастpасӣ ба он (дастpасии воқеӣ ва 

иқтисодӣ) даp асоси pушди устувоpи соҳаи кишоваpзӣ; 

таъмини амнияти озуқавоpӣ ва таъминоти аҳолӣ бо озуқаи солим (аз ҷумла, даp 

гуpӯҳҳои осебпазиpи аҳолӣ); 

таъмини муътадили озуқавоpӣ. 

                                                           
51

 Стpатегияи миллии pушди Љумњуpии Тољикистон баpои давpаи то соли 2030 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_overview_ru.pdf
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html


324 

 

Баpнома тағйиpоти куллии солҳои охиp даp сиёсати макpоиқтисодӣ ва вазъи 

иҷтимоию иқтисодии бахши кишоваpзӣ pӯйдода, пуpзӯpшавии таъсиpи pавандҳои даp 

бозоpи ҷаҳонӣ бавуҷудомада, инчунин вазъияти даp иқтисодиёти мамлакат вобаста ба 

буҳpони молиявию иқтисодӣ баамаломадаpо ба назаp мегиpад.  

Дар сиёсати давлатдорӣ масъалаи таъмини мунтазами озуқавории аҳолӣ яке аз 

вазифаҳои муҳим ба шумор меравад, зеро бехатарии миллӣ аз он вобаста мебошад. Дар 

солҳои 70-ум қарори махсуси мамлакатҳои аъзои «Хафтгонаи бузург» доир ба 

мутобиқкунии сатҳи истеҳсолоти кишоварзӣ барои қонеъ гардонидани талабот ба 

озуқаворӣ қабул гардида буд. Мақсади асосии ин раванд таъмини талаботи аҳолӣ бо 

маҳсулотҳои озуқавории истеҳсоли дохилӣ ва воридотӣ буд, вале доир ба ин масъала 

қарор ва хулосаи умумӣ қабул нагардид, зеро манфиатҳои давлатҳои алоҳида ба ҳам 

мувофиқ наомад. 

Бинобар ин, мамлакатҳои пешрафтаи дунё дар алоҳидагӣ ба таври мунтазам 

бозори ҷаҳонии озуқавориро тараққӣ дода, сатҳи баланди худтаъминкуниро нигоҳ 

медоранд. Масалан, сатҳи худтаъминкунии Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Фаронса – 
аз 100% зиёд, Олмон ба 93%, Италия - 78%, Япония – 50%, Руссия - 30% баробар аст.52 

Сатҳи худтаъминкунии талаботи аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти нонӣ, картошка, 

сабзавот ва полизӣ таъмин буда, вале талабот бо меваҳо дар соли 2020 ба андозаи 

37,6%, равғани растанӣ 83,4%, гӯшт ва маҳсулоти гўштӣ 38,7%, шир ва маҳсулоти ширӣ 

94,2%, тухм 57,4% ва моҳӣ 6,2% таъмин аст. Дар баробари ин, 61,3% гӯшт ва маҳсулоти 

гӯштӣ, 27,9% тухм, умуман 60,5 фоизи маҳсулоти мавҷуда аз берун ворид карда 

мешаванд, ки таҳдид ба бехатарии озуқаворӣ аст. 

Айни замон дар Тоҷикистон ҳиссаи маҳсулоти ғизоии воридшаванда аз меъёри 

зарурӣ зиёд мебошад. Истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ барои нигоҳдории ҳаёти солими 

инсоният яке аз шартҳои зарурӣ ба ҳисоб меравад.  

Бинобар ин, вазифаи асосии ҳар як давлат, бо истеҳсолоти ватанӣ талаботи 

аҳолиро бо маводҳои озуқаворӣ таъмин намудан аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

ҳалли ин ҳадафи стратегӣ, имконият ва шароити мусоид мавҷуд аст, ки он самаранок 

истифода бурдани заираҳои обу замин, захираҳои меҳнатиро тақозо мекунад.  

Вобаста ба рушди иқтисодиёти ҷаҳон ва рақобати мамлакатҳои абарқудрат 

барои монополиякунонии истеҳсоли маҳсулотҳои озуқаворӣ ва дар ин самт истифода 

бурдани тамоми омилҳои рушд, масъалаи бехатарии озуқаворӣ ба пайдо гаштани 

масъалаҳои бехатарии экологӣ оварда расонид. Истифодаи натиҷаҳои илмӣ-техникӣ, 

биологӣ, химиявӣ дар соҳаи аграрӣ, аз як тараф, боиси баланд шудани самаранокии 

истеҳсолот гашта, аз дигар тараф, ба пастшавии ҳолати экологӣ, истеҳсоли 

маҳсулотҳои дорои моддаҳои заҳрнок оварда мерасонад. Ин боиси ба вуҷуд омадани 

бемориҳои ба тиб ноайён гардида, солимии аҳолиро паст намуда, ба давомнокии умри 

инсоният таъсири манфӣ расонидааст. 

Ҳамин тавр, бехатарии озуқаворӣ на фақат як қисми муҳими бехатарии 

иқтисодии мамлакат, балки бехатарии сиёсӣ ва экологӣ буда, дар муайян намудани 

бехатарии озуқаворӣ дар бехатарии миллӣ нақши асосиро мебозад. 

Принсипҳои асосии ташаккулдиҳии ҷамъи маҳсулотҳои озуқаворӣ, 
ки барои таъмини саломатии инсон ва таъмини фаъолияти зиндагии 

онҳо пешниҳод карда шаванд, иборатанд:1 

- қонеъгардонии талаботи гурӯҳҳои аҳолӣ бо моддаҳои ғизоӣ, 

вобаста аз таркиби химиявӣ ва арзиши энергетикии онҳо; 

- сохтори хӯроквории вуҷуддошта бо назардошти истеъмоли 

ҳақиқии маҳсулоти ғизоӣ дар оилаҳои камбизоат; 

                                                           
52 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Продовольственная безопасность. Раздель 1.-М.; МГФ «Знание», 2000. -544с. 
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- интихоби маҳсулоти ғизоие, ки дар ҳолати ба таври 

камтарин истифода бурдан, саломатӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Барои ташаккул додани маҷмӯи маҳсулоти ғизоӣ, меъёрҳои талаботҳои 

физиологӣ дар моддаҳои ғизоӣ барои гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ва пешниҳодҳои 

ташкилоти умумиҷаҳонии тиббӣ истифода бурда мешавад. 

Пас аз ба даст овардани истиқлолият, бо пешниҳоди ташкилотҳои 

умумихалқӣ меъёри истеъмоли ғизо бо маҷмуи озуқаворӣ дар сабади истеъмолӣ 

иваз карда шуд, 31 августи соли соли 2018 аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Точикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи меъёрҳои физиологии истеъмоли 

маҳсулоти асосии ғизоӣ ба сари ҳар нафар аҳолӣ ба имзо расид. Ва аз тарафи Ҳукумати 

мамлакат «Меъёрҳои тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ 

ба ҳар сари аҳолии Тоҷикистон» тасдиқ гардидааст.53 (ҷадвали №1).  

Ҷадвали 1. Меъёри тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии 

озукаворӣ ба ҳар сар аҳолӣ ва ҳолати таъмини он 
Номгӯи маҳсулоти 

асосии озуқоврӣ 

Дар як моҳ кг Дар як сол 
гк 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

озуқаворӣ 

(ҳазор тон) 

Ба ҳар сар аҳолӣ  
(дар соли 2020 кг)  

Нон ва маҳсулоти 

нонӣ  

 
12,1 

 
145,2 

 
1508,5 

 
158,7 

Картошка  7,6 91,2 1022,6 107,6 

Сабзавот ва полезӣ   
13,7 

 
164,4 

 
3236,3 

 
340 

Маҳсулоти гушт   
3,4 

 
40,8 

 
150,1 

 
15,8 

Шир ва маҳсулоти 

ширӣ  

 
9,5 

 
114 

 
1020,9 

 
107,4 

Тухм дона,   15,0 180 983,1 ҳаз. дона 103,4 (дона) 

Манбаъ: Нишондињандањои асосии кишоварзии Ҷумњурии Тоҷикистон дар солњои 1991-2020, 
С.10-12  

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

алоҳидаи ғизоӣ ба ҳар сар аҳолӣ аз ҷумла маҳсулоти нонӣ 13,4кг, картошка 16,3 кг, 

сабзавот ва полезӣ 175,6 кг зиёд буда, ба меъёри тавсиявӣ мувофиқ аст. Аммо ҳолати 

таъминнокии маҳсулотҳои дигари ғизоии аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ: гуштӣ, 25,1 кг, 

тухм 77 дона аз меъёри муайяншуда кам буда, боиси нигаронӣ аст.  

Дар ин маврид зарур аст, ки бо мақсади таъминнокии комил мувофиқи меъёри 

муайяншуда истеҳсоли маҳсулоти гуштӣ ба 387,6 ҳаз. тонна, тухм ба 1710,0 дона 
расонида шаванд.  

Ҳамин тавр яке аз самтҳои афзалноки рушди минбаъдаи комплекси агросаноатӣ 

васеъ истифода бурдани воситаҳои техникӣ, яъне технологияи нави замонавӣ дар 

соҳаҳаи растанипарварӣ, чорводорӣ, корхонаҳои саноатӣ коркарди онҳо мебошад. Бо 

ин роҳ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳоро зиёд намудан мумкин аст.  

Дигар самти роҳи ҳалли масъалаи амнияти озуқаворӣ ин оқилонаву самаранок 

истифодабарии захираҳои обу замин мебошад. Ҳарчанд, ки имрӯз заминҳои таъиноти 

кишоварзӣ дар ихтиёри субъектҳои хоҷагидор қарор дорад ва онҳо истеҳсолкунандаи 

маҳсулоти кишоварзӣ ва таъминкунандаи ашёи хом дар комплекси агросаноатӣ ба 

ҳисоб мераванд.  

Бинобар он, “Ҳосилнокии заминро бо истифодаи сармоя, меҳнат ва илм беинтиҳо 

баланд бардоштан мумкин аст”, - гуфта буд дар замони худ Ф. Энгелс. Маҳз 

сармоягузорӣ ба киштзор бо мақсади беҳтаргардонӣ ва баланд бардоштани 
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ҳосилнокии замин на танҳо омили асосии баланд бардоштани самаранокии 

заминистифодабарӣ, балки воситаи асосӣ дар низоми усулҳои иқтисодии идораи 

захираҳои замин ва афзунгардии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аст. 
Адабиёт: 

1. Агафонов Валерий Павлович. Продовольственное обеспечение и эффективность зернового 
производства / В. П. Агафонов, Д. М. Пармакли, С. А. Суслов ; М-во образования 
Нижегор. обл., Нижегор. гос. инженер.-экон. ин-т. - Княгинино : НГИЭИ, 2013 . - 193 с. 
У9(2Р)32/А235 Ч/з2 Г2013-24277 

2. Азаматова К.З. Региональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности / К.З. 
Азаматова // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 1, № 10. – С. 16-18. 

3. Акимова Ю.А. Проблемы развития системы импортзамещения в аграрной сфере экономики 
/ Ю.А. Акимова // Менеджмент качества и устойчивое развитие в изменяющемся мире: 
материалы Всерос. науч.- практ. конф. с международ. участием. – Саранск: Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, 2016. – С. 80-84.  

4. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 
Продовольственная безопасность. Раздель 1.-М.; МГФ «Знание», 2000. -544с. 

 
 

АҲАМИЯТИ ТАЊЌИЌИ ШУЃЛИ АЊОЛИИ ИЌТИСОДИЁТИ НИЊОНЇ ДАР 
ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

Неъматов И.У.- н.и.и., дотсент мудири кафедраи менеҷмент 
Шуѓли ањолии иќтисоди нињонї ин худ соњаи бењад мураккаб ва доманадор ба 

шумор меравад. Он тарафњои гуногуни иќтисод ва молияро дар бар гирифта, бо 
хусусиятњои бењад махфї ва ѓайримустаќими таъсиррасонии худ омўзиш ва тањќиќи 
амиќро талаб менамояд. Бо њамин хусусият омўзиши масъалаи мазкур њамчун объекти 
пур аз њолатњои эњтимолї баромад мекунад. Яъне, ин намуди фаъолият ба фарогирии 
њифзи манфиатњои гуногунљабњаи давлатї алоќаманд мебошад. Дар ин соња кор аз 
дараљаи тахассусии мутахассисони њамин бахш оѓоз мегирад. 

Дар робита бо њамин, объектњои мушаххаси њолатњои ба шуѓли ањолии 
иќтисодиёти нињонї алоќамандбуда заминаи воќеии шаффофиятро фароњам оварда, 
хусусиятњои воќеї ва устувориро дар пешрафти иќтисодиёти соњањои алоњида зам 
менамояд. Ин, дар навбати худ, љараёни фаъолияти корї, аз љумла соњибкориро 
нисбатан устувор гардонида, њамчун омили таъсирбахши бењтаргардонии 
нишондињандањои иќтисодї баромад мекунад. Маќоми ин ё он намуди шуѓл дар 
мавриди њисоби њаљми истењсол ва хизматрасонињо мавриди истифодаи самаранок 
ќарор гирифта метавонад. Дар шароити амалї намудани фаъолияти соњибкорї 
интихоби љои кор ва љалби субъектњо аз ќабили он заминањое мебошанд, ки 
нишондињандаи устувории молиявиро аз як тараф, таъмин карда, аз дигар тараф, 
њамчун шароити ба амал омадани иќтисоди нињонї ва тањдид ба бехатарии молиявї 
дар сатњи гуногун баромад менамояд. Ин њолат, алалхусус дар давраи муносибатњои 
бозорї маќоми хоссаро мегирад. Либерализатсия ва озод амал намудани субъектњои 
иќтисодї дар бисёр мавридњо манфиатњои хусусии худро авлотар медонанд ва ин 
асосан, аз њисоби сари ваќт ва бо пуррагї шаффоф нишон надодани заминањои 
ташкилию иќтисодї ва заминањои иљрои уњдадорињои молиявї њисоб шуда метавонанд. 

Майл ба шуѓли мењнат дар шароити бозори мењнат ин муњити махсуси иљтимоию 
иќтисодии соњаи муайяни муносибатњои иќтисодї буда, дар он объекти хариду фурўш 
њифзи манфиатњои мењнатї мебошад. Заминаи устувори молиявї ва асоси объективии 
инкишофи бозори шуѓли мењнат ин зарурати таъмини раванди пай дар пай ва дар 
хизматрасонињои иљтимоию иќтисодї таљассум ёфтааст. Бо роњи сариваќтї пеш 
гирифтани хизматрасонињои молиявию иќтисодї, риоя ва иљрои талаботњои 
шартномавї, пардохти музди мењнат, нишон додани њаљми кор ва хизматрасонињои 
воќеии онњо базаи андозбандиро хусусияти воќеї дода, бо ин роњ субъекти иќтисодї 
омили такондињандаи рушди иќтисодї шуда метавонад. Аз њама муњим, бо кор 
таъминкунандагон, масалан, фаъолияти соњибкориро бо шаффофият мазмуни идоравї 
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дода, њолатњои сар задани њодисањои ногувор ва зарари эњтимолиро аз њисоби 
фаъолияти иќтисоди нињонї кам мегардонанд. 

Мувофиќи њисоботи гузаронидаи мо дар давраи тањлили њаљми шуѓлдошта дар 
бахши иќтисодиёти нињонї ба 9% зиёд зиёд гардидааст, ки љадвали 1-ум аз он гувоњї 

медињад. Чӣ тавре ки маълумотњои љадвали 1 нишон медињад, дар натиљаи зиёдшавии 
шумораи ањолии фаъоли иќтисодї дар давраи солњои 2000-2020 тамоюли нисбатан 
инкишофёфтаистодаи шуѓл дар иќтисодиёти нињонї мушоњида мегардад. Дар ин давра 
шумораи ањолии фаъоли иќтисодї бо таносубияти фоизї ба 33% зиёд гардид. 
Љадвали 1. - Маљмуи нишондињандањо барои ченкунии шуѓл дар иќтисодиёти нињонї дар 
солњои 2000-2020 [1,с.87].  
Нишондињандањо Солњо 

2000 2005 2010 2017 2018 2019 2020 

Шумораи ањолии иќтисодии 
фаъол, њаз. нафар 

1795 2154 2280 2303 2347 2362 2382 

Шумораи ањолии шуѓлдошта бо 
киро, њаз. нафар 

975,8 1065,5 1071,6 1059,38 1049,1 1062,1 1089,05 

Шумораи расмии 
баќайдгирифтагони бекорї, њаз. 
нафар 

49 42 47 54 56 55 57 

Шумораи бекоронї аз ќайд 
нагузашта дар шуѓли ањолї, њаз. 
нафар 

818,2 1088,5 1208,4 1243,4 1297,9 1299,1 1292,95 

Њаљми шуѓл дар бахши нињонї 0,44 0,50 0,52 0,53 0,54 0,54 0,53 

 
Расми 2. Маљмуи нишондињандањо барои ченкунии шуѓл дар иќтисодиёти нињонї дар 
солњои 2000-2020 бо % 

 
Муњим будани омўзиши шуѓли ањолии иќтисодиёти нињої, пеш аз њама, аз таѓйир 

ёфтани характери муносибатњои иќтисодию молиявї бармеояд. Дар шароити 
љањонишавї ва воридшавии Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои молиявию 
иќтисодии љањонї, объектњо ва миќдори шартномањои мењнатї бетаъсир монда 
наметавонанд. Њамаи ин дар навбати худ шарт ва шароити заминавї ва устувории 
иќтисоди соњањои гуногуни иќтисоди миллиро таѓйир дода метавонад. Ин њолатњо аз 
омўзиш ва тадќиќоти мувофиќи соњавии шуѓли мењнат вобастагї дорад. 
Љадвали 2. - Маљмуи нишондињандањо барои чен кардани сатњи иќтисодиёти нињонї дар 
солњои 2000-2020 [4,с.145] 
Нишондињандањо Солњо 

2000 2005 2010 2017 2018 2019 2020 

ММД, млн.сом 1786,8 7206,6 24707,1 30071,1 36163,1 40524,5 45605,2 
Шуѓли ањолї, њаз.наф. 1745 2111,7 2233 2249 2292 2307 2325 
Њосилнокии мењнат, њаз.сом. 1,024 3,413 11,065 13,371 15,778 17,566 19,615 

Њаљми иќтисодиёти нињонї, 806,5 3642,4 13120,8 16288,2 20073,6 22374,7 24837,7 
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Основной 
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Основной 
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Шумораи ањолии 
шуѓлдошта бо киро, 
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Шумораи расмии 
баќайдгирифтагони бекорї, 
њаз.нафар 

Њаљми шуѓл дар бахши 
нињонї 
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њаз.сом. 

 
Расми 2. Њаљми иќтисодиёти нињонї нисбат ба ММД дар солњои 2000-2020 

 
Натиљаи тањлил нишон медињад, ки дар давраи тањлилї солњои 2000-2020 

инкишофи нисбии иќтисодиёти нињонї ба назар мерасад. Агар дар соли 2000 њаљми 
иќтисодиёти нињонї 45,1% ММД-ро ташкил дињад, пас дар соли 2020 ин нишондињанда 
54,5% ММД ташкил медињад, ки ба 9% зиёдтар аст.  

Дар доираи тањќиќи ин масъала кўшиш намудем, ки аз тариќи моњият ва 
ањамияти шаффоф ба роњ мондани ќабул дар доираи шуѓли мењнатї, ќонуниятњои 
пайдоиш ва моњияти иљтимоию иќтисодии иќтисодиёти нињої, тањлили сохт ва таркиби 
соњањои иќтисодї ва маќоми фаъолияти мушаххасро њамчун унсури бозори мењнатї 
баррасї намоем. Дар ин замина, ташаккул ёфтани сегментњои алоњидаи фаъолияти 
шуѓли мењнатї омили рушд мебошанд.  

Иќтисоди нињонї, пешгирї ва шаффоф гардонидани он, ин худ чун заминаи 
муњим ва њалкунанда дар инфрасохтори бозори мењнатї мебошад. Ин масъала дар 
алоќамандии зич бо таъсиси маблаѓњои дастгирикунанда њамчун омили таъмини рушд 
ва устувории молиявї баромад карда метавонад. Яъне, ќайд карданї њастем, ки бо зиёд 
намудани теъдоди субъектњои бо кор таъминкунанда ва маљмуи он шартномањое, ки 
шуѓлварзон дар макон ва мањалли муайян ташкил ва сафарбарї менамоянд, онњо 
метавонанд дар пешрафти молия ва иќтисоди кишвар ба омили пешравї табдил ёбанд. 
Имрўзњо дар кишвар тибќи маълумотњои расмии оморї ањолии шуѓли мењнат дар 
давоми аз соли 2010 то соли 2020 аз 2233 њаз. нафар то ба 2325 њаз. нафар таѓйир ёфта, 
бештар аз 104,1%-ро ташкил медињад. Њамзамон, теъдоди расман баќайдгирифташудаи 
бекорон аз 47 њазор то ба 57 њазор мебошад, ки ин наздики 121,3%-ро ташкил медињад. 
Ин маълумотњои тањлилии анљомдодашуда маълум мегардонанд, ки нишондињандањои 
асосии фаъолияти бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010 -2020 аз 
рўи таркиб ва таќсимоти соњавии захирањои ќувваи корї дар маљмуъ зарурати омўзиш 
ва тањќики шуѓлро ба миён овардааст. Агар ин љараёнро њамчун шароит ва майдон 
барои ѓунљоиши бозори ањолии иќтисоди нињонї ќабул намоем, ин нишондињанда дар 
соли 2020 нисбати соли 2010 то 116,5% зиёд гардидааст. Ин вазъият, аз љумла нишон 
медињад, ки сатњ ва таркиби вазъи бозори шуѓли мењнат имкониятњоеро доро мебошад, 
ки дар робита ба муайян намудани шуѓли ањолии иќтисоди нињонї субъектњои 
иќтисодї рушд пайдо намуда, заминаи молиявии буљет неруи молиявии нав гирифта 
метавонад.  

Мутаассифона, омузиши ин масъала дар Љумњурии Тољикистон њанўз ба љузъи 
таъсирбахш ва људонашавандаи иќтисоди миллї табдил наёфтааст. Мафкураи бисёре аз 
шањрвандон ва соњибкорон фањмиши моњият ва таъйиноти шуѓли ањолии иќтисоди 
нињониро чи тавре дар дигар мамлакатњои тараќќикарда маълум аст, дар бар 
намегирад. Корњои зиёде дар пеш меистад. Пеш аз њама, амал намудани корхонањои 
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истењсолї ва хизматрасонї бояд низоми муайяни љалби шахсони ба шуѓл вобаста 
набударо дар бар гирифта бошад. Хусусан аз њисоби фаъолияти таркиби ќобилияти он 
шуѓлнадоштагон, ки илољи дигар ба љуз аз њадди аќали арзиши њаёт дигар имкониятеро 
надоранд. 

Мувофиќи маълумотњои расмї дар натиљаи сиёсати иљтимоию иќтисодии ватанї 
солњои охир аз љониби соњибкорон иншооти иќтисодиву иљтимої бунёд мегарданд. Дар 
байни онњо корхонањои саноатї бештар гардида, њазорњо љойи нави корї ташкил 
мешавад. Њамаи ин љараёнњо заминаи мустањками молиявї барои ањолии ќобили 
мењнат шуда метавонанд. Имтиёзњои муайян барои рушди соњибкорї таъйин 
гардидаанд, ки онњо дар оянда метавонанд ин соњаро фаъолтар ва таъсирбахш 
гардонанд. Дар ин асос онњо бояд дар таъмини љойњои корї бештар шаффофиятро пеш 
гиранд. 

Дар даврањои гузашта бо љой доштани системаи маъмурии хољагидорї низоми 
бошуѓлфарогирї маќоми ёрирасонро иљро менамуд. Дар замони њозира сегментњои 
алоњидаи бозори мењнат метавонад дар таъмини љойњои кории нав таъсирбахш ва дар 
муносибат бо вазъи молиявии мамлакат њамчун фишанги муфид баромад намоянд. 

Бо баррасї ва хулосабарорї аз натиљаи тањќиќи ин масъала ќайд карданием, ки 

дар шароити пешрафти ҷомеа барои муваффаќ шудан ба натиљањои баланди рушди 
иќтисодї бояд сатњи корчаллонї ва кордониро баланд бардорем. Низоми ташкилот ва 
ширкатњои ба шуѓли мењнат вобастабударо бо мутахассисони касбї таъмин кунем. 
Бештари шањрвандон аз моњият ва афзалиятњои намудњои гуногуни шуѓли мењнатї ва 
ќонунњои амалкунанда дар ин самт бо пуррагї воќиф нестанд. Ќисми ањолии фаъоли 
мењнатї, ки неруи пешнињодшавандаи ќувваи кориро ташкил медињанд, барои самтњои 

гуногун бояд донанд, ки курсњои омӯзишї, сайќал додани мањорати њунармандию 
косибї, истифода аз анъанањои миллї заминаи боэътимод ва боварибахши пешравињо 
дар соњањои иќтисод шуда метавонанд. 

Омўзиш нишон дод, ки гирифтани пеши роњи инфлятсия, њавасмандгардонї ба 
мењнат, баланд бардоштани боварии мардум ба љойњои нави корї, рушди бозори шуѓли 
мењнатиро муфид мегардонад.  
                    Адабиёт: 

1. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, соли 2006 – Душанбе. – 87с. Инчунин 2020.- 84с. 
2. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. 
3. Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Муњољирати 

мењнатї дар Љумњурии Тољикистон. - Душанбе , 2019. 
4. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии 

Љумњурии Тољикистон. Душанбе 2021с.  

 

 
ПРОБЛЕМАҲОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУЗДИ МЕҲНАТИ АЗ ДАСТ РАФТА ДАР 

НАТИҶАИ РАСОНИДАНИ ЗАРАР БА САЛОМАТӢ  

Бобоев Ҷ. Қ., н.и.ҳ., дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ 

 
 Зарар категорияи муҳим дар муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ буда, боиси ба вуҷуд 

омадани муносибатҳои ҳуқуқӣ гашта метавонад. Зарар метавонад ҳам ба шахс ва ҳам 
ба моликияти вай расонида шавад.  

Расонидани зарар ба саломатии инсон метавонад оќибатњои гуногун дошта 
бошад. Масалан, ќобилияти мењнатии шахс метавонад муваќатан ё пурра ќатъ гардад; 

метавонад пурра ё ќисман ќобилияти касбӣ ё ќобилияти умумии корї аз даст дода 
шавад. Аз ин лињоз, њангоми расонидани зарар ба саломатї муайян кардани шакли аз 
даст рафтани ќобилияти мењнатї наќши муњимро барои муайян кардани андозаи 
љуброни зарар мебозад. 
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Кодекси гражданӣ ин масъаларо тибқи моддаи 1102 ба танзим медарорад. Аммо 

меъёрҳои танзимнамоии КГ ҶТ то чи андоза ба талаботи амалия, назария ва 

қонунгузорӣ мувофиқ мебошад, зарурати омӯзишро талаб менамояд.  

Бинобар ин, дар доираи мақолаи мазкур кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки 

атрофи баъзе проблемаҳо ибрози ақида намоем.  

Тибқи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон дар ду љой кор кардани шахс 
(моддаи 228) равост. Аз ин рўй њангоми расонидани зарар ба саломатии шахс даромаде, 
ки вай аз љойи кори дигари худ ба даст меорад, ба таркиби музди мењнати аздастрафта 
дохил мешавад. Шарти асосї, ки барои муайян кардани музди мењнати аздастрафта 
баназар гирифта мешавад, ин тањти андозбандї ќарор гирифтани даромади шахс 
мебошад.  
 Мувофиќи кодекси андозї Љумњурии Тољикистон, њама гуна маблаѓе, ки ба 
манфиати ягон шахс истифода мегардад, барои маќсадњои андозбандї маблаѓи ба он 
шахс пардохтшуда ба њисоб меравад. Даромади (фоидаи) гирифташуда, новобаста ба 
асосњои ба даст омадани он, бояд мутобиќи Кодекси андоз андозбандї гардад. 
Аммо бояд як њолатро ќайд намуд, ки ќонунгузории амалкунанда як ќатор имтиёзњои 

андозиро аз ќабили озод намудан аз андозњоро пешбинӣ намудааст. Масалан, мутобиќи 

зербанди 15 моддаи 189 КА ҶТ намудҳои зерини даромадҳои шахсони воқеӣ 

андозбандӣ карда намешаванд: маблағҳои маош, подошпулиҳо ва пардохтҳои дигаре, 

ки хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи системаи 

вазоратҳои мудофиа, корҳои дохилӣ, мақомоти давлатии амнияти миллӣ, оид ба 

ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, воҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи мақомоти 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти гумрук, Агентии 

назорати маводи нашъовар, Гвардияи миллӣ, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 

адлияи Ҷумҳурии Тоҳикистон вобаста ба адои хизмат (иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ) 
гирифтаанд, андоз аз даромад ситонида намешавад. 

Инчунин, тибқи созишномаҳо баъзан вақт ба ташкилотҳои байналхалқӣ ва кормандони 

он имтиёзҳо аз қабили озод намудан аз андозҳо дода мешавад. Дар чунин ҳолатҳо 

зараре, ки ба саломатии шахс расонида мешавад, бояд аз рўйи маблағи воқеӣ, ки дар 

ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ қайд гардидаанду ба шахс ҳамчун музди меҳнат пардохт карда 

мешавад, ба ҳисоб гирифта шавад. 

 Аммо моддаи 1102 КГ танҳо он даромадҳоеро дар назар гирифтааст, ки таҳти 

андозбандӣ қарор гирифтааст. Дар ин ҷо ба мақсад мувофиқ мебуд, агар дар қатори 

даромадҳое, ки таҳти андозбанди қарор мегиранд, моддаи мазкур инчунин ба 

даромадҳое, ки таҳти андозбандӣ қарор намегиранд (андоз аз даромад), илова менамуд.  

Усули ҳисоб намудани музди миёнаи меҳнат ҳангоми расонидани зарар ба саломатӣ яке 

аз масъалаҳои муҳим баҳисоб меравад. 

 Ҳангоми муайян намудани музди меҳнати аздастрафта усули њамаи маблаѓњои 
тайи 12 моњи охири корї ба 12 таќсим карда шуда, маблаѓи он бароварда мешавад. 
Чунин усули њисобу китоб дар њолатњое истифода карда мешавад, агар љабрдида дар 
муддати 12 моњи охири корї маблаѓњое гуногуни музди мењнат ба даст оварда бошад. 
Дар аксарияти њолатњо ин усул дар он њолате ба кор бурда мешавад, агар музди 
мењнати љабрдида то андозае кам гардида бошад. Зеро тибќи ќисми 5 моддаи 1102 КГ 
дар њолати расонидани зарар ба саломатии љабрдида таѓйироте рух дода бошад, ки 

вазъи молу мулкии уро бењбуд бахшида бошад, танҳо музди меҳнат (даромад)-е, ки ў 

гирифтааст ё мегирад, ба ҳисоб гирифта мешавад. 
 Дар амалия њолатњое љой доранд, ки зарар ба саломатии шахсе расонида 
мешавад, ки муваќатан бекор аст. Ин њолат низ аз мадди назари ќонунгузор дур 
намонда, танзими њуќуќии худро пайдо кардааст.  
 Тибќи он агар љабрдида дар лањзаи расонидани зарар кор накунад, ду тарзи 
љуброн намудани зарар пешбинї шудааст, ки бо хоњиши вай мумкин яке аз он истифода 
шавад. Тарзи якум, ин музди мењнати то озодшавї аз кор ва тарзи дуюм андозаи оддии 
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подошпулии корманди дорои тахассуси ў дар њамин мањал. Тарзи дуюм бо маќсади 
дастгирии иљтимоии љабрдида чунин шарти њатмиеро пешбинї намудааст, ки он 
иборат аз на кам аз дањ нишондињандаро барои њисобњои муќаррарнамудаи ќонун фаро 
мегирад.  

 Дар амалия ин меъёр метавонад мушкилот-ро ба вуљуд орад, ки амалӣ шудани он 
аз љониби зараррасон душвор гардад. Зеро дар њолати расонидани зарар ба шахсе, ки 
музди мењнати калон мегирифту лекин бо сабабњои объективї муддати охир кор 
намекард, љуброн намудани ин музди мењнат хеле душвор ва њатто номумкин мебошад. 
Аз ин хотир ба маќсад мувофиќ мебошад, ки музди мењнати њаддї аќали зиндагї 
пардохт карда шавад.  

Адабиёт: 
1. Крашенинников, В.П. Обязательства вследствие причинения вреда. Постатейный 

комментарий главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации В.П. Крашенинников. 
Под.ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут 2009. 

2. Гражданское право: В 4 т. Том 4 : Обязательственное право. Отв. ред. Е.А. Суханов. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. Волтерс Клувер, 2006. — 816 с. 

3. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в англий-ском, немецком и 
французском праве: Учебное пособие . Отв. ред. М.А. Егорова. — М.: Юстицинформ, 2017. 
—376 с. 

4. Возмещение вреда в гражданском праве Российской Федерации : учебное пособие / В. П. 
Камышанский, И. В. Петров, А. И. Макаренко.– Краснодар: Краснодарский университет 
МВД России, 2017. – 44 с. 

 

 
СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ГУМРУКЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ҳаитов С.П., н.и.ҳ., дотсенти кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ 

Бар асоси таҳлилҳои Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

аломатҳои ҳуқуқиро метавон ҷудо кард, ки сохти давлатии Тоҷикистони 

соҳибистиклолро инъикос менамоянд ва мақсад аз онҳо – ин таҳқиқу ташвиқи ягонагии 

сиёсати молиявӣ дар њама сатњњои кишвар ва воњидҳои маъмурии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад.  
Сиёсати њуќуќии гумрукї мисли њар дигар сиёсати њуќуќї дар ќаламрави 

Љумњурии Тољикистон аз Конститутсияи он сарчашма мегирад. 

Сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - низоми тадбирҳои 

иќтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ мебошад, ки барои 

татбиқ ва ҳимояи манфиати иқтисодии дохилию хориҷии кишвар нигаронида шудааст. 
То ин ки тадбирњои иќтисодию маъмурї аз љониби давлат тањиягардида: 

ќоидањои гумрукї, усулу воситањои истифодаи онњо дар љараёни танзими интиќоли 
мол, сармоя, хизматрасонї, захирањои маънавї ва мењнатї дар бозори дохилї ва беруна 
ба манфиати њифзу рушди иќтисодиёти миллї бањри пурра кардани буљаи давлатї ва 
мустањкам намудани алоќањои хољагидории љањонї, инчунин таъмини амнияти 
иќтисодии кишвар ба амал бароварда шавад. 

Аз даврони пайдоиши давлатдорӣ то замони муосир ягон давлати дунё бе 

пешбурди сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ вуҷуд дошта наметавонад, бинобар ин гумрук ба 

ҳайси пояи асосии давлат дар таъмин ва танзими муносибатҳои иқтисодии кишвар 

накқши хеле калон мебозад. 

Сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ асосан бо мақсади таъмини назорати гумрукӣ ва 

танзими ҳуқуқии мубодилаи мол дар қаламрави гумрукии кишвар, мусоидат намуда ба 

рушди иқтисоди миллӣ ва амалигардонидани сиёсати ҳуқуқи иқтисодии кишвар равона 

карда шудааст. Сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ дар кишвар тибқи принсипҳои зерин ба роҳ 
монда мешавад: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882493/#tab_person


332 

 

- ягонагии сиёсати ҳуқуқи тиҷорати хориҷӣ ҳамчун қисми таркибии сиёсати 

берунаи Тоҷикистон; 

- ягонагии танзими низоми давлатии фаъолияти тиҷорати хоричӣ ва назорат аз 

болои амалӣ гардидани он; 

- бартарияти чораҳои иқтисодии танзими давлатии фаъолияти тиҷоратии 

хоричӣ; 

- баробарҳуқуқии иштирокчиёни фаъолияти тиҷорати хориљӣ; 

- аз ҷониби давлат ҳимоя намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии иштирокчиёни 

фаъолияти тиҷорати хориљӣ. 

Аз ҳамин нуқта назар сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ қисми сиёсати дохилӣ ва хориљии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад [14, С. 399]. 

Вазифаи асосии сиёсати ҳуқуқии гумрукии Тоҷикистон дар ҳимояи истиқлолият 

ва амнияти иқтисодии кишвар, фаъол сохтани муносибатҳои иқтисодии Тоҷикистон 

дар низоми муносибатҳои иқтисоди ҷаҳонӣ, ҳимояи бозори дохилӣ ва мусоидат ба 

рушди иқтисоди миллӣ ифода мегардад. Таърихан шакли аввалини танзими давлатии 

тиҷорати беруна сиёсати гумрукӣ хисоб мешавад. Бинобар ин, моҳияти сиёсати ҳуқуқии 

гумрукӣ мураккаб аст ва он дар коркарди ягонаи низоми чораҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

ташкилӣ ва ҳуқуқӣ доир инкишофи робитаҳои иқтисоди берунаи давлат нақши муҳим 
дорад. 

Мақсад аз пешбурди сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ ин муайян намудани нишондоду 

дастурҳои сиёсӣ баҳри танзими бомароми савдои хориљӣ ба манфиатҳои миллии давлат 
мебошад. 

Мазмуни сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ дар истифода намудани низоми тадбирњост, 

ки давлат баҳри танзими мубодилаи тиҷорати беруна равона намудааст. 

Воситаҳои асосии амалӣ кардани сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ дар Тоҷикистон ин 

муќаррар кардани низоми гумрукӣ ва татбиқи тарифи гумрукӣ, пардохти гумрукӣ ва 

хироҷи гумрукӣ нисбати мол ва воситаҳои нақлиётие, ки аз сарҳади гумрукии 

Тоҷикистон интиќол мегарданд, ҳисоб мешавад. 

Дар коркарду татбиқ ва пешбурди сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ бевосита мақомоти 
гумруки кишвар иштирок менамояд. 

Сиёсати ҳуқуқии гумрукиро бояд чун қисми таркибии сиёсати умумидавлатӣ 

маънидод кард, чунки он шакли амалӣ намудани ваколатҳои ҳокимияти давлатиро дар 

ҷиҳати таъмину муҳофизати манфиатҳои миллии Тоҷикистон, чи дар низоми 

муносибатҳои байналхалқӣ ва чи дар ҳалли масъалаҳои дохилӣ ба амал мебарорад. 
Њангоми тањия ва такмилдињии Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон солњои 

1993 – 1997 мафњуми «сиёсати њуќуќии гумрукї» дар маркази диќќат буд ва чандин 
маротиба мавриди муњокимаи олимону муњакќиќон ва кормандони роњбарикунандаи 
маќомоти гумрук, таќрибан дар тамоми конференсияњои илмию амалї бахшида ба 
масъалаи фаъолияти гумрукї ќарор гирифта буд. Дар натиља таърифи зерини мафњуми 
«сиёсати њуќуќии гумрукї» пешнињод гардид. 

Сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ - ин фаъолияти мақсадноки мақомоти њокимияти 
давлатї аст, ки аз љињати амалї намудани манфиатњои миллї дар самти фаъолияти 

гумрукӣ буда, бевосита бо мубодилаи молии байналмилалии Тоҷикистон алоқаманд 
аст.  

Шарњи мафњуми сиёсати њуќуќии гумрукї ањамияти љиддї дорад, зеро 
маќомоти гумрук ва наќши онро дар низоми сиёсати давлатї, робитањои мутаќобил бо 
сиёсатњои дигари соњањои њуќуќ, субъектону объектони онњо, тарзу усул ва воситањои 
татбиќкунандаро муайян менамоянд.  

Бинобар ин бояд қайд кард, ки сиёсати иқтисодии давлат чораҳои мақсадноки 

давлат дар соҳаи идораи иқтисодиёт мебошад [15]. 
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Мувофиқи ақидаи профессор Райзберг, сиёсати иқтисодии давлат ин хати амалии 

давлат дар таъмину иҷрои мақсаду вазифаҳо ва муаммоњои иљтимоию иқтисодии 

кишвар мебошад [11]. Аз ин љо мавќеъ ва нуфузи мақомоти гумрук дар пешбурди 

сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ меафзояд ва ҳамчун дарвозаи танзимкунандаи муносибатњои 

воридотию содиротии молу маҳсулот ва воситаҳои нақлиётие, ки аз сарњади гумрукии 

Тоҷикистон интиқол мегарданд, баромад намуда, баҳри ғанї гардонидани буҷаи 

давлат вазифа ва уҳдадориҳои бо қонунгузорӣ муқарраршударо дар амал татбиқ 
менамояд. 

Заминаҳои - ҳуқуқие, ки ҳамчун асоси пешбурди сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ 

баромад мекунанд, аз санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии қабулнамудаи давлат бармеояд, чунки 

тамоми мақомоти қонунгузор ва ҳокимияти иҷроияи маќомоти њокимияти давлатї дар 

таҳияи он иштирок менамоянд ва ба ин суханони Плотон низ рост меоянд, ки 

мефармояд: «қонунҳое, ки бо маслиҳати ... ба роҳбарӣ гирифта мешавад, давлати моро 
комилан шоду саодатманд мегардонад» [12, С.14]. Аз мазмуни иќтибоси мазкур 

бармеояд, ки қонунҳои гумрукие, ки аз ҷониби мақомоти ќонунгузор баҳри рушду 

нумуи давлат ќабул мегарданд, беихтиёр ба манфиати иқтисодии кишвар мебошад. 

Танҳо ба истиснои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон дигарон ҳуқуқ надоранд қароре қабул 

кунанд, ё ин ки ба салоҳияти мақомоти гумрукӣ монеа ташкил намоянд, ё бе иҷозати 

дахлдор вазифаҳои онҳоро иҷро намояд ё тағйир диҳад, ба зиммаи онҳо вазифаҳои 

иловагӣ гузорад ё бо роҳи дигар ба фаъолияти мақомоти гумрук дахолат намояд. 

Вобаста ба акқидаҳои овардашуда, гуфтаҳои собиқ Раиси Суди Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Н. Абдуллозода рост меоянд, ки қайд намудаанд: «Дар ташаккул ва амалӣ 

гардидани сиёсати ҳуқуқии давлат ҳамаи субъектони ҳаёти сиёсӣ-ҳуқуқӣ, аз мақомоти 

олии намояндагии давлат, ки стратегияи сиёсати ҳуқуқиро муайян ва мақомоти иљроия, 

ки онро дар амал татбиқ мекунанд, то шаҳрвандони алоҳида иштирок меварзанд» [13, 

С.294], бинобар ин дар сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ субъективизм, кушиши ќонеъсозии 

манофеи минтақаҳои алоҳида ё сохторњои ҳокимият баръало намоён аст. 

Моҳияти сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ дар он ифода меёбад, ки ҳамаи вазорату 

идораҳои дахлдори кишвар хусусан мақомоти гумрук дар доираи як чаҳорчубаи идораи 

давлатӣ бо баланд бардоштани самаранокї баҳри амалисозии манфиатҳои миллї, 

саодатмандии шаҳрвандон ва бо камоли боварӣ дар асоси эътирофи баробарҳуқуқ дар 

миќёси ҷаҳонӣ ҳамчун субъекти баробарарзишї тамаддуни љањонӣ дохил шудани он ба 

муносибатҳои байналмилалї мебошад, ки танзими њуќуќии фаъолияти иқтисоди 

хориҷиро истифода менамоянд. 

Бо мақсади пешбурди сиёсати ҳуқуқии гумрукии кишвар соҳаҳоеро људо намудан 

мумкин аст, ки бевосита мавриди истифода қарор мегиранд ва дар ҳамкории зич 

алоқаманданд: 

- фаъолияти ташкиливу ҳуқуқӣ дар муносибатҳои ҳуқуқи гумрукии кишвар; 

- фаъолият ҷиҳати таъмини риоя гардидани қонунгузории кишвар оид ба фаъолияти 

гумрукӣ; 

- КВД “Маркази Равзанаи ягона”-и Хадамоти гумрукӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

- фаъолияти хифзи ҳуқуқ, ҷиҳати ошкор ва пешгирӣ кардани қонуншиканӣ ва ҷиноят 

дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ; 

Сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ солҳои охир зуҳуроти муҳими ҳаёти ҷамъиятии 

мамлакат ва фаъолияти амалии давлати Тоҷикистон гардидаааст. Болоравии мақоми 

сиёсати њуќуќии гумрукӣ дар марҳилаи ҳозира аз омилҳои зерин вобастагӣ дорад: 

- вазъияти сиёсӣ, экологӣ ва иқтисодиёти ҷаҳон, ки бевосита таъсири манфии худро 

ба Тоҷикистон мерасонад, ки талаботи пасти пардохттавонии бозори истеъмолӣ, 
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нокифоягии сармоягузории хориљӣ, қарзи калони субъектҳои фаъолияти хољагидориро 
руйи кор меоварад; 

- ташаккул ва инкишофи иттиҳодияҳои тиҷоратӣ бо иштироки Ҷумхурии 

Тоҷикистон (Созмони Ҳамкории Шанхай), фаъолияти соҳаи иқтисоди хориљии 

иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тақсимоти байналхалќии меҳнат; 

- равандҳои барқарор ва мукаммал намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмонҳои 

байналхалқии тиҷоратӣ ва молиявӣ, аз ҷумла: 

1. Созишномаи генералӣ оид ба тарифҳо ва савдо (СГТС/ТУС); 

2. Конференсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба савдо ва инкишоф 
(ЮНКТАД); 

3. Шурои ҳамкории гумрукӣ (ШҲГ); 
4. Ассотсиатсияи савдои озоди Аврупо (АСОА); 

5. Созмони ҳамкории иқтисодӣ (ЭКО); 

6. Кумитаи ҳамоҳангсозии назорати содирот (КОКОМ) ва ғ. мебошад. 

Ба ақидаи мо, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие, ки њалли масъалаҳоро дар пешбурди 

сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ ба роҳ мемонанд ба муқаррароти меъёрҳои мазкур 

Стратегияи идоракунии молиявии Ҷумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 

[10], Консепсияи Иқтисодиёти ракамӣ дар Ҷумњурии Тољикистон [2], Консепсияи 

сиёсати андозии давлат барои давраи миёнамуҳлат [3], Консепсия оид ба инкишофи 

мақомоти гумруки Ҷумњурии Тољикистон [4] Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди 

ракамӣ дар Ҷумњурии Тољикистон барои солҳои 2021-2025, Консепсияи Ҳукумати 

электронӣ [1], Консепсияи ташаккули Равзанаи ягона оид ба расмиёти содиротию 

воридотӣ ва транзитӣ [8], Барномаи љорӣ намудани системаи Равзанаи ягонаи 

барасмиятдарории амалиёти “Дар бораи љорӣ намудани низоми Равзанаи ягонаи 

барасмиятдарории амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумњурии 

Тољикистон” [6] вобастагии зиёд дорад. Онҳо ба мақсади тезонидани суръати рушди 

иқтисодию молиявии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ањолӣ бо 

истифодаи технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин фароҳам 

овардани шароити мусоид барои гузариш ба модели нави рушди иқтисоди раќамии 

оянда дар дурнамои дарозмуҳлат аз ҷониби Ҳукумат бо мақсади татбиқи сиёсати 

ҳуқуқии гумрукиро вусъат бахшидан таҳия гардидаанд. 

Мақомоти гумрук мақоми давлатии ҳифзи ҳуқуқ буда, дар асоси принсипҳои худ, 

ҳимояи истиќлолият, амнияти иқтисодии Тоҷикистон, риояи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ҳангоми интиқол додани мол ва воситаҳои нақлиёт аз 

сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд [9]. 

Дар хотима зикр бояд кард, ки сиёсати ҳуқуқии гумрукӣ яке аз низомҳои давлат 

аст, ки тибқи муқаррароти санадҳои қонунгузории давлат фаъолияти худро ба амал 

бароварда, бо се самти муҳими ҳаёти иқтисодии кишвар мусоидат менамояд: 

- фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёти миллӣ, танзими савдои 

хориҷӣ; 

- ҳифзи аҳолӣ ва муҳити табиат аз воридоти молҳои зараровар, хатарнок ва 

партобҳои истеҳсолот; 

- пур кардани қисми даромади буҷети давлатӣ. 
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6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2020 №410 

 



335 

 

АМАЛИГАРДОНИИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР ЊАМЧУН 
ЊАДАФИ ЧОРУМИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛЇ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН 

Нуров Ш.С., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи менељменти молиявї  
 

   Тавре, ки дар Паёми навбатии худ санаи 26-уми декабри соли 2018 Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ироа намуданд: «Дар робита ба ин ва бо дарназардошти аҳамияти 

соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ 

пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ 
эълон карда шавад».  

  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26-уми декабри соли 2018 ва дар Паёми 
навбатї аз 21 декабри соли 2021 бинобар ањаммияти бузурги соњаи саноат дар рушди 

минбаъдаи мамлакат, њалли масъалањои иҷтимоиву иќтисодї ва таъмин намудани 

иҷрои њадафњои Стратегии миллї, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар 

солњои 2022- 2026 то ҷашни 35-солагии Истиќлолияти давлатии Тоҷикистон «Солњои 

рушди саноат» эълон карда шуд,ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар Маҷмӯи 

Маҳсулоти Дохилӣ бояд ба 22 фоиз расонида шавад. [1.c.10] 

Саноат, яке аз соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, 

ки ин соҳаҳои сӯзишворию-энергетикӣ, кимиё, мошинсозӣ, металлургӣ, хӯрокворӣ, 

масолеҳи сохтмон ва ғайра мебошанд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми 

стратегии кишвар қабул намуд, ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, 

таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, ѓани гардонидани буљети давлатї, коњиш додани 
мањсулоти воридоти ва ба содирот нигаронидашуда, коњиш додани муњољирати 
мењнитї, содирот кардани мањсулоти саноатї босифат љовобгу ба Стандартњои 
байналмиллалї, коњиш додани содироти ашёи хоми ватанї ва коркарди он дар дохили 
кишвар, коркарди пурраи мањсулоти кишоварзї, шуѓли пурмањсул ва баланд 

бардоштани иқтидори устувории содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина амиқ 
мегузорад. 

Барои расидан ба ин мақсад бояд амалишавии барномаҳои соҳавии 

қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дода, самаранокӣ 

ва сифати онҳо таъмин карда шавад ва бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор 

андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои корӣ вусъат бахшида 
шавад. 
   Бояд ќайд кард, ки дар шароити муосир раванди индустриаликунонї дар 
мамлакат то ба имрўз давом дорад.  Агар дар соли 1991 њиссаи саноат дар сохтори 
Маљмўи Мањсулоти Дохилии љумњурї 25,4%-ро ташкил медод, пас дар соли 2016 ќариб 
ду маротиба кам шудааст, ки он 15,1 %-ро ташкил дод. Дар соли 2017 бошад, ин 
нишондињанда 17,2 % мебошад, ки нисбат ба соли 2016-ум 2,1 % зиёд аст. Њиссаи 
саноат дар сохтори Маљмўи Мањсулоти Дохилї дар соли 2019 ба 17,3%- афзоиш ёфт, 

ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ ба 22 фоиз 
расонида мешавад [5. с.4]. 
Нишондињандањои асосии саноат дар Љумњурии   Тољикистонро барои солњои 2006 -
2020 дида мебароем ( ниг. ба љадвали 1).  
 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии саноат дар Љумњурии   Тољикистон барои солњои 
2006-2020  

 
 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
2018 2019 2020 2020/ 

нисба
т ба  
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2006, 
% 

Шумораи 
корхонањои 
саноатї (адад) 

1094 1473 1586 1804 2164 2310 2043 1999 2161 2164 2283 20,1 

Њаљми 
мањсулоти 
саноатї бо 
нархњои 
солњои 
дахлдор, (млн. 
сомонї) 

10476 11191 13286 13390 14480 116116 18695 22677 25080 28391 30890 29,4 

Шумораи 
солонаи 
њайати 
кормандони 
саноату 
истењсолї ба 
њисоби миёна 
(њаз. нафар) 

81,1 75,4 79,6 76,3 81,7 81,2 80,9 86,8  85,6  84,2 84,3 10,3 

Аз љумла: 
шумораи 
коргарон 

64,0 60,4 57,6 55,4 62,8 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 10,5 

Манбаъ: Саноати Љумњурии Тољикистон. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 
Душанбе, 2021. ,2.С. 397. 
 
   Аз тањлили љадвали 1 дар муќоиса ба солњои 2006 ба соли 2020-ум бар меояд, ки 
шумораи корхонањои саноатї 20,1%, њаљми мањсулоти саноатї бо нархњои солњои 
дахлдор 29,4 млн. сомонї, шумораи солонаи њайати кормандони саноатї ва истењсолї 
ба њисоби миёна 32,2 њаз. нафар, шумораи коргарон дар мамлакат 10,5 % агар ба њисоба 
њазор нафар гирем соли 2020 нисбат ба соли 2006- 3700 нафар зиёд шудааст.[2. С. 397 ] 
   Мутобиќи «Барномаи коркарди пурраи ашёи хоми пахта дар Љумњурии Тољикистон 
дар давраи то соли 2020», як ќатор корхонањои бофандагї сохта ва мавриди истифода 
ќарор дода шуданд: дар вилояти Хатлон - 7 , дар вилояти Суѓд - 7, дар шањри Њисор -1, 
ки метавонанд дар як сол зиёда аз 100 њаз. тонна нахи пахтаро коркард намоянд. Ин 
дастоварди калон аст, агар бо соли 1991 муќоиса кунем, ваќте дар љумњурї њамагї танњо 
3 корхонаи саноати бофандагї - Комбинати бофандагии Душанбе, фабрикаи ресандагии 
ш. Ќурѓонтеппа (Бохтар) ва фабрикаи бофандагии шањри Конибодом буданду 
њамаашон якљоя коркарди танњо 10 - 12 њаз.тонна нахи пахтаро таъмин мекард, ки ин 
њамагї 5%-и  нахи пахтаи истењсолшавандаро дар љумњурї ташкил медод. 

  Дар соли 2019 дар Тоҷикистон 149 корхонаи саноатӣ аз фаъолият бозмонд ва дар 

соли 2018 шумори корхонаҳои аз фаъолият бозмонда 180 ададро ташкил медод, ки 
нисбат ба соли 2018-ум 31 адад кам мебошад. 

  Инчунин аз ин шумор 29 корхона бо сабаби рақобатпазир набудани маҳсулот ва 

надоштани ашёи хом, 23 корхона бо сабаби фарсудашудани таҷҳизот, 9 корхона бо 

сабаби надоштани иҷозатномаи истихроҷи канданиҳои фоиданок ва 43 корхона бо 

сабабҳои мавҷудияти қарзҳо аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳо дар назди буҷети давлатӣ, 

аз ҷумҳурӣ рафтани роҳбари корхона бинобар шаҳрванди хориҷӣ буданашон, 

надоштани фармоиш, мушкилоти молиявӣ дар марҳилаи бунёд ва муҷаҳҳазгардонӣ 

қарор даштан (навтаъсис) фаъолият надоранд”,таъкид доштааст манбаъ. 

Тибқи иттилои манбаъ, бештар корхонаҳо дар ноҳияҳои тобеъӣ марказ ва Хатлон аз 
фаъолият бозмондаанд. 
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Тибќи маълумотномаи Вазорати саноати Тоҷикистон дар соли 2019 дар Суғд - 32 

корхона, Хатлон - 39 корхона, шаҳри Душанбе - 33 корхона, ВМКБ - 5 корхона ва дар 

ноҳияҳои тебеи марказ 40 корхона аз фаъолият бозмонданд. 
Саноатикунонии босуръати кишвар барои таъмин намудани устувории 

иқтисодиёти мамлакат,таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, гани гардонидани буљети 
давлатї аз њисоби чойњои нави корї, коњиш додани мањсулоти воридоти ва ба содирот 

нигаронидашуда, паст кардани сатњи камбизоатї, коњиш додани муҳоҷирони меҳнатї, 
зиёдшавии миќдори андозсупорандагон аз њисоби таъсиси чойњои нави корї, содирот 
кардани мањсулоти саноатї босифат љовобгўи он ба Стандартњои байналмиллалї, 
коњиш додани содироти ашёи хоми ватанї ва коркарди он дар дохили кишвар, 

коркарди пурраи мањсулоти кишоварзї ва баланд бардоштани иқтидори устувории 

содиротии мамлакат ва рақобатнокии он, замина гузоштан ба шугли пурмањсули ањолї 

мебошад. Саноаткунонии босуръат замина барои барои рушди деҳот, зисту зиндагии 

бошандагони он таъсири мусбӣ мерасонад. Fайрииндустриалишавии иќтисодиёти 
миллї ва табдил додани Тољикистон ба мамлакати саноативї- аграрї дар шароити 
муосир Тољикистонро ба барои дањсолањо ба пеш мамлакатро муаррифи мекунад ва 

ҳолати вобастагӣ аз маҳсулоти воридотиро аз байн меравад. Зеро ҳамаи корхонаҳои 

саноатӣ на танҳо дар шаҳр инчунин дар дењот низ сохта мешавад ва дар вақти 

сохтумони корхонаҳои саноатӣ манбаи ашёи хом, қувваи коргарӣ ва дигар имкониятҳо 
ба эътибор гирифта мешаванд.Ва дар ин љода инфрасохтори дењот ба шањр мубадал 
гардонида мешавад. 

Дар сурати самаранок истифода бурдани захираҳои бузурги гидроэнергетикии 

кишвар, табдил додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ ва таъмин намудани сатҳи 

баланди зиндагии мардум ҳамчунин истифодаи имкониятҳои шуғли босамари аҳолӣ 

дар соҳаҳои истеҳсолӣ ба саноатикунонии босуръати кишвар оварда мерасонад ва 
Тоҷикистонро ба кишвари руштёфтаи индустриалию - аграрї муаррифи карда мешавад          

Адабиёт: 
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Љумњурии Тољикистон ш.Душанбе, 21 декабри соли 2021.   

2. Маҷмӯаи омори солонаи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021, 
С.397,695. 
3.Стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. - Душанбе, 2016. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Хамидов А.Х., Косимова С.И. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Существенные изменения в экономической ситуации Республики Таджикистан за 

четверть века государственной независимости выявили ряд новых явлений в структуре 
экономики и сфере занятости. Одним из ключевых атрибутов новой национальной 
экономики стал неформальный сектор с важнейшей характеристикой отечественного 
рынка труда - массовая неформальная занятость и получение гражданами неучтенных 
доходов. Следовательно наряду с происходящими изменениями, сдвигами в отраслевой 
структуре национальной экономики приводит к существенному расширению 
неформального сектора, особенно в сфере услуг и торговли. В неформальном секторе 
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экономические процессы не афишируются, скрываются их участниками, не 
контролируется государством и обществом, не фиксируются официальной 
государственной статистикой и зачастую уклоняются от налогообложения. 

Для Таджикистана, как и для других стран с переходной экономикой, 
характеризующихся нестабильностью, трансформацией сложившихся институтов 
и макроэкономических пропорций, структурными сдвигами, проблема учитываемого 
(фиксируемого) отражения деятельности в неформальном секторе, особенно в сфере 
торговли, где их масштабы весьма значительны. По нашему глубокому убеждению 
ключом к развитию неформального сектора сферы торговли является разработка 
«новой модели развития» данного сектора, где роль экономической науки продолжает 
оставаться решающей. Современное состояние функционирования и развития 
неформального сектора в сфере торговли характеризуется отсутствием в отечественной 
экономической науке адекватно отражаемой теория и методология исследуемой 
проблемы. 

Уместно отметить, что в условиях углубления глобализационных отношений 
важное значение приобретает государственная граница, разнообразность функций, 
которая представляет большой интерес для развития приграничной торговли. 
Государственная граница может существенно ускорить торговые процессы, может стать 
неким барьером для развития торговых отношений, что становится причиной 
возникновения неформальных отношений. В социально-экономическом развитии 
региона и структурной перестройке приграничных районов Республики Таджикистан в 
соответствии с современными требованиями значительную роль играет сфера торговли. 
Формирование и развитие торговли в приграничных районах разносторонне 
способствует структурным преобразованиям и многогранному развитию регионов 
страны[2,С.85-91].  
Анализ неформального сектора проводился в приграничных кластерах таджикско-
киргизской границы. Для количественного опроса выбрано 90 респондентов, в том 
числе 45 – в Исфаре (в 4-х кластерах), из них 10 граждан Кыргызстана, 30 в 
Б.Гафуровском районе (в двух кластерах), из них 10 граждан Кыргызстана. Отбор 
респондентов производился с учетом количества пригнаничных кластеров и 
интенсивности приграничной торговли в целевой зоне исследования. При этом особый 
фокус сделан на молодежь (18-30 лет не менее 25% респондентов) и гендерный аспект 
(женщин не менее 25%).  

Неформальная торговля – это экономическая деятельность хозяйствующих 
субъектов, которая связана с уходом от издержек, содержащихся в установленных 
законах и нормативно правовых актах, регламентирующий торговую деятельность. Эта 
экономическая деятельность процветает, принося местным «челнокам» - основной или 
дополнительный источник дохода, а потребителям разнообразные виды относительно 
дешевых товаров.  

Необходимо отметить, что неформальная торговля является прибыльной, лишь в 
приграничных зонах, где факторы близости границы и небольшого расстояния между 
местами закупки товаров и их перепродажи серьезно снижают расходы, связанные с 
доставкой таких товаров. Неформальная торговля в зоне приграничья между 
Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой в течение длительного периода 
времени широко распространена потребительскими товарами, сельскохозяйственной 
продукцией и нефтепродуктами.  
Необходимо отметить, что основными причинами развития неформальной торговли на 
приграничных зонах являются: отсутствие свободного перемещения людей и товаров, 
задержка товаров на приграничных пунктах из-за бумажной волокиты, требования 
дополнительных выплат и высокие технические и тарифные барьеры, особенно в 
период COVID-19. 
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Рисунок 1 - Причины неформальной торговли в приграничных зонах 

Проведенный соцопрос показал следующую картину: 44% респондентов считают, что 
основная причина неформальной приграничной торговли – отсутствие свободного 
перемещения людей и товаров на сопредельную территорию, 28% считают - задержка 
товаров на приграничных пунктах из-за бумажной волокиты и 22% считают - 
требования дополнительных выплат и высокие технические и тарифные барьеры.  

Необходимо отметить, что доля неформальной торговли в приграничных рынках 
составляет более 90%. Неформальная торговля между приграничными кластерами 
носит более разнонаправленный характер: из-за ценовой разницы граждане 
Таджикистана покупают дешевый и более качественный уголь и ГСМ на территории 
КР, в то время как граждане Кыргызстана приобретают широкий ассортимент 
продуктов питания, одежды и других товаров на таджикской территории. Подобные 
товары, как для Таджикистана, так и для Киргизии нередко оказываются дешевле 
ввозимой из-за высоких таможенных пошлин. 

Несмотря на то, что неформальная торговля доставляет сопредельным 
государствам серьезные правовые, налоговые и логистические проблемы, ее можно 
считать, в некотором роде, одной из наиболее успешных и динамичных форм 
приграничного сотрудничества[7,С.24]. Однако такого рода активность далеко не 
всегда признается желательной властями, которые периодически предпринимают в 
отношении «челноков» жесткие ограничительные меры.  
Оценка неформального таджикско-кыргызского внешнеторгового оборота, которая 
проведена по методу «зеркального баланса» – при сопоставлении данных учета 
таможенных органов Республики Таджикистан и Кыргызской Республика. 

В 2019г., зафиксированный в официальных статистических данных Таджикистана 
импорт в Республику Таджикистан из Кыргызстана составил 11,4 млн. долларов, что 
составляет меньше половины (42,0%) экспорта, учтенного в Кыргызской Республике. 
Причины расхождений в статистических данных могут быть следующие: 
умышленная не регистрация товара при пересечении национальной границы;  
использование двойных счетов-фактур для указания заниженного количества товара с 
целью снижения таможенных платежей;  
декларация товаров под ложными товарными кодами с целью минимизации ставок 
таможенных платежей и др. 
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что объем неформальной 
экономической деятельности во внешней торговле между Республикой Таджикистан и 
Кыргызской Республикой составляет 56,5%.  
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Таблица 1. Неформальный оборот в таджикско-кыргызской внешней торговле (млн. дол. 
США) 

№ Показатель 2016 2017 2018 2019 
по официальным данным Республики Таджикистан 

1 Экспорт  8,9 10,9 14,1 11,4  
2 Импорт  16,8 37,9 48,2 42,8 
3 Внешнеторговый оборот 25,7 48,8 62,3 54,2 

 по официальным данным Кыргызской Республики 
1 Экспорт  21,8 24,9 26,1 27,2 
2 Импорт  6,5 14,5 17,5  19,0 
3 Внешнеторговый оборот 28,3 39,4 43,6 46,2 

расхождение данных 
1 Превышение по экспорту РТ-КР над импортом 

КР – РТ 
2,4 -3,6 -3,4 -7,6 

2 Превышение по импорту РТ - КР над экспортом 
КР –РТ 

-5,0 
 

13,0 22,1 15,6 

3 Превышение по торговому обороту -2,6 9,4 18,7 8,0 
4 Совокупное расхождение (1+2) -2,6 9,4 18,7 8,0 
5 То же, в % -1,01 1,92 3 1,48 

Источник: Таблица составлена и рассчитана на основе данных Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан, 2020. – С. 342-348; Статистического ежегодника Республики Кыргызстан (внешняя 
торговля Кыргызской Республики), 2020 - С.46-51. 

 
Таким образом, по результатам анализа мы пришли к следующим выводам: 
- развить Интернет сеть что помогает осведомлять население о негативном последствии 
неформального сектора. Кроме того, можно проводить разъяснительные работы по 
углублению понятия населения от отрицательном воздействии неформального сектора, 
не только на бюджет и ВВП страны, но и непосредственно на жизнь населения; 
- создать благоприятные условия для развития официальной сети в сфере услуг, 
особенно в сельской местности и в сельском хозяйстве. Упростить процедуру 
регистрации и документацию предпринимательства, а также ликвидировать 
неформальные платежи индивидуальных предпринимателей; 
- упростить налоги и внедрить льготы на предпринимательскую деятельность, особенно 
в сфере услуг и торговли; 
- сократить до минимума зависимость индивидуальных предпринимателей от 
государственных служащих;  
- осведомлять население республики о негативных последствиях неформального сектора 
с помощью периодических изданий, специальных телевизионных программ и 
проведения различных массовых мероприятий;  
- обосновать и внедрить сложившеся законодательство термин «неформальная 
деятельность»; 
- ужесточить уголовную ответственность и увеличение штрафов за неформальную 
деятельность в приграничных районах; 
- создать нове постоянные и сезонные рабочие места, проводиь краткосрочные курсы 
по освоению и совершенствованию профессий и языковое обучение для мигрантов. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Каримов Х.М., к.ю.н., доцент кафедры экономического, финансового и 
нтикоррупционного права ТГФЭУ 

 
Становление и развитие государственной службы Республики Таджикистан 

происходит одновременно с развитием правового государства и демократических 
ценностей, что актуализирует целый ряд проблем, решение которых жизненно 
необходимо для существования гражданского общества. На современном этапе 
развития государственной службы, по мнению многих ученых приоритетными 
направлениями является организационно-процедурные аспекты. Неоднозначны выводы 
исследователей относительно возможностей использования системного анализа в 
определении ориентиров развития государственного аппарата, а также необходимости 
рассмотрения социального капитала в качестве неотъемлемой составляющей 
гражданского общества и его институтов. 

Казалось бы, определенность достигнута: сформулированы организационно-
методические основания проведения мероприятий по дальнейшему развитию 
государственной службы в Республике Таджикистан. Вместе с тем представители науки 
и специалисты в области государственного управления продолжают размышлять над 
судьбой одного из основных институтов гражданского общества – государственной 
службы. Проблема реформирования государственной службы широко обсуждается во 
многих научно-методических и научно-практических публикациях. Определение 
стратегических ориентиров развития государственной службы протекает сложно и 
противоречиво. 

Развитие демократии невозможно без установления полной публичности в 
отношении всех значимых для общества последствий. Демократическое общество 
характеризуется наличием таких общественных институтов и отношений, которые 
позволили бы общественности, каждому конкретному индивиду авторитетно заявлять о 
своих целях и интересах. Следовательно, демократическое общество предполагает 
создание таких институтов, деятельность которых была бы направлена на достижение 
единственной цели любого правления – защиту тех прав, которыми от рождения 
наделены индивиды. 

На первый взгляд современные направления должны способствовать не только 
становлению государственной службы как института гражданского общества, но и 
придать демократический смысл и наполненность преобразованиям, осуществляемым в 
сфере государственного управления. 

Вместе с тем, несмотря на предельные реформаторские усилия и целый комплекс 
мероприятий, нельзя сказать, что за годы реформ государственная служба приобрела 
однозначно четкие концептуальные очертания. Здесь необходимо подчеркнуть, что в 
плане выбора концепции развития государственной службы смущает не синтез моделей, 
не фрагментарное использование отдельных констант, что вполне приемлемо при 
теоретическом осмыслении фундаментальных основ построения государственной 



342 

 

службы. Смущает и настораживает тот факт, что ни одна из конструкций той или иной 
модели не была последовательно воспроизведена в административно-процессуальном 
механизме, регулирующем государственную службу Республики Таджикистан, и 
правоприменительной практике. Не были предметно осмыслены не только правовые и 
организационные основы прохождения государственной службы, не был осмыслен 
теоретический инструментарий, который обеспечивал бы и раскрывал идеи той или 
иной модели. 

Так, например, продвижение по службе в соответствии с профессиональными 
заслугами и достоинствами – обусловливает необходимость внедрения на 
государственной службе такой кадровой технологии, которая обеспечила бы 
возможности реального и беспристрастного служебного роста государственных 
служащих. 
Большинство исследований результатов проводимых реформ, очевидно, игнорируют 
тот факт, что современное состояние государственной службы характеризуется тремя 
находящимися не в адаптационном взаимодействии, а в остром противостоянии 
свойствами: теории и модели – то, как могло бы быть; действующее законодательство – 
то, как должно быть; реальная деятельность государственных служащих – то, как на 
практике реализуются мероприятия реформы. 

Стремительное реформирование государственной службы «обнажило» иную 
реальность, обусловленную фактической деятельностью государственных органов и 
государственных служащих. Разработали и подписали служебные контракты, 
должностные регламенты – и сложили их в стол за ненадобностью. Создали комиссии 
по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному 
поведению, однако работа этих комиссий в государственных органах является скорее 
исключением, чем правилом. Определили процедуры основных кадровых технологий 
(конкурс, аттестация, квалификационный экзамен) и, подгоняя под установленные 
нормы, используем их только для того, чтобы соблюсти действующее 
законодательство. В государственных органах обозначенные кадровые технологии не 
только не обеспечены реальными процессуальными механизмами реализации, зачастую 
применяются безотносительно к тем целям, которые перед ними изначально ставились. 

Трудности теоретического осмысления фундаментальных основ организации и 
развития государственной службы заключаются даже не столько в определении ее 
социального предназначения, не столько в выборе модели и ее концептуальном 
оформлении, сколько в необходимости учета и нивелировании того разрыва, который 
неизбежно образуется между теорией и практикой. Когда мы говорим о 
государственной службе даже на фоне существующих разногласий относительно 
понимания ее социальной природы, правовых основ, функций и предназначения, мы 
вполне, казалось бы, четко представляем ее «общие черты». Это представление 
складывается из опыта, интеллектуальной базы (знания, анализ разнообразных идей) и 
уводит от реальных фактов жизнедеятельности. Между теориями-моделями и реальной 
деятельностью государственных органов огромная пропасть. Между фактическим 
поведением чиновника, его мотивацией и интерпретацией смысла его поступков 
обнаруживается мало общего. Попытки теоретического осмысления основ организации 
государственной службы Республики Таджикистан, безусловно, необходимы, но 
использование в качестве фундамента гипотетических причинно-следственных связей 
относительно природы, социального предназначения, функций и модели служебного 
поведения чиновника – не более чем красивые фантазии. 

На этой основе, необходимо произвести исследование с целью реальной оценки 
современного состояния государственной службы Республики Таджикистан. Именно 
исследование, целью которого является разрешение «проблемных ситуаций», а не 
отражение определенного опыта внедрения тех или иных реформаторских инициатив. 
Исследование, которое позволит выявить такие показатели, при помощи которых 
можно было бы охарактеризовать и выстроить государственную службу как институт 



343 

 

гражданского общества в его управленческо-правовом и институциональном 
проявлении на определенном этапе развития. 
В этой связи, основные понятия, общие принципы, теории, модели относительно 
прогнозов развития государственной службы должны рассматриваться как средства 
исследования и проходить проверку в качестве таковых. Вытекающие из них 
программные мероприятия (конкретные механизмы и технологии) должны носить 
экспериментальный, а не абсолютизирующий характер. Это не означает, что 
государственная служба должна стать полигоном для исследований. Под 
экспериментированием в данном случае понимается логика метода исследования, 
которая обеспечит наличие в сфере государственной службы следующих свойств: а) 
очевидность и корреляция целей, методов реализации и конечного результата; б) 
альтернативная выгода, раскрывающая преимущества (новизна, эффективность, 
стоимость) предлагаемых идей (механизмов) в сравнении с имеющимися; в) 
совместимость, отражающая возможности и сложности внедрения тех или иных 
преобразований, степень соответствия сложившимся ценностям, опыту и потребностям; 
г) гибкость, создающая возможность для быстрого реагирования на необходимость 
изменения внедренных механизмов вследствие негативных последствий. 

Вряд ли возможно эффективное проведение реформы государственной службы 
исключительно на уровне абсолютизирующего толкования «истин» ее должного и 
необходимого состояния, дискуссии о понятиях и надуманных возможностях. Только 
посредством систематического и последовательного обращения к эмпирическим фактам 
с тщательной фиксацией результатов можно надеяться достичь такого уровня развития, 
который позволит нам говорить, что государственная служба не должна или призвана, 
а обеспечивает исполнение полномочий государственных органов исходя из 
общественной сущности государства. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА 

 
Мирзоев С.А., н.и.њ., муаллими калони кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва 
зиддикоррупсионии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
Шарипов С.С., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

  
Дар Љумњурии Тољикистон неруи барќ ва таъминоти он яке аз масъалаи њаётан 

муњими соњаи энергетикаи кишвар ба њисоб меравад, зеро фаъолияти лозимаи 
объектњои њаётан муњим, аз ќабили корхонањои истењсолї, муассисањои тиббї ва 
таълимї, бонкњо ва дигар объектњо ба он вобастагии калон доранд. Њаёти њарўзаи 
одамонро бидуни истифодаи неруи барќ муътадил тасаввур намудан ѓайриимкон аст. 

Энергетикаи барқӣ ҳамчун як бахши иқтисодиёт, ки муносибатҳои иқтисодии дар 

раванди истеҳсоли неруи барқ ва интиқоли он, идоракунии оперативӣ - диспетчерӣ дар 

энергетикаи барқӣ, фурӯш ва истифодаи неруи барқ бо истифода аз объектҳои 

истеҳсолӣ ва дигар объектҳои молу мулкии ба вуҷуд меомадаро дар бар мегирад, дар 
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марҳилаҳои гуногуни инкишофи худ ба тағйироти назаррас дучор шудааст, ки онҳо дар 

навбати худ боиси тағйироти танзими ҳуқуқии он гаштанд. 

Ќобили ќайд аст, ки дар Паёмњои њарсолаи Пешвои муаззами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мавзуи энергетика, 
ба даст овардани Истиќлолияти энергетикї ва муњим арзёбї кардани соњаи мазкур, ки 
рушди саноатикунонии иќтисодиёти миллї ба он вобастааст, изњори таваљљуњ мешавад. 

Аз љумла, вобаста ба рушди соњаи энергетика дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии 

сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 21 декабри соли 2021 ироа гардид, ки бо 

мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ 

дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 неругоҳи барқи обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр 

хатҳои интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду 

таҷдид ва дар маҷмуъ 75 фоизи инфрасохтори энергетикии кишвар азнавсозӣ гардид. 

Дар ин давра мо беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикии иловагӣ бунёд кардем. 

Мавҷудияти иқтидорҳои фаровони энергетикии мамлакат аз ҷумлаи омилҳои калидии 

рушди соҳаи саноат ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар кишвари мо 98 фоизи неруи барқ аз 

манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз неруи об истеҳсол 

гардида, Тоҷикистон аз рӯйи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» шашумин кишвари 

пешсафи сайёра мебошад [1, санаи муроҷиат: 12.03.2022]. 

Тавре ки Ш.М. Исмоилов қайд мекунад, «дар доираи қонунгузории миллӣ, 

муносибатҳои ҳуқуқии бахши энергетика тавассути маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

дорои қувваи гуногуни ҳуқуқӣ танзим карда мешаванд, ки асосҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ, 

маъмурӣ, молиявӣ, гражданӣ-ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, замин ва дигар муносибатҳо дар бахши 

энергетикаро муайян мекунанд, аҳамият медиҳанд» [3, с. 3]. 

Бояд қайд кард, ки заминаи меъёрию ҳуқуқии танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар 

соҳаи таъмини неруи барқ айни ҳол ташаккул наёфтааст, бинобар ин, ба мақсади 

муайян намудани хусусиятҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои дар ин соҳа ба вуҷуд 

меомада, аз ҷумла муносибатҳо оид ба шартномаи таъмини барқ, таҳлили ташаккули 

қонунгузории ҶТ дар соҳаи энергетикаи барқиро зарур ва муҳим медонем. 

То барпо шудани ҳокимияти Шуравӣ дар Тоҷикистон энергетикаи неруи барқ 

умуман вуҷуд надошт [11, с. 12]. Бинобар ин, дар бораи ҳеҷ гуна танзими ҳуқуқии 

муносибатҳо дар соҳаи таъминкунӣ бо неруи барқ сухан намерафт. Неругоҳи аввалини 

барқӣ дар ҷумҳурӣ соли 1926 дар шаҳри Душанбе бо иқтидори 78 кВт сохта шуда буд. 

Дар анҷумани якуми Ҳизби коммунистии Тоҷикистон (июни соли 1930), вобастагии 

рушди иқтисодии ҷумҳурӣ бар асоси энергетикӣ таъкид шуда буд. Бинобар ин, қадами 

аввалин ва ҷиддӣ дар рушди энергетикаи барқӣ дар ҶШС Тоҷикистон сохтмони НБО-и 
Варзоб-1 буд [13, с. 6-7]. 

Ба зумраи аввалини санадҳои ҳуқуқии даврони Шуравӣ оид ба таъмини неруи барқ 

«Низомнома дар бораи муносибатҳои байни неругоҳҳои барқӣ, зерсохторҳо ва 

шабакаҳои тақсимотӣ бо истеъмолкунандагони неруи барқ»–ро дохил намудан мумкин 

аст, ки бо Қарори ШКХ ИҶШС 27 декабри соли 1929 тасдиқ шуда буд. Ин Низомнома 

зарурати бастани шартномаҳо оид ба таъмин бо неруи барқро пешбинӣ намуда буд [9, 

с. 12]. Дар қарори дигари Шурои комиссарони халқи Иттиҳоди Шуравӣ аз 13 январи 

соли 1931 низ диққати махсус ба он дода шуд, ки «ташкилоте, ки неруи барқро 

мефурӯшад, бояд бо ҳар як истеъмолкунандаи он созишнома бандад». Ба таври хаттӣ 

бастани шартномаро, инчунин «Низомнома дар бораи муносибатҳои неругоҳҳои барқӣ 

ва системаҳои энергетикӣ бо истеъмолкунандагони неруи барқ ва гармӣ» [10, с. 460], 

«Қоидаҳои истифодаи неруи барқ» [7], ки онҳоро Вазорати энергетикаи Иттиҳоди 

Шуравӣ соли 1951 тасдиқ намуда буд, тақозо менамуданд. 

Бо вуҷуди ин, шартномаи таъмини барқ на дар Асосҳои қонунгузории граждании 

ИҶШС ва Ҷумҳуриҳои иттифоқии соли 1961 ва на дар КГ ҶШС Тоҷикистон соли 1964 
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инъикоси қонунии худро наёфта буд. Сабаби чунин ҳолат дар он буд, ки Қоидаҳои 

истифодаи неруи барқ, ки дар он замон амал мекарданд, танзими нисбатан самараноки 

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар бахши таъмини барқро таъмин менамуданд.  

Бо дигаргун шудани шароит дар соҳаи таъминкунӣ бо неруи барқ дар нимаи 

солҳои 60–уми асри XX, зарурат ба таҷдид ва навсозии Қоидаҳои истифодаи неруи барқ 

ба миён омад. Аз ин рӯ, бо Қарори Шурои Вазирони ИҶШС, №726 аз 29 июли соли 1967 

ба вазорату идораҳои дахлдор оид ба таҳияи Қоидаҳои истифодаи неруи барқ ва гармӣ 

супориш дода шуд. Ба мақсади иҷрои ин супориш, Вазорати энергетика ва 

электрификатсияи ИҶШС бо Фармони №316 аз 6 декабри соли 1981, Қоидаҳои 

истифодаи неруи барқро тасдиқ намуд. 

Дар Қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ ба сифати замима якчанд намуди 

шартномаҳои намунавии аз лиҳози ҳаҷм калон ҷой дода шуда буданд, ки дар онҳо 

номгӯйи истилоҳҳои асосии дар Қоидаҳои мазкур мавриди истифода қарордодашуда 

сабт шуда буд. Аз лиҳози ҳаҷм ва мазмуну муҳтаво, Қоидаҳои истифодаи неруи барқ бо 

шартномаҳои намунавии ба он замимашуда, санади меъёрии ҳуқуқие ба шумор 

мерафтанд, ки дар ҷодаи танзими ҳуқуқии таъмини неруи барқ ва истифодаи он нақши 

муҳимро иҷро намуда, дар ҳаҷми пурра то соли 1998 мавриди истифода қарор доштанд. 

Қоидаҳои истифодаи неруи барқ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ тасдиқ шудаанд, аз 6 

марти соли 1998 амал мекунанд. Дар Қоидаҳои истифодаи неруи барқ масъалаҳои 

гуногунранг ва гуногунсамт танзими ҳуқуқии худро ёфтаанд. 

Ҳамин тариқ, Қоидаҳои истифодаи неруи барқро метавон ҳамчун санади меъёрӣ-

ҳуқуқие тавсиф намуд, ки: якум, он аз маҷмуи меъёрҳои ташкилӣ-техникӣ ва ҳуқуқӣ 

иборат аст; дуюм, меъёрҳои техникии он заминаи техникии бастани шартномаҳо байни 

муштарӣ ва ташкилоти таъминкунанда бо неруи барқро дар бар мегиранд; сеюм, 

Қоидаҳо доираи субъектҳоеро, ки ба сифати истифодабарандаи неруи барқ баромад 

мекунанд, муайян мекунад; чорум, он ҳуқуқу уҳдадориҳои муштариён ва ташкилотҳои 

таъминкунанда бо неруи барқро ҷиҳати иҷрои меъёрҳои техникӣ ва ҳуқуқии дахлдор ва 

ҷавобгарии ҳуқуқиро барои иҷро накардани онҳо муқаррар мекунад. 

Рушди босуръати муносибатҳои ҷамъиятӣ дар садаи нав зарурати такмили ҷанбаҳои 

гуногуни қонунгузориро ба вуҷуд овардааст. Имрӯз дар қонунгузорӣ бисёр масъалаҳое 

мавҷуданд, ки таҷдиди назарро мехоҳанд. Барои ин лозим аст, ки ҷараёни рушди 

қонунгузорӣ дар маҷмуъ ва ба таври комплексӣ арзёбӣ гардад. Қонунгузории 

граждании (мадании) Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳими қонунгузорӣ ба 

шумор рафта, барои рушди шахсият ва иқтисодиёт нақши калидӣ дорад. Дар маҷмуъ 

такмил додани қонунгузории гражданӣ (маданӣ) ба якчанд омилҳо вобаста аст, аз 

ҷумла: раванди босуръати рушди муносибатҳои гражданӣ (маданӣ) дар кишвар ва 

ҷаҳонишавии он, қабули қонунҳои алоҳида вобаста ба муносибатҳои гражданӣ 

(маданӣ), бартараф намудани мухолифати дохилии қонунҳои амалкунанда ва КГ ҶТ, ки 

татбиқи онҳоро дар амал душвор мегардонанд, аз ҷиҳати истилоҳот коста будани 

мазмуну мундариҷаи қонунгузории гражданӣ (маданӣ) ва ғ. [6].  

Аз замони эълон намудани Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар соли 1991, баҳри 

танзими бахши энергетикаи кишвар заминаи васеи қонунгузорӣ омода шудааст. Дар 

чаҳорчӯби қонунгузории миллӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи энергетика тавассути 

маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дорои қувваи гуногуни ҳуқуқӣ танзим карда 

мешаванд. Дар маҷмуъ, қонунгузории энергетикӣ на танҳо муносибатҳои ҷамъиятиро 

оид ба энергетика ба танзим медароранд, балки чунин категорияҳои муҳими ҳуқуқӣ, аз 

қабили «энергетика», «захираҳои энергетикӣ», «маҳсулоти энергетикӣ», «сарфаи 
энергия», «консессия»-ро муайян мекунад [4, с. 3-4].  

Қабули КГ ҶТ марҳилаи сифатан нав дар такмили қонунгузорӣ оид ба таъмин 

намудан бо неруи барқ буд. Дар КГ ҶТ (қисми дуюм) ба таъмини барқ 11 модда 

(моддаҳои 569 – 579) бахшида шудааст. 
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Таҳлили матн ва мазмуни моддаҳои мазкур имкон медиҳад, ки ба якчанд норасоиҳои 

дар ин моддаҳо ҷойдошта таваҷҷуҳ намоем. Якум, ба истифода намудани калимаҳои 

«мизоҷ» ва «абонент» ҳамчун калимаҳои муродиф. Тарҷумаи русии калимаи «мизоҷ» 

калимаи «клиент» аст, на калимаи «абонент». Тарҷумаи тоҷикии калимаи «абонент» 

бошад, калимаи «муштарӣ» аст. Аз ин рӯ, якҷоя истифода намудани калимаҳои «мизоҷ» 

ва «абонент»-ро номуносиб меҳисобем. Ба фикри мо, дуруст ва муносиб мебуд, агар дар 

моддаҳои зикршуда танҳо як калима – калимаи муштарӣ истифода мешуд. Дуюм, дар 

моддаҳои 569, 571 КГ ҶТ ибораи «ташкилоти таъминкунандаи барқ», дар моддаҳои 570, 

572, 574, 576, 578 КГ ҶТ ибораи «ташкилоти таъмини барқ» истифода шудаанд, дар 

ҳоле ки чӣ аз лиҳози мазмун ва чӣ аз лиҳози таҳрирӣ истифодаи ибораи «ташкилоти бо 

неруи барқ таъминкунанда» дуруст мебошад. Бо дарназардошти ин гуфтаҳо, дар 

моддаҳои зикршуда ба ҷойи ибораҳои «ташкилоти таъминкунандаи барқ», «ташкилоти 

таъмини барқ», ибораи «ташкилоти бо неруи барқ таъминкунанда»-ро ба мақсад 

мувофиқ медонем. Сеюм, номи шартнома «Таъмини барқ», ба мазмуну муҳтавои он 

созгор нест. Ба андешаи мо, дуруст мебуд, агар он, «Шартнома оид ба таъминкунӣ бо 

неруи барқ» номгузорӣ мешуд.  

Аз оғози соли 2000 то кунун Маҷлиси Олии ҶТ фаъолияти пурсамари 

қонунэҷодкунии баҳри танзими муносибатҳо дар бахши таъминкунӣ бо неруи барқ 

нигаронида шударо анҷом дода истодааст. Дар ин давра қонунҳои зерин қабул 

шудаанд: Қонуни ҶТ «Дар бораи энергетика» аз 29 ноябри соли 2000 [2], ки 

масъалаҳоро оид ба мафҳумҳо ва истилоҳоти асосӣ, сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

энергетика, идоракунии корхонаҳои энергетикӣ, ҳимояи манфиатҳои 

истеъмолкунандагони энергия ва муносибатҳои монандро танзим менамояд. Қонуни ҶТ 

«Дар бораи сарфаҷўйӣ ва самаранокии энергия» аз 19 сентябри соли 2013 [8] 

масъалаҳоро оид ба танзим ва идоракунии давлатӣ дар самти сарфаҷӯйии энергия, 

стандартизатсия, сертификатсия ва метрология дар соҳаи сарфаҷӯйии энергия, 

механизмҳои иқтисодӣ ва молиявии он, омӯзиш, тайёр кардани кадрҳо ва таъминоти 

иттилоотии фаъолияти самти сарфаҷӯии энергия дар бар мегирад. 

Тайи солҳои 1996 – 2003, илова ба қонунҳои дар боло зикргардида, як силсила 

Қарорҳои Ҳукумати ҶТ ва Фармонҳои Президенти ҶТ дар соҳаи энергетика қабул карда 

шуданд, аз ҷумла, Қарори Ҳукумати ҶТ аз 29 декабри соли 2000, №484 «Дар бораи 

Вазорати энергетикаи ҶТ»; Қарори Ҳукумати ҶТ аз 17 октябри соли 1996, №465 «Дар 

бораи назорати энергетикӣ дар ҶТ»; Қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 октябри соли 1998, 

№417 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи аввалини ислоҳот дар бахши энергетикаи ҶТ»; 

Фармони Президенти ҶТ аз 25 октябри соли 2000, №422 «Дар бораи таъсиси Вазорати 

энергетикаи ҶТ»; Фармони Президенти ҶТ 24 апрели соли 2004, №1736 «Дар бораи 

таъсиси институти энергетикии Тоҷикистон» ва ғайра [5, с. 4], [12, с. 49-50]. Қисми зиёди 

ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳри ҳалли масъалаҳои ташкили идоракунии энергетика, 

инчунин масъалаҳои танзими нархҳо ва расмиёти ҳисоббаробаркунӣ равона шудаанд. 

Чунонки аз гуфтаҳои боло маълум гардид, санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулшуда 

ҳадафмандона асос барои ислоҳоти минбаъдаи соҳаи энергетикаи барқи Тоҷикистонро 

ташкил доданд. Ҳамин тариқ, дар айни замон, барои дар соҳаи энергетикаи барқ 

фаъолона ташкил намудани доманаи васеи меъёрӣ идома дорад. 

Бояд қайд кард, ки дар КГ ҶТ вобаста ба шартномаи таъмини барқ баъзе мушкилотҳо 

ҷой доранд, ки зарур аст ҳалли худро таққозо намоянд.  

 Азбаски ташкилоти таъминкунанда бо неруи барқ субъекти асосии шартномаи 

таъмини барқ мебошад, бинобар ин, дар қонунгузории гражданӣ дарҷ намудани 

таърифи онро ба мақсад мувофиқ медонем. 

 Бо дарназардошти аҳамияти неругоҳҳои хурди обии барқӣ, неругоҳҳои хурди 

барқӣ-бодӣ, панелҳои офтобӣ дар таъмини амнияти энергетикии ҶТ ба КГ ҶТ ворид 

намудани меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳо бо иштироки онҳоро зарур медонем. 
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 Ҷой доштани баъзе номувофиқии байни матнҳои тоҷикӣ ва русӣ дар КГ ҶТ. Аз 

ҷумла, дар матни тоҷикии м. 570 КГ ҶТ ба муҳлати номуайян баста шудани шартномаи 

таъмини барқ ишора шудааст, дар ҳоле ки дар матни русии ин модда чунин муқаррарот 

умуман вуҷуд надорад. Ба мақсади бартараф намудани чунин камбудии ҷиддӣ мувофиқ 

намудани матни русии м. 570 КГ ҶТ-ро ба матни тоҷикии он ногузир ва бетаъхир 
медонем. 
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 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
НАЛОГОВ 

 
Шарифзода Т. – к.ю.н. старший преподаватель кафедры экономического, финансового 
и антикоррупционного права ТГФЭУ 
Вайсов Ш. – ассистент кафедры экономического, финансового и антикоррупционного 
права ТГФЭУ 

 
  Налоги, как инструмент сбора государственных доходов, являются одним из 
древнейших изобретений человечества. Они появились вместе с государством и 
использовались им для финансирования государственных органов и реализуемых ими 
функций. В связи с этим, с одной стороны, налоги представляют собой один из 
признаков государства, с другой – государство не может существовать без взимания 
налогов как одного из основных источников своих денежных ресурсов. 
С возникновением государственного аппарата и реализацией им своих функций 
возникла необходимость его финансирования. Для этого в начальный период 
формирования государств использовались средства самих правителей, населения 
завоеванных стран, денежные и натуральные платежи населения, которые постепенно 
преобразовывались в обязательные и регулярные платежи в пользу государства в форме 
налогов. Главной предпосылкой зарождения налогов считается переход от 
натурального хозяйства к денежному и формирование государства. Поэтому 
справедливо суждение о том, что налоги - это элемент общественного бытия, 
свойственный социуму как таковому. 
По мере совершенствования материального производства и расширения сферы 
деятельности товарно-денежных отношений изменялись и усложнялись формы налогов.  
Для выявления закономерностей изменения форм и видов источников финансирования 
государства некоторые современные ученые придерживаются различных видов 
периодизации, один из которых был предложен в конце XIX века И.Янжулом. Согласно 

http://mmk.tj/Government-programs/concept/rushd
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такому подходу, в процессе исторического развития налогообложения можно выделить 
три этапа: 
- первый охватывает древний мир и начало средневековья: для него характерно 
преобладание неналоговых доходов, а отдельные прямые и косвенные налоги 
(поимущественные, земельные, подушные, акцизы, таможенные пошлины) применялись 
только в экстренных случаях; 
- на втором (XVI–XVIII века) налоги начинают выступать в качестве постоянного 
источника финансирования доходов государства, а основная роль при этом отводится 
косвенным налогам; 
- третий (XIX–XX века) характеризуется превращением налогов в основной источник 
государственных доходов; при этом возникают современные, более зрелые и 
усовершенствованные формы налогообложения, формируются налоговые системы, 
включающие относительно небольшое число наиболее эффективных (в финансовом и 
экономическом отношении) налогов. 
На изменение источников финансирования государства одновременно с развитием 
материального производства и товарно-денежных отношений оказали также влияние 
степень развития общества и государства, постепенное изменение сущности и функций 
государства. 
Приведенная периодизация изменения источников финансирования государства, скорее 
всего, применительна для современных развитых стран Запада. В азиатских странах, в 
том числе в государствах, на территории которых образовалась наша страна, налоги 
еще с давних времен служили основным источником доходов. 
СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ. Налоги представляют собой неотъемлемый атрибут и 
органическую часть государства, без них немыслима реализация задач и функций 
института государства. В связи с этим важнейшим видом деятельности любого 
государства является формирование (мобилизация) государственных доходов.  
Под государственным доходом понимаются финансовые (денежные) ресурсы, 
поступающие из разных источников в распоряжение государства, которые 
используются им для решения своих задач и реализации принятых на себя функций. 
Государственный доход формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также доходов государственных фондов. 
Отчуждение у населения в форме налога части созданного им продукта в пользу 
государства вызывалось объективной необходимостью создания материальной базы 
для содержания государственного аппарата и осуществления государством своих 
функций. 
Налог — это платеж, связанный с переходом права собственности от частного субъекта, 
для которого уплата является социальной обязанностью, к публичному (государству). 
Плательщик налога расстается со своим имуществом и лишается права собственности 
на него. Переданная публичному субъекту (государству) посредством уплаты налога, 
частная собственность служит интересам всего общества.  

Изымая часть собственности у наиболее платежеспособной части населения, 
государство должно использовать эти средства как на цели реализации публичной 
власти в стране, так и для удовлетворения наиболее насущных потребностей всего 
общества, в основном наименее имущей его части. Тем самым государство балансирует 
общественные интересы (публичные и частные) с целью предотвращения социальных 
катаклизмов в стране. 
Неуплата налогов, как и любое правонарушение, влечет за собой санкции. 
Неплательщик налогов должен претерпеть неблагоприятные имущественные 
последствия. 

Обязанность платить налоги распространяется на всех плательщиков в качестве 
безусловного требования государства. Плательщик не вправе распоряжаться по своему 
усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной 
суммы подлежит взносу в бюджет, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу 
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государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы 
других лиц, а также государства. 
Сущность налогов проявляется в реализуемых посредством их государственных 
функциях. В налоговом праве приводятся различные классификации основных функций 
налога, в том числе: 
1) фискальная (парораспределительная) — реализуется в процессе формирования 
доходов бюджетов; 
2) регулирующая, в том числе: 
- стимулирующая - реализуется в необходимости поощрения отдельных видов 
деятельности, отраслей экономики; 
- дестимулирующая - проявляется в необходимости осуществления сдерживающего 
воздействия. 
С помощью налогов могут преследоваться экономические (развитие отдельных 
территорий, отраслей и сфер экономики) и социальные (государственная поддержка 
отдельных групп социально слабозащищенных лиц) и контролирующие цели. 
Указанное регулирующее воздействие налогов должно осуществлять общую 
экономическую стратегию развития страны синхронно с другими государственными 
мерами. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Каримов Х.М., к.ю.н., доцент кафедры экономического, финансового и 
антикоррупционного права ТГФЭУ. 
 

Становление и развитие государственной службы Республики Таджикистан 
происходит одновременно с развитием правового государства и демократических 
ценностей, что актуализирует целый ряд проблем, решение которых жизненно 
необходимо для существования гражданского общества. На современном этапе 
развития государственной службы, по мнению многих ученых приоритетными 
направлениями является организационно-процедурные аспекты. Неоднозначны выводы 
исследователей относительно возможностей использования системного анализа в 
определении ориентиров развития государственного аппарата, а также необходимости 
рассмотрения социального капитала в качестве неотъемлемой составляющей 
гражданского общества и его институтов. 

Казалось бы, определенность достигнута: сформулированы организационно-
методические основания проведения мероприятий по дальнейшему развитию 
государственной службы в Республике Таджикистан. Вместе с тем представители науки 
и специалисты в области государственного управления продолжают размышлять над 
судьбой одного из основных институтов гражданского общества – государственной 
службы. Проблема реформирования государственной службы широко обсуждается во 
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многих научно-методических и научно-практических публикациях. Определение 
стратегических ориентиров развития государственной службы протекает сложно и 
противоречиво. 

Развитие демократии невозможно без установления полной публичности в 
отношении всех значимых для общества последствий. Демократическое общество 
характеризуется наличием таких общественных институтов и отношений, которые 
позволили бы общественности, каждому конкретному индивиду авторитетно заявлять о 
своих целях и интересах. Следовательно, демократическое общество предполагает 
создание таких институтов, деятельность которых была бы направлена на достижение 
единственной цели любого правления – защиту тех прав, которыми от рождения 
наделены индивиды. 

На первый взгляд современные направления должны способствовать не только 
становлению государственной службы как института гражданского общества, но и 
придать демократический смысл и наполненность преобразованиям, осуществляемым в 
сфере государственного управления. 

Вместе с тем, несмотря на предельные реформаторские усилия и целый комплекс 
мероприятий, нельзя сказать, что за годы реформ государственная служба приобрела 
однозначно четкие концептуальные очертания. Здесь необходимо подчеркнуть, что в 
плане выбора концепции развития государственной службы смущает не синтез моделей, 
не фрагментарное использование отдельных констант, что вполне приемлемо при 
теоретическом осмыслении фундаментальных основ построения государственной 
службы. Смущает и настораживает тот факт, что ни одна из конструкций той или иной 
модели не была последовательно воспроизведена в административно-процессуальном 
механизме, регулирующем государственную службу Республики Таджикистан, и 
правоприменительной практике. Не были предметно осмыслены не только правовые и 
организационные основы прохождения государственной службы, не был осмыслен 
теоретический инструментарий, который обеспечивал бы и раскрывал идеи той или 
иной модели. 

Так, например, продвижение по службе в соответствии с профессиональными 
заслугами и достоинствами – обусловливает необходимость внедрения на 
государственной службе такой кадровой технологии, которая обеспечила бы 
возможности реального и беспристрастного служебного роста государственных 
служащих. 
Большинство исследований результатов проводимых реформ, очевидно, игнорируют 
тот факт, что современное состояние государственной службы характеризуется тремя 
находящимися не в адаптационном взаимодействии, а в остром противостоянии 
свойствами: теории и модели – то, как могло бы быть; действующее законодательство – 
то, как должно быть; реальная деятельность государственных служащих – то, как на 
практике реализуются мероприятия реформы. 

Стремительное реформирование государственной службы «обнажило» иную 
реальность, обусловленную фактической деятельностью государственных органов и 
государственных служащих. Разработали и подписали служебные контракты, 
должностные регламенты – и сложили их в стол за ненадобностью. Создали комиссии 
по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному 
поведению, однако работа этих комиссий в государственных органах является скорее 
исключением, чем правилом. Определили процедуры основных кадровых технологий 
(конкурс, аттестация, квалификационный экзамен) и, подгоняя под установленные 
нормы, используем их только для того, чтобы соблюсти действующее 
законодательство. В государственных органах обозначенные кадровые технологии не 
только не обеспечены реальными процессуальными механизмами реализации, зачастую 
применяются безотносительно к тем целям, которые перед ними изначально ставились. 

Трудности теоретического осмысления фундаментальных основ организации и 
развития государственной службы заключаются даже не столько в определении ее 
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социального предназначения, не столько в выборе модели и ее концептуальном 
оформлении, сколько в необходимости учета и нивелировании того разрыва, который 
неизбежно образуется между теорией и практикой. Когда мы говорим о 
государственной службе даже на фоне существующих разногласий относительно 
понимания ее социальной природы, правовых основ, функций и предназначения, мы 
вполне, казалось бы, четко представляем ее «общие черты». Это представление 
складывается из опыта, интеллектуальной базы (знания, анализ разнообразных идей) и 
уводит от реальных фактов жизнедеятельности. Между теориями-моделями и реальной 
деятельностью государственных органов огромная пропасть. Между фактическим 
поведением чиновника, его мотивацией и интерпретацией смысла его поступков 
обнаруживается мало общего. Попытки теоретического осмысления основ организации 
государственной службы Республики Таджикистан, безусловно, необходимы, но 
использование в качестве фундамента гипотетических причинно-следственных связей 
относительно природы, социального предназначения, функций и модели служебного 
поведения чиновника – не более чем красивые фантазии. 

На этой основе, необходимо произвести исследование с целью реальной оценки 
современного состояния государственной службы Республики Таджикистан. Именно 
исследование, целью которого является разрешение «проблемных ситуаций», а не 
отражение определенного опыта внедрения тех или иных реформаторских инициатив. 
Исследование, которое позволит выявить такие показатели, при помощи которых 
можно было бы охарактеризовать и выстроить государственную службу как институт 
гражданского общества в его управленческо-правовом и институциональном 
проявлении на определенном этапе развития. 

В этой связи, основные понятия, общие принципы, теории, модели относительно 
прогнозов развития государственной службы должны рассматриваться как средства 
исследования и проходить проверку в качестве таковых. Вытекающие из них 
программные мероприятия (конкретные механизмы и технологии) должны носить 
экспериментальный, а не абсолютизирующий характер. Это не означает, что 
государственная служба должна стать полигоном для исследований. Под 
экспериментированием в данном случае понимается логика метода исследования, 
которая обеспечит наличие в сфере государственной службы следующих свойств: а) 
очевидность и корреляция целей, методов реализации и конечного результата; б) 
альтернативная выгода, раскрывающая преимущества (новизна, эффективность, 
стоимость) предлагаемых идей (механизмов) в сравнении с имеющимися; в) 
совместимость, отражающая возможности и сложности внедрения тех или иных 
преобразований, степень соответствия сложившимся ценностям, опыту и потребностям; 
г) гибкость, создающая возможность для быстрого реагирования на необходимость 
изменения внедренных механизмов вследствие негативных последствий. 

Вряд ли возможно эффективное проведение реформы государственной службы 
исключительно на уровне абсолютизирующего толкования «истин» ее должного и 
необходимого состояния, дискуссии о понятиях и надуманных возможностях. Только 
посредством систематического и последовательного обращения к эмпирическим фактам 
с тщательной фиксацией результатов можно надеяться достичь такого уровня развития, 
который позволит нам говорить, что государственная служба не должна или призвана, 
а обеспечивает исполнение полномочий государственных органов исходя из 
общественной сущности государства. 
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зиддикоррупсионї. 

Боқизода А.А., магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-24010300 - њукуки иќтисодї. 
 

Барои рушду равнақи соҳаҳои гуногуни ҳаёт давлату ҳукумат чораҳои заруриро 

андешида, дар шакли стратегия, барнома ва ё роҳандозии навъи муайяни фаъолият 

онҳоро татбиқ менамояд. Дар ҳамин замина соҳаҳои иљтимої ва ё падидаву зуҳуроти 

гуногун ба қисмати сиёсати давлатї табдил меёбанд. Сиёсати давлат фарогири 

масъалаҳои гуногуни љомеа, аз љумла сиёсатӣ ҳуқуқї, сиёсати фарҳангї, сиёсати 

варзишї ва ғ.-ро дар бар мегирад. Инчунин, омилҳои манфї, ки метавонанд ба амнияти 

сиёсиву иқтисодї, иљтимоиву фарҳангии љомеаву давлат таъсир расонанд, ба љузъи 

сиёсати давлатї дар мубориза бо онҳо шомил мешаванд. Яке аз масъалаҳҳое, ки қариб 

дар ҳама кишварҳои љаҳон падидаи номатлуб маҳсуб меёбад, коррупсия мебошад. 

Ҳамаи кишварҳо ва созмонҳои байналмилалї бар зидди ин масъала мубориза бурда, 

алалхусус дар бархе аз давлатҳо «сиёсати зиддикоррупсионї» ба роҳ монда шудааст. 

Ҷумҳурии Тољикистон аз солҳои нахустини ба даст овардани истиқлолиият бино бар 

сабаби мављуд будани фасод дар сатҳҳои гуногуни љомеа муборизаро бар зидди ин 

омил пурзўр карда, сиёсати зиддикоррупсиониро дар шакли таҳияи санадҳои меёрии 

ҳуқуқї, татбиқи амалии барномаҳо ва ғ. ба роҳ монд. 

Олимон сиёсати зиддикоррупсиониро гуногун шарҳу тафсир додаанд. Сиёсати 

зиддикоррупсионї коркард ва амалигардонии чораҳои гуногунљанбаи давлатї ва 

љомеаро доир ба бартараф кардани сабабу шароитҳо, ки коррупсияро дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаёт ба вуљуд меоваранд, дар назар дорад. Дар адабиёти илмї масъалаи 

сиёсати зиддикоррупсионї дар маљмуъ коркард шудааст ва таърифи он пешниҳод 

гардидааст. Сиёсати зиддикоррупсионӣ дар алоқамандии зич бо дигар зуҳуроти 

иљтимої, ба монанди ҳуқуқ, иқтисод, фарҳанг, идеология, ахлоқ қарор дорад. Аз ин рў, 

давлат ягона ташкилоти сиёсї-иљтимоиест, ки салоҳияти қабул, тағйир ва ё манъи 

меъёрҳои ҳуқуқиро мустақиман ё бавосита дорад. Давлат объекти асосии сиёсати 

зиддикоррупсионї маҳсуб ёфта, захираҳои муносиб барои муқовимат бо коррупсияро 

дар муқоиса бо дигар акторҳои он дорост [6]. Сиёсати зиддикоррупсионї фаъолияти 

мунтазам ва давомдори ниҳодҳои давлатї ва љомеаи шаҳрвандї мебошад, ки дар самти 

коркард ва амалардонии доимии чораҳои гуногун љанбаи хусусияти пешгирикунї, 

маҳдудсозї ва барҳамдиҳидоштаро бо мақсади аз байн бурдани омилҳои коррупсия дар 
бар мегирад. Сиёсати зиддикоррупсионї фаъолияти давлатї буда, чор самти муайян 

дорад ва дар байни онҳо самти «хусусияти маҳвсозии коррупсия» низ вуљуд дорад. Дар 

шарҳи дигари сиёсати коррупсионї ҳамчун «асоснокии илмї, мунтазаму давомдор ва 

низомноки институтҳои давлативу љомеаи шаҳрвандї дар муқовимат бо коррупсия» 

пешниҳод гардидааст, ки ба таври кӯтоҳ шарҳи такрори мафҳуми мавҷударо баён 

мекунад. Дар мавриди шарҳи мафҳуми сиёсати коррупсионӣ қариб бештари муаллифон 

ҳамақида буда, таърифҳои монандро пешниҳод кардаанд. Ба назари мо низ сиёсати 

зиддикоррупсионї навъи фаъолияти давлат мебошад, ки дар шакли таҳияи қонунҳо, 

барномаву стратегияҳо, нақшаҳо ва татбиқи амалии онҳо барои муқовимат бо 

коррупсия дар ҳама соҳаҳои љомеа ба амал бароварда мешавад.  

Сиёсати зиддикоррупсионї дар доираи сиёсати ҳуқуқї низ амалї гардонида 

мешавад. Аз нигоҳи профессор О.Ю Рыбаков омўзиши сиёсати ҳуқуқии 

зиддикоррупсионї ҳамчун шакли сиёсати ҳуқуқї масъалаҳои актуалї ва зарурии 

иљтимої-иқтисодї, ҳуқуқї ва сиёсии замони муосирро дар бар мегирад. Ба назари В.В. 

Астанин дар зери мафҳуми сиёсати ҳуқуқии зиддикоррупсионї маљмуи тадбирҳои 

қонунї, иқтисодї, сиёсї, иттилоотї, ташкилї фаҳмида мешавад, ки дар танзими 
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давлатї дар самти муқовимат бо коррупсия равона гардидаанд. Дар заминаи сиёсати 

зиддкоррупсионї пеш аз ҳама сиёсати ҳуқуқї ба ташаккул ва амалигардонии меъёрҳои 

зиддикоррупсионии қонунгузорї дар соҳаи муқовимат бо љиноят ва 

ҳуқуқвайронкуниҳо, вазифаҳои қатъии низомноки муқобила бо коррупсия равона 

мегардад. Дар сиёсати ҳуқуқии зиддикоррупсионї сохтори муайян: субъектҳо, объект, 

мақсад, восита, шаклҳо, самтҳо, авлавиятҳо мављуд аст. Инчунин дар адабиёти ҳуқуқи 

воситаҳои ҳуқуқї меъёрҳои ҳуқуқї, ҳуқуқ, уҳдадорї, муносибати ҳуқуқї, фаткҳои 

ҳуқуқї, санадҳои ҳуқуқтатбиқкунї, шартномаҳо, тадбирҳои ҳавасмандї, имтиёз, 

чораҳои љазо ва ғ. мављуданд, ки дар доираи муқовимат бо коррупсия истифода 

мешаванд. Дар маљмуъ сиёсати ҳуқуқї ва сиёсати зиддикоррупсинї ба ҳамдигар 

алоқамандии зич дошта, ҳангоми қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқї сиёсати 

зиддикоррупсионї ба як бахши сиёсати ҳуқуқї табдил меёбад. Зеро қабули санадҳо, 

алалхусус қонунҳо, дар шароити гуногун барои танзими муносибатҳои мураккаби 

љомеа раванди сиёсати ҳуқуқии давлатро ташкил медиҳанд, ки дар ҳамин замина 

навъҳои дигар сиёсати давлатиро фаро мегиранд 

Давлат дар муқовимат бо коррупсия аз тарзу усулҳо ва шаклҳои гуногуни 

чораҳои амалї истифода мебарад. Айни замон тарзҳои гуногуни амалигардонии 

сиёсати зиддикоррупсионї мавриди баррасї қарор гирифтааст. Бисёр кишварҳои љаҳон 

таљрибаи миллї, минтақавї ва байналмилалиро дар самти мубориза бо коррупсия 
истифода бурда, сиёсати зиддикоррупсионии худиро ташкил ва амалї мегардонанд. 

Дар доираи сиёсати ҳуқуқии сиёсати зиддикоррупсионї низ воситаҳои гуногун 

истифода мешаванд. Ба қавли муаллифон, воситаҳои сиёсати зиддикоррупсинї маљмуи 

усулҳо, методика, низомнома ва ниҳодҳое дохил мешаванд, ки дар ин ё он сатҳ 

субъектони муайян баҳри расидан ба мақсадҳои худ истифода мекунанд. Воситаҳои 

сиёсї ва ҳуқуқ метавонанд гуногун бошанд, ки бештари онҳо ба мундариљаи фаъолияти 

зиддикоррупсионї вобастагї доранд ва дар бисёр ҳолатҳо бояд қонунї ва шакли 
расмиро дошта бошанд. 

Дар навбати аввал ба ташаккули сиёсати зидддикоррупсионї дар давлат таҳияи 

барномаи умумимиллии зиддикоррупсионї аз ҳама муҳим мебошад. Барномаи 

зиддикоррупсионї яке аз механизмҳои асосии сиёсати зидди коррусионї маҳсуб 

мешавад. Ба воситаи ин механизм, мувофиқати татбиқи тадбирҳои ҳуқуқї, иқтисодї, 

таълимї, тарбиявї, ташкилї ва ғайра, ки ба пешгирии коррупсия, ба даст овардани 

натиљаи фаъолият, љавобгарї ва товони зарар аз ҳуқуқвайрокунии коррупсионї оварда 

шудааст, таъмин мешавад. Дар асоси барномаҳо нақшаи фаъолияти зикргардида 

коркард шудааст. Барномаи зиддикоррупсионї самтҳои асосии сиёсати давлатро дар 

давраи муайян фаро мегирад аммо нақша барномаро мушаххас менамояд. 

Барномаҳои зиддикоррупсионї бояд ба талаботи муайяншуда ва шароити рўз 

мутобиқат намоянд. Дар муддати амали барномаҳо нукоти онҳо дар амал татбиқ 

намешаванд ва иштирокдорони татбиқи барномаҳо натиљаи дихоҳ ба даст 

намеоваранд. Ба қавли профессор П.П. Кабанов «омили асосии бесифат будани 

барномаҳои коррупсиониро дар набуди таҳқиқоти илмї оид ба масъалаҳои стратегию 

нақшавии фаъолияти зиддикоррупсионї ва таҳияи барномаи махсуси таълимї, ки ба 

омодасозии мутахассисон мусоидат менамояд, ташкил медиҳад»[...]. Дар воқеъ, ҳангоми 

таҳияи барномаҳои зиддикоррупсионӣ мутахссисони соҳа љалб намешаванд ва асосноку 

таҳилили илмї дар раванди таҳияи барномаҳо намерасад. Дар ин маврид бояд олимон, 

ба хусус ҳуқуқшиносону иқтисоддонон, бештар љалб карда шаванд. Дар фарқият аз 
барномаи зиддикоррупсионї сиёсати зиддикоррупсионї дар муддати дурудароз амалї 

гардида, ислоҳоти тамоми соҳаҳои ҳёти љамъиятиро фаро мегирад, ҳамаи субъектони 

фаъол (мақомоти давлатї ва мунисипиалї, ниҳодҳои љомеи шаҳравандї, ВАО ва 

тиљорат)-ро дар мубориза бо коррупсия дар ҳамаи сатҳҳои сиёсати зиддикоррупсионї 

фаро мегирад. Аммо, ба андешаи мо, барнома ҳамчун роҳнамо ва санади мушаххаси 
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сиёсати зиддикоррупсионї мебошад, ки тавассути он давлат муқовимат бо коррупсияро 

ба роҳ мемонад.  

 Муҳаққиқон дар баробари заминаҳои назариявии сиёсати 

зиддикоррупсионї ва муқовимат бо коррупсия инчунин чораҳои амалиро пешбинї 

кардаанд. Ба қавли В.В. Потомский, дар раванди сиёсати зиддикоррупсионї ду шакли 

асоси чораҳои муборизаи фаъол бо коррупсия мављуд аст: 1. Чораҳои мубориза бо 

нишонаҳои берунии коррупсия (ришвагирии мансабдори мушаххас), бо коррупсияи 

мавҷуда ё ришвагирандаву ришвадиҳандаи муайян. 2. Чораҳои мубориза бо заминаҳои 

институтсионалї, ки ба коррупсия, бо «коррупсияи бузург» сабабгор мешаванд. Қобили 

зикр аст, ки чораҳои заминавї бояд бештар фаъол гарданд ва омилҳои коррупсия 

таҳлил карда шаванд; дар ниҳодҳои давлативу љамъиятї ташвиқоту тарғиботи 

зиддикоррупсионї бояд афзояд, то ки ба нишонаҳои берунии он сабабгор нашаванд.  

Байни воситаҳои зиддикоррупионї љойи асосиро мубориза бо роҳи иттилоотї-

ташвиқот ташкил медиҳад. Мавқеи ВАО дар самти пешгирї ва муқовимат назаррас 

буда, барномаҳои гуногуни маърифатї ва огоҳсозї тарқи радиову телевизион ва 

мақолаҳои даврї ба коҳиши сатҳи коррупсия сабаб шуда метавонад. Имрўз адар 

қатори ВАО инчунин интеренет ва сомонаҳои гуногуни ахборотї ва иљтимої низ фаъол 

аст, ки аксар одамон метавонанд, дар мавриди тарғиботи зиддикоррупсионї маълумот 
пайдо кунанд.   

Шакли амалигардонии сиёсати зиддикоррупсиониро мониторинг ё назорат 

ташкил медиҳад. Дар зери мафҳуми мониторинги зиддикоррупсионї низоми ягонаи 

давлатии муоина, баҳодиҳї ва пешбинии ҳолати коррупсия ва муқовимат бо он, 

инчунин тағйироти муваққатї, ки дар зери таъсири факторҳои гуногун (иљтимої, сиёсї, 

итисодї, ҳуқуқї) ба вуљуд меоянд, фаҳмида мешавад. Мақсадҳои амалигардонии 

мониторинг муқаррар кардани асосҳо ва омилҳои коррупсионї, баланд бардоштани 

маърифати аҳолї доир ба хатарҳои коррупсия, таъмини доимии «рейтинги 

коррупсионї», возеҳ кардани самтҳои афзалтари чорабиниҳои зиддикоррупсионї ва 

таҳлили самарнокии онҳо, тасҳеҳ ва такмили барномаҳои зиддикоррупсионї мебошад.  

Ҳамин тариқ, сиёсат зиддикоррупсионӣ љузъи асосии сиёсати давлатиро ташкил 

медиҳад, ки бо мақсади мубориза бо коррупсия ва омилҳои он тариқи қабули сандаҳои 

меъёриву ҳуқуќї аз љониби мақомоти давлатї ва љомеаи шаҳрвандї ба амал бароварда 

мешавад. Дар раванди сиёсати зиддикоррупсионї тарзу усулҳои гуногун аз қабили 

ташвиқоту тарғиботи зиддикоррупсионї, нашри маводҳои гуногун ба воситаҳои 

иттилоотї, тадриси фанҳо ё курсҳои мухталиф дар муассисаҳои таҳсилоти олї ва миёна 

мавриди истифода қарор мегиранд.  
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ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ФИРЕБИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН ДАР 

ЗАМОНИ ШӮРАВӢ 
Шарипов С. С., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии 
факултети менељмент ва њуќуќи иќтисодии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 
Тољикистон 

 

  Қонунгузории ҷиноятии Шӯравӣ то қабули Кодекси нави љиноятии ИҶШС соли 

1960 тафриқагузории ҷавобгариро барои ин ҷиноят вобаста ба хусусияти оқибати 

рухдода ва такроран содир намудани он фарқ намекард. Ин ҳолат дар амалияи судӣ 

душвориҳои гуногунро ба амал меовард. Ҳатто дар замони авҷи содиршавии ҷинояти 

фиреби истеъмолкунандагон, яъне дар солҳои 1934, тақрибан барои содир намудани 

фиреби истеъмолкунандагон 80% ҷазои бо маҳрум сохтан аз азодӣ алоқаманд набуда, 

одатан корҳои ислоҳӣ татбиқ карда мешуд. Танҳо баъди ҷаласаи фаврӣ дар назди 

Прокуратураи генералии ИҶШС 13 октябри соли 1934 ва шарҳу эзоҳоти пленуми Суди 

Олии ИҶШС ба судҳо дастур дода шуд, ки ба онҳо ҷазо дар шакли корҳои ислоҳӣ 
таъин карда нашавад. 

Ҳатто агар корманд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда бошад ҳам, эҳтимоли 

қатъи парванда зиёд буд. Аксарияти парвандаҳоро на муфаттишон, балки кормандони 

милитсия (55%) бо қариб пурра вайрон кардани мӯҳлати муқарраршуда тафтиш 
мекардаанд. Аз сабаби паст будани сифати тафтиш дар соли 1935 кариб 15 фоизи 

парвандаҳои ҷиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон катъ карда шуда, 14,7 фоизаш 

ба тафтиши иловагӣ фиристонида мешуд. Диққати мақомоти прокуратура ба 

ҳодисаҳои ғоратгарии истеъмолкунандагон ба қадри кифоя набуд. Камбудиҳо дар 

амалияи татбиқи қонун ба боқӣ мондани миқёси зиёди фиреби истеъмолкунандагон, 

махсусан дар савдои хурди чакана мусоидат карданд. Мувофиқи фармони КХСД аз 29 

марти соли 1937 дар майдончаи савдо ба ҳар як навъи молу маҳсулот дар витринаҳо, 

пештаҳо ва рафҳои савдо бояд нархномаи ин молу маҳсулот гузошта шавад. Аммо 
назорат кардани савдои хурд хеле душвор буд. 

Бо қабул шудани аввалин КҶ ҶШС Тоҷикистон аз 15 июни соли 1935 вазъият 

чандон тағйир наёфт ва меъёри алоҳида барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан 

ҳангоми фиреби истеъмолкунандагон пешбинӣ нагардид. Барои фиреби 

истеъмолкунандагон шахсро бо моддаи 127, яъне вайрон намудани қоидаҳои савдо ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашиданд.  

Дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ (1941-1945) фиреби назари истеъмолкунандагон 

ҳамчун воситаи дастрас ва бемамониати ба вучуд овардани захираи мол барои ғорат 

боз ҳам васеътар гардид. Дар соли 1944 мақомоти милиция дар якчоягӣ бо фаъолони 

партиявию советӣ тафтиши саросарии дурустии ба истеъмолкунандагон додани молро 

гузаронд. Дар 27 ҷумҳуриҳо, вилоятҳо ва шаҳрҳо 202377 таҷҳизоти тарозу санҷида шуд, 

ки аз он 40887 бе тамға ва корношоям баромад, ба ҷои литр қуттии тунука, ба ҷои 

тарозу сангу танга ва гӯгирд истифода мешуд. Барои истифода аз онҳо 2432 нафар ба 

ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд (чарима ва аз кор хорич карда шуданд). 

Мақомоти нозироти савдо дар 12482 мағоза ва ошхона тафтиши мувозина ташкил 

карданд ва 2680 ҳодисаи кам баркашидан, кам чен кардан ва кам додани бақия пул 

ошкор карда шуд. Дар тамоми қаламравӣ Шӯравӣ дар соли 1944 барои фиреби 

истеъмолкунандагон 2798 нафар ва дар соли 1945 қариб ҳамин қадар (2887 нафар) ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. 

Дар қарори Пленуми Суди Олии ИҶШС аз 8 май соли 1941 муқаррар шуда буд, 



356 

 

ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреб додани истеъмолкунандагон дар сурате бавуҷуд 

меояд, ки агар он қасдан содир шуда бошад, на ин ки аз беэҳтиётӣ. Аммо исбот кардани 

қасд душвор буд. Аксар вакт коркунони савдо ба набудани таҷриба, корношоямии 

асбобҳо ва тасодуфан ба хатоӣ роҳ додан ишора мекарданд. Дар чунин мавридҳо судҳо 

аз таъини ҷазои ҳадди аксар худдорӣ мекарданд. Набудани сиёсати аниқ ва пайваста 

оид ба парвандаҳои ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар солҳои 1930-1950 дар 

ИҶШС на танҳо боиси боқӣ мондани миқёси ҷинояткорӣ дар ин самт гардид, балки ба 

такмили усулҳои фиребгарӣ, ташкили ҷинояткорӣ мусоидат намуд.  

 Чунин мушкилотҳо ва чунин бандубасткуниҳои кирдори ҷиноятӣ о қабули 

КҶ ИҶШС соли 1960 ва КҶ ҶШС Тоҷикистон соли 1961 давом карданд. Маҳз соли 1961 

дар таърихи қонунгузории Тоҷикистон дуввумин КҶ ҶШС Тоҷикистон қабул шуд, ки 

ҷавобгарии ҷиноятиро барои фиреби истеъмолкунандагон дар моддаи мустақил, яъне 

моддаи 170 “Фиреб додани харидорон ва заказчикҳо (фармоишгарон), мустаҳкам намуд 

ва ин муқаррарот, консепсия таъсири худро дар КҶ ҶТ (соли 1998) расонд. 

 Мувофиқан ба м. 170 КҶ ҶШС Тоҷикистон фиреб додани харидорон ва 
фармоишгарон дар кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул. Зиёд кардани 

нархҳои муқаррар кардашуда чаканафурӯшӣ, инчунин нархҳо ва тарифҳо барои 

хизматҳои маишӣ ва комуналие, ки ба аҳолӣ расонида мешаванд, ё бо роҳи дигар фиреб 

додани харидорон ва фармоишгарон дар мағозаҳо ва дигар хел корхонаҳои савдо ё дар 

корхонаҳои хӯроки умумӣ, хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ ва хоҷагии комуналӣ ифода 

мегардид. Бояд қайд намуд, ки аввалин маротиба дар КҶ ҶШС Тоҷикистон дар м. 170 

барои фиреби истеъмолкунандагон аломатҳои бандубастшаванда пешбинӣ гардиданд. 

Мувофиқи қ. 2 м. 170 КҶ ҶШС Тоҷикистон агар кирдорҳои қ. 1 м. 170 аз тарафи гуруҳи 

шахсон бо забояккунии пешакӣ ё ба андозаи калон ё худ аз тарафи шахсоне, ки пеш аз он 

барои ҳамин хел ҷиноят суд шудаанд, содир карда шудааст. Дар қисми 1 м. 170 КҶ ҶШС 

Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ нашуда буд, дар қ.2 бошад барои 

ҳолатҳои вазнинкунанда ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол 

пешбинӣ гардида буд.  

Фиреб додани харидорон ва фармоишгарон ҷинояте буд, ки манфиатҳои савдои 

шӯравӣ, хӯроки умумӣ, хизмати маишӣ ва коммуналиро поймол карда, ба гражданинҳо 

зарари моддӣ мерасонд. Муборизаи қатъӣ ба муқобили ин ҷиноят яке аз вазифаҳои 

муҳимми мақомти ҳифзи ҳуқуқ мебошад.  

Тарафи объективии ин ҷиноят дар кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани 

пул, зиёд кардани нархҳои муқарраркардашудаи чакана ё нархҳо ва тарифҳо барои 

хизматҳои маишӣ ва комуналӣ, ё бо роҳи дигар фиреб додани харидорон ва 
фармоишгарон ифода мегардид.  

Кам чен кардан дар ҳолате ҷой дорад, ки агар ба истеъмолкунанда моли 
дарозиаш камтар назар ба оне, ки пардохт шудааст фурўхта мешавад (сантиметр, метр). 

Кам баркашидан – ин додани мол дар чунин ҳаҷме мебошад, ки ба шартҳои 

шартнома ва ё стандартҳои муқарраршуда, ки вазн, ҳаҷм ва дигар нишондодҳои 

шуморавии молро муайян мекунад, мувофиқат намекунад. 

Кам додани пул ин бе огоҳии истеъмолкунанда аз тарафи фурўшанда ё 

хизматрасон риоя накардани нархе, ки пешакӣ гуфтугузор ё эълон шудааст. Кам додани 

бақияи пул ҷой дорад инчунин дар он ҳолате, ки агар нархи мол ё хизматрасонӣ аз тарафи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда шуда бошанду, лекин шахс нархи онҳоро 

нодурўст нишон медиҳад. 

Бо роҳи дигар фиреб додани харидорон ва фармоишгарон барои ба таҳлуқа 

андохтани истеъмолкунанда оид ба шартҳои шартнома, ки барои ҷабрдида аҳмиятнок 

мебошанд, мисол, расонидани хизмат баъди фурўши мол, ваъда оид ба ҷойгир намудани 

мол, ба расмият даровардани супориши оддӣ ҳамчун супориши фаврӣ, фурўхтани 

дорувориҳое, ки аслан хусусияти табобатиро надоранд ва ғайра. 
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Кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул, зиёд кардани нархҳои 

муқарраркардашудаи чакана ё бо роҳи дигар фиреб додани харидорон ва фармоишгарон 

ҳангоми аз анбор ё мағоза баровардани мол аз тарафи шахсони мансабдор ё шахсони 

масъули молиявӣ бо мақсади рӯйпӯш кардани камомади маблағҳои моддӣ ё пулии дар 

натичаи дуздӣ ё хунукназарӣ ба амал омада, дуздии моликияти давлатӣ ё ҷамъиятиро бо 

роҳи сӯиистеъмол кардани вазифаи хизматӣ ё худ хунукназарӣ ва фиребгарии харидорон 
ва фармоишгарон ифода мегардад.  

Фиребгарӣ дар фуруши маҳсулоти колхозӣ низ бо ҷинояти дар моддаи 170 КҶ 

ҶШС Тоҷикистон бандубаст карда мешуд. Аммо фиреб додани харидорон аз тарафи 

колхозчиён дар фурӯши маҳсулоти худ бо ҷинояти қаллобӣ, яъне аз рӯи м. 157 КҶ ҶШС 

Тоҷикистон бандубаст мегардид. Дар бозор аз тарафи намояндагони колхозҳо бо нархи 

баландтар аз муқарраркардаи колхоз фурӯхтани маҳсулот ва азхудкардани фарқи байни 

даромади пешбинишуда ва дар қакикат гирифташуда ҳамчун дуздии моликияти ҷамъиятӣ 

ҳисоб карда мешуд. 

Фиреби харидорон ва фармоишгарон метавонад танҳо бо қасди бевосита содир 

карда шавад ва аз ин рӯ, кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул аз иштибоҳ 

таркиби ҷинояти мазкурро ташкил намедиҳад. Пленуми Суди Олии ИҶШС кори 

ҷиноятии Н ва А.-ро бинобар дар кирдорашон мавҷуд набудани таркиби чиноят катъ 

намуд. Онҳо барои он гунаҳкор дониста мешуданд, ки якумин директор ва дуюми 

бухгалтери калони ошхонаи рақами 1-и мағозаи ҳарбӣ шуда, аз вазифаи хизматӣ 

суиистеъмол карда, нархҳои муқарраршудаи чаканафуруширо зиёд карда, харидоронро 

фиреб медоданд. Онҳо коркунони анборҳои ошхонаҳоро вазифадор карданд, ки 

маҳсулотро ба магазинҳои кулинарӣ ва дигар нуктаҳои савдо бо нархҳои аз фурӯши 

чакана қиматтар, яъне бо нархи ба сифати маҳсулоти коркарди сифати баланд 

фурӯшанд. Ин боиси беасос зиёд шудани мукофотпулӣ ба коргарони ошхона гардид. 

Додгоҳ ин амалҳоро фиреби харидорон ва сӯиистифодаи хизматӣ эътироф кард. 

Пленуми Суди Олии ИҶШС бо ин хулосаи суд розӣ нашуд, зеро дар ин маврид нияти 

гунаҳкорон барои фиреб додани харидорон бо мақсади аз ҳад зиёд гирифтани пули 

маҳсулоти ба воситаи нуктаҳои савдо фурӯхташуда муқаррар карда нашудааст. Онҳо 

мувофиқи тартиби дар савдои ҳарбӣ муқарраргардида маҳсулотро бо пули иловагӣ 

мефурӯхтанд. Онҳо ҳеҷ гуна манфиатҳои худхоҳона ё дигар манфиатҳои шахсӣ 
надоштанд. 

Ҷиҳати дар амалия дуруст татбиқ намудани м. 170 КҶ ИҶШС Тоҷикистон 

Пленуми Суди Олии ИҶШС санаи 14 марти соли 1975 қарори худро вобаста ба 

“Таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии фиреби харидорон ва фармоишгарон” 

қабул намуд.  

Субъекти м. 170 КҶ ҶШС Тоҷикистон махсус буд, яъне кормандони корхонаҳои 

савдо, хӯроки умумӣ, хизматрасонии маишӣ ва комуналӣ ва дигар шахсон, ки ба фурӯши 

молу маҳсулот ё хизматрасонии муайянро анҷом медоданд, дохил мешуданд. Шахсоне, ки 

молро бо супориши колхозҳо ё дигар ташкилотҳои кооперативӣ мефурӯхтанд, ҳамчун 

субъекти м. 170 КҶ ҶШС Тоҷикистон баромад мекарданд. Шахсони воқеии одӣ субъекти 

ин ҷиноят шуда наметавонистанд.  
Адабиёт: 

1. Борьба с обманом потребителей в СССР (1930-е - 1950-е годы) // 
https://wiselawyer.ru/poleznoe/35166-borba-obmanom-potrebitelej-sssr-1930-1950-gody 

2. Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 1989. С. 107 
3. Муллаев М. Комментарий к уголовному кодексу Таджикской СССР (Особенная часть). 

Душанбе: Ирфон, 1988. – С. 190 
4. О ярлыках с ценами в розничной сети // Бюллетень Горвнуторга Ленсовета. 1937. N 52. 

С. 4. 
5. Уголовный кодекс Таджикской ССР. Сталинабад: Таджгосиздат, 1935. С. 44 
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АМАЛИГАРДОНИИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ МАМЛАКАТ ДАР 
МИНТАЌА 

    Њомидова М. М., муаллими калони кафедраи менељменти ДДМИТ                 

   Тавре ки дар Паёми навбатии худ санаи 26-уми декабри соли 2018 Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ироа намуданд: «Дар робита ба ин ва бо дарназардошти аҳамияти 

соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ 

пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ ва аз 
21 декабри соли 2021 бинобар ањаммияти бузурги соњаи саноат дар рушди минбаъдаи 

мамлакат, њалли масъалањои иҷтимоиву иќтисодї ва таъмин намудани иҷрои њадафњои 

Стратегии миллї, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар солњои 2022 - 

2026 то ҷашни 35-солагии Истиќлолияти давлатии Тоҷикистон «Солњои рушди саноат» 
эълон карда шуд” [1.c.10]. 

Саноат, яке аз соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. 

Соҳаҳои асосии саноати мамлакат, ин соҳаҳои сӯзишвориюэнергетикӣ, кимиё, 

мошинсозӣ, металлургӣ, хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон ва ғайра мебошанд, ки 

устувории иќтисодиёти мамлакат аз вазъи молиявии корхонаҳои минтаќа фаъолият 
мекунанд, вобастагии зич дорад. 

Барои далели дар боло дарљгардида ба нишондиҳандаҳои асосї дар соњањои саноати 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020- ро дида мебароем: 

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои асосї дар соњањои саноати Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2016-2020 

Нишондињандањо Шумораи 
корхонањо 
дар соли 

2020 

Њаљми истењсоли мањсулот, млн. сомонї 

2016 с 2016с 2016 с 2019 с 2020 с 

Тамоми саноат 2283 15090 20029 23894 27613 30890 

Саноати истихрољи 
маъдан 

264 3004 4524 4686 4853 4309 

Аз он љумла:  

Истихрољи маводњои 
энергетикї 

24 222 298 331 377 429 

Истихрољи маводњои 
ѓайриэнергетикї 

240 2782 4226 4355 4476 3880 

Саноати коркард 1846 9368 11776 13520 15952 19054 

Аз он љумла:  

Истеҳсоли мањсулоти 

хӯрока, якљоя бо 
нўшокињо ва тамоку 

501 3690 4304 4900 5399 7089 

Истењсоли нассољї ва 
дўзандагї 

397 1520 2354 2479 2636 2870 

Истењсоли чарм, маснуот 
аз чарм ва истењсоли 

пойафзол 

20 49 57 63 71 91 

Коркарди чўбу тахта ва 
истењсолоти маснуот аз 

чўб 

18 103 119 138 148 142 

Истењсоли селулозаю 
коѓаз, фаъолияти табъу 

нашр 

143 115 142 241 260 182 
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Сарчашма: муаллиф њисоб намудааст дар асоси: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: 
Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Тољикистон: 
30 - соли истиќлолияти давлатї, с 399 – 400. 
 
 Барои гуфтањои дар боло дарљгардида ба нишондињандањои омори вилояти Хатлонро 
дида мебароем: 

Тибќи маълумотњои омор Мақомоти иљроияи вилояти Хатлон саноатчиёни вилоят соли 

гузашта ба маблағи 10,2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба 

ҳамин давраи соли 2020 1,4 миллиард сомонӣ бештар мебошад. 

Ин ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъмини садҳо нафар бо ҷойи кор, 

бунёду навсозии корхонаву коргоҳҳои саноатӣ мусоидат кард.  Ба гуфтаи мақомот, 

соли сипаришуда дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёду навсозии беш аз 60 корхонаву 

коргоҳи саноатӣ бо 1687 ҷойи нави корӣ ба нақша гирифта шуда буд [3.c.2]. 

Гуфта мешавад, дар ин давра 86 корхонаю коргоҳи нави саноатӣ (145 дарсади нақшаи 

солона) бо фарогирии 1146 ҷойи корӣ, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Ёвон 11, Данғара 

9, Фархор 7, Бохтар, Кӯлоб ва Хуросон 5-тоӣ, Норак, Темурмалик, Восеъ, Дӯстӣ 4-

ададӣ, Левакант, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ 3-ададӣ, Кӯшониён, 

Ҷалолиддини Балхӣ, Ховалинг, Панҷ, Шамсиддин Шоҳин, Балҷувон, Шаҳритус, 

Қубодиён 2-ададӣ, Ҷайҳун, Вахш, Муъминобод ва Носири Хусрав 1 корхонаву коргоҳи 

саноатӣ дар робита ба тавлиди хӯрокворӣ, насоҷҷӣ ва сохтмонӣ ба фаъолият шуруъ 
кард. 

Ба ҳолати 31 декабри соли 2021 аз ҳудуди вилоят ба хориҷи кишвар 117368,2 тонна 

маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла 25166,8 тонна тавасути нақлиёт, тайёра, 92201,4 тонна 

аз тариқи роҳи оҳан ба берун аз ҷумҳурӣ, ба давлатҳои Афғонистон, Узбекистон, 

Туркия, Қазоқистон ва Покистон содир шудааст”. 

Гуфта мешавад, содироти маҳсулот нисбати ҳамин давраи соли гузашта 10814,8 тонна 

зиёд буда, иҷрои дурнамои он 123,5 фоиз таъмин шудааст. 

Инчунин, Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои корӣ ба вилоят 21 корхонаву коргоҳи 

саноатӣ, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Кӯлоб, Ховалинг, Данғара, 

Муъминобод, Фархор, Восеъ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Балҷувон, Темурмалик ва 

ноҳияи Ҷалолиддини Балхиро ба истифода додааст. 

Тадбирҳои андешидашуда имкон доданд, ки соли сипаришуда дар заминаи 34 

корхонаи саноатии аз фаъолият бозмонда 13 корхона, аз ҷумла корхонаҳои “Дилкушо”-

и ноҳияи Муъминобод, “Бофандаи Норак”-и шаҳри Норак, “Оби қадр”, “Сомон ҒМ”-и 

истењсоли мањсулоти 
нафт 

24 62 79 105 127 87 

Истењсоли кимиѐвї 62 95 107 147 154 182 

Истењсоли маснуоти 
резинї ва пластмассї 

82 85 157 200 265 291 

Истењсоли њар гуна 
мањсулоти ѓайрифилизии 

маъданї 

365 1655 2091 2298 2593 2713 

Истењсоли металлургї ва 
истењсоли маснуоти 

тайёрифилизї 

115 1850 2187 2708 3874 4978 

Мошинсозї  36 114 142 203 308 291 

Њар гуна соњањои  
саноат 

83 30 37 38 117 138 

Истењсолу таќсими 
нўрўи 

барќ, газ ва об 

173 2718 3729 5688 6808 7527 
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ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, “Қутайба”-и ноҳияи Кӯшониён, “Самар”-и ноҳияи Восеъ, 

“Мухтор С”, “Адолат-А”, “Меҳроб - А”-и ноҳияи Фархор, “Чарми Осиё”-и ноҳияи 

Данғара, “Бобои Абдураҳим”-и ноҳияи Хуросон ва “Назирӣ”-и ноҳияи Шамсиддин 

Шоҳин бо иваз кардани ном ва бо додани иҷора фаъолияташонро ба роҳ мондаанд. 

Зиёдшавии саноати истихроҷи маъдан (106,9 дарсад), нафти хом ва дигар маводи 

энергетикӣ, ғайриэнергетикӣ, филизӣ, ҳар гуна канданиҳои фоиданок, саноати коркард 

(124,6 дарсад), истеҳсоли маҳсулоти хӯрокӣ, нӯшокиҳо, насоҷҷӣ, дӯзандагӣ, маҳсулоти 

чармӣ ва пойафзол, коркарди чӯбу тахта ва маснуоти чӯбин, маҳсулоти нафтӣ, кимиёӣ, 

фармасевтӣ, маснуоти резинӣ ва пластмассӣ, ғайрифилизии маъданӣ, маҳсулоти тайёри 

филизӣ ва таҷҳизот, металлургӣ, таҷҳизоти барқӣ, истеҳсоли дигар маҳсулоти 

нақлиётӣ, маҳсулоти мебелӣ, таъмир ва насби дигар намуди таҷҳизот, истеҳсол ва 

тақсимоти неруи барқ (108,1 дарсад), аз ҷумла истеҳсоли нерӯи барқ ва тақсимоти он 

дар рушди соҳа замина фароҳам овард, гуфтааст манбаъ [3.]. 

Соли сипаришуда маҳсулоти саноатӣ ба 222 номгӯ расид. Бояд ќайд, ки корхонаҳои 

нассоҷии вилоят бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда 2 миллиарду 390,5 миллион 

сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли пеш зиёд 
мебошад. 

Мувофиқи маълумотњои омори расмӣ, маҳсулоти хӯрока ва нӯшокиҳо дар вилоят 

нисбат ба як соли пеш 132,7 миллион сомонӣ афзоиш ёфта, ба 1,5 миллиард сомонӣ 

баробар шуд. Тибќи маълумотњои омори вилоят, истеҳсоли неруи барқ нисбат ба соли 
пеш 654,5 миллион кВт-соат афзоиш ёфт. 
 Бояд ќайд кард, ки вилояти Хатлон дар сатњи минтаќањои љумњурї аз рўйи 
нишондињандањои омории саноат љойи арзандаро ишѓол мекунад. 
Барои тасдиќи ин далелњо ба љадвали №2 назар меафканем: 

 
Љадвали 2. Фоида ва зарар (-) дар сатњи минтаќањои љумњурї барои солњои   2015-2020 

(млн сомонї) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Аз рўйи корхонањои расмї 
баќайдгирифташуда,њамагї 

-1736,3 -510,9 -161,7 1770,3 2035,4 -
3326,1 

Аз он љумла:       

Вилояти Хатлон 305,1 361,6 617,4 1010,1 1001,3 1167,6 
Вилояти Суѓд 531,4 1245,1 2064,1 2610,9 1907,0 2234,7 
ВМКБ -11,4 8,2 4,5 -0,1 -7,5 -97,8 
шањри Душанбе 98,0 175,1 461,0 201,9 892,2 302,2 
 НТЉ -54,3 -218,4 54,7 445,3 -31,6 -64,9 
       

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Вазъи иљтимоию 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон январ – сентябри 2021, Сањ. 695 . 
  

 Аз љадвали 2 бар меояд, ки дар сатњи минтаќањои љумњурї корхонањои бар зарар 
фаъолияткунанда дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва ноњияњои тобеи 
љумњурї ба њисоб меравад, ки аз соли 2015 ба миќдори 11,4 млн. сомонї соли 2020-ум 
97,8 млн. сомонї, ноњияњои тобеи љумњурири дар соли 2015-ум ба миќдори 54,3 млн 
сомонї ва дар соли 2020-ум бошад, 64,9 млн сомонї ба зарар фаъолият доранд [2, с.695]. 
ХУЛОСА, саноатикунонии босуръати кишвар барои таъмин намудани устувории 

иқтисодиёти минтаќа, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, ѓанї гардонидани буљети 

минтаќа, паст кардани сатњи камбизоатї, коњиш додани муҳоҷирони меҳнатї, 
зиёдшавии миќдори андозсупорандагон коњиш додани содироти ашёи хоми ватанї ва 

коркарди он мебошад. Инчунин, замина барои рушди минтаќа ва деҳот, зисту зиндагии 

бошандагони он таъсири мусбӣ мерасонад.  
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Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, 21 декабри соли 2021.   

2. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Вазъи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон январ – сентябри 2021- сањ. 397- 695 . 

3. Sputnik. Tj, ДУШАНБЕ, 19 январи соли 2021  
 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ БАНДИТИЗМА ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Оралбаев Х.Х. – старший преподаватель кафедры экономического, финансового и 
антикоррупционного права ТГФЭУ 

 
 Как явление, социальный феномен и состав преступного деяния, бандитизм имеет 
свои объективные признаки, и по характеристике этих объективных признаков имеет 
значительное сходство с некоторыми другими преступными деяниями, посягающими на 
собственность, а также на неприкосновенность личности, ее жизнь и здоровье, в связи с 
чем возникает потребность их разграничения. Этот научно-теоретический аспект в 
определенной степени получил освещение в юридических исследованиях, но ряд 
актуальных вопросов остаются как дискуссионными, так и недостаточно 
исследованными. Более того, как показывает судебная практика в Таджикистане, за 
последние 20 лет, среди рассмотренных судами республики дел о бандитизме, 
абсолютное большинство, это более 80%, идут в совокупности с другими видами 
преступного деяния, причем во многом сходными, смежными с бандитизмом 
преступными деяниями.  
 Наиболее сложным в рассматриваемом аспекте, т.е. разграничении 
(отграничении) бандитизма с другими смежными преступными деяниями, является 
вопрос о разграничении (отграничении) бандитизма и разбойного нападения, в 
особенности, если последний совершается организованной группой с применением 
оружия (п. «б» ч. 3, п. «в» ч. 4 ст. 249 УК РТ). В процессе квалификации бандитизма 
часто возникают определенные сложности, связанные с его отграничением от 
разбойного нападения исходя из схожести данных преступных деяний. Нередко в 
правоприменительной практике обнаруживаются их общие признаки, например, 
устойчивость, сплоченность, вооруженность, а также цель совершения преступных 
нападений. 

Наряду с этим, существуют авторы, придерживающиеся мнения по поводу 
разграничения вышеперечисленных составов преступных деяний. По их мнению, 
таковым признаком и критерием является «устойчивость», и на их взгляд он имеет 
место только при бандитизме. Аналогичного мнения придерживается и А. Ивахненко, 
при этом автор обращает свое внимание и на признак вооруженности и 
организованности бандитских групп, совокупность этих признаков должны 
отграничивать бандитизм от группового разбоя. 
По сути аналогичный подход отражен в тексте Пленума ВС РТ, в частности 
Постановление от 23.11.2012 г., п. 15., подчеркивается, что бандитизм отличается от 
смежных деяний строгой внутренней организованностью, устойчивостью, 
сплочённостью, и вооружённостью банды. 

По всей видимости, такое положение не совсем правильно, так как следует из 
норм УК РТ и текста данного постановления участники организованной группы и 
бандитских групп имеют аналогичную степень, внутреннюю связь. В этой связи, в 
обоих из них присутствует признак устойчивости, а также цель их формирования, т.е. 
совершение в последующем тяжких и особо тяжких преступных. Здесь следует 
согласиться с Т.Д. Устиновой, которая пишет, что «в случаях, когда бандитизм связан с 
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посягательством на чужое имущество по этим показателям, провести разграничение 
между указанными преступными деяниями становится невозможным».[3, 112] 

Необходимо подчеркнуть, в соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РТ, бандитизм от разбоя разграничивается следующими 
особенностями: 
- бандитизм характеризуется вооружённостью и устойчивостью группы, что касается 
разбойного нападения здесь помимо оружия необходимо также его применение; 
- во время разбойного нападения нередко используются предметы, которые по 
назначению не являются оружием, что касается бандитизма необходимо наличие 
именно такого оружия, которое специально создано для поражения живой цели; 
- состав бандитизма является усеченным, в этой связи, он после формирования и 
наличия необходимых признаков является оконченным преступлением, а разбой с 
момента совершения нападения с целью захвата чужого имущества, с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия. 
 Следует согласиться с мнениями авторов,[1, 274] которые указывают об 
актуальности вопроса о соотношении понятии бандитизма с организованным 
незаконным вооруженным формированием в процессе правоприменительной 
деятельности в Республике Таджикистан. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
анализ уголовных дел по бандитизму указывают, что бандитские нападения нередко 
совершаются вышеприведенными формированиями. Например, данные преступления 
имели место во время гражданского противостояния в Республике Таджикистан. В 
таких случаях указывались на следующие признаки преступных сообществ: 1) 
сплоченность; 2) организованность. На наш взгляд, такой признак, равно как и 
устойчивость, характеризующая, согласно ч. 3 ст. 35 УК, организованную группу, 
является достаточно неопределенным понятием, чтобы по нему можно было проводить 
разграничение данных форм соучастия. 

В этой связи, напрашивается вывод о том, что при формировании незаконных 
вооруженных группировок отличительным признаком является их разновидность как 
военного формирования, а также цель их создания – осуществление военных задач. Для 
выполнения аналогичных задач необходимо определенное количество участников, 
которое отличает последних от бандитских формирований.  

На этом основании, нельзя согласиться c предположением Е.А. Беляевой, по 
поводу небольшой численности участников незаконных вооруженных формирований, 
так как, обычно такие формирования имеют большее количество так называемых 
боевиков. Здесь наиболее обоснованной является мнение В. Мальцева, который 
указывает на количество участников в формировании. По его мнению, формирование 
состоит из воинской части или приблизительной к ней по своим характеристикам 
вооруженной группы.[2, 36] 

На основе вышеизложенных обстоятельствах, можно прийти выводу, что 
бандитизм как преступление и асоциальное явление и феномен, характеризуется 
особыми объективными признаками, которые делают его схожим с иными 
преступлениями, посягающих на собственность, неприкосновенность личности, жизни и 
здоровья граждан, исходя из чего, существует необходимость в их разграничении. 
Данная научно-теоретическая мысль, по сути, становилась предметом научного 
исследования, при этом некоторые актуальные моменты по настоящее время носят 
дискуссионный характер и требуют дополнительных научных исследований.  
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 БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ТАСНИФИ  
МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌ 

Њомидов Р.А., муаллими калони кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ 
 

Муносибатњои љамъиятиро бе њуќуќ тасаввур кардан номумкин аст, чунки 
танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї меъёрњои њуќуќ мебошанд. Дар Љумњурии 
Тољикистон меъёрњои њуќуќ ифодакунандаи ќоида, намуна, муќаррарот ва рафтор дар 
љамъият буда, ба воситаи Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрї- њуќуќї 
танзим карда мешаванд. 

  Аз нуќтаи назари фалсафї- илмї њуќуќ меъёри адолат ва озодї буда, 
инъикоскунандаи низоми тамоми муносибатњои љамъиятї мебошад. Чунки, бе њуќуќ 
њаёт ва зиндагии инсон вуљуд дошта наметавонад.    

  Масалан: дар давраи сохти обшинаи ибтидої меъёрњои танзимкунандаи 
њуќуќњои одамон вуљуд надошт, аммо мардум як ќатор њуќуќњои фитрии худро 
истифода мебурданд. Бамонанди зиндагї кардан, оила бунёд кардан, фарзанд таваллуд 
кардан, саломатии худро барќарор намудан ва њоказо. Дар сохти обшинаи ѓуломдорї 
бошад, аллакай нишонањои озодї ва осоишта зиндагї кардан мардумро бедор мекард. 
Феодализм бошад, нишонањои вуљуд доштани моликияти хусусї ва пайдоиши њуќуќњои 
позитивї ва давлатро муайян кард. 

    Чихеле, ки профессор Ш.М. Исмоилов ќайд мекунад, аз нуќтаи назари 
позитивизм, њуќуќ гуфта маљмўи меъёрњои њуќуќии аз тарафи давлат муќарраргашта ва 
кафолатдодаро меноманд. Асоси ин мафњумро усули шаклї-њуќуќии тањлили воќеияти 
њуќуќї ташкил медињад. Давлат сарчашмаи асосии њуќуќ њисоб шуда, амалишавии онро 
бо ќувваи маљбурсозї таъмин месозад54. 

  Бояд гуфт, ки позитивизм шаклњои мухталиф дорад. Яке аз намудњои 
позитивизм назарияи меъёрї аст, ки аз љониби Г. Келзен ва олимони шуравї инкишоф 
дода шудааст, њуќуќ мањсули танњо давлат эътироф мегардад. Санадњои меъёрии 
маќомоти давлатї сарчашмаи асосии њуќуќ буда, одатњои њуќуќї танњо дар мавридњои 
пешбиникардаи ќонун ва бо иљозати давлат истифода мешаванд. Вале, шакли дигари 
позитивизм низ љой дорад, ки масъалаи таносуби давлат ва њуќуќро бо таври дигар 
муайян мекунад. Ин позитивизми нави нимаи дуюми асри ХХ аст, ки ќарорњои 
маќомоти судиву маъмуриро сарчашмаи њуќуќ мењисобад.  

   Фалсафаи њуќуќ бошад мафњуми васеи њуќуќро пешнињод мекунад, ки асоси 
онро назарияи таносуби њуќуќи фитрї ва позитивї ташкил дода ба мафњуми њуќуќ 
таъсири бевоситаи худро расонидааст. Њуќуќи позитивии давлат як ќисми њуќуќи 
фитрї, дониста мешавад. Мафњуми њуќуќ дар асоси принсипу талаботњои њуќуќи фитрї 
асоснок мегардад. Азбаски озодиву адолат принсипњои асосии њуќуќи фитрианд, одатан 
њуќуќ њамчун меъёри адолат ва озодии инсон таъриф дода мешавад. Ин мафњуми умумї 
эътирофгашта буда, инъикоси нуќтаву хулосањои назарияи њуќуќи фитрї аст. Чунин 
мафњуми васеи њуќуќ ањамияти илмиву амалї дорад, зеро дар њолате, ки њуќуќи 
позитивї ќисми њуќуќи фитрї аст, пас тамоми ќонунњову дигар санадњои њуќуќии 
давлат бояд ба талаботи њуќуќи фитрї пурра љавобгу буда, дар доираи меъёрњои 
озодиву адолат ќабул гарданд.  

  Сотсиологияи њуќуќї низ аз мафњуми мањдуди меъёрї даст кашида, фањмиши 
васеи њуќуќро пешнињод мекунад. Агар фалсафаи њуќуќ мафњуми њуќуќро дар асоси 
назарияи њуќуќи фитрї пешнињод кунад, пас љараёни номбурдаи њуќуќро бо истифодаи 
усулњои сотсиологї тањлил мекунад. Агар позивитизм њуќуќро ба њайси танњо њодисаи 
њуќуќї шиносад, пас сотсиологияи њуќуќї ба он чун њодисаи иљтимої муносибат 
мекунад. Њуќуќ дар алоќамандї ба дигар њодисоти иљтимоии љамъият ба монанди оила, 
психология, шуур ва ѓ. тањлил мешавад. Њуќуќ чун инъикоси тамоми низоми 
муносибатњои љамъиятии танзимгашта маънидод мешавад. Чунин мафњуми васеи 
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њуќуќ, њам њуќуќ ва њам муносибатњои њуќукиро дар бар мегирад.  
  Аз нигоњи мо њуќуќро давлат ба воситаи низоми меъёрњои иљтимої танзим 

мекунанд. Меъёрњои иљтимої ќоидањои рафторе мебошанд, ки муносибати байни 
одамон ва давлатро ба танзим медароранд. Меъёрњои њуќуќ бошад, дар санадњои 
меъёрї-њуќуќї дарљ ёфта муносибатњои љамъиятиро ба низом медарорад. 

   Меъёрњои иљтимої аз нигоњи Х. Њомидов ва З. Алиев ба меъёрњои њуќуќ, 
меъёрњои ахлоќ, одатњо, анъанањо, меъёрњои корпоративї ва динї људо мешаванд. 55 

   Ба аќидаи профессор Ш.М.Исмоилов меъёри њуќуќ љузъи ибтидоии њуќуќ буда, 
њамчун унсури ибтидої, ќоидаи рафтори муайянеро барои танзими муносибатњои 
љамъиятї равона мекунад.56  

Оиди меъёрњои њуќуќї дар адабиётњои њуќуќї бањсњо вуљуд доранд, чунки 
ќонунгузор мафњуми меъёри њуќуќро надодааст, чуноне ки мафњуми ќонунии худи 
њуќуќ низ вуљуд надорад. 

Дар охир бояд хулоса намуд, ки меъёри њуќуќ аз се ќисмати асосї, яъне гипотеза, 
диспозитсия ва санксия иборат буда тавассути нишонањои зерин аз дигар меъёрњои 
иљтимої фарќ мекунанд, аз љумла: 

меъёрњои њуќуќї аз љониби маќомотњои дахлдори давлатї ва дар њолатњои бо 
ќонун пешбинигардида, тариќи райъпурсии умумихалќї ќабул карда мешаванд;  

меъёрњои њуќуќї хусусияти фардї надоранд, яъне онњо барои доираи номањдуди 
шахсон пешбинї шудаанд;  

меъёрњои њуќуќї одатан бемуњлат мебошанд, ё дар доираи муайяни ваќт амалї 
менамоянд;  

иљрои меъёрњои њуќуќї бо чорањои маљбуркунии давлатї таъмин карда мешавад.                                    
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Баишева Э. А. - старший преподаватель кафедры экономического, финансового и 
антикоррупционного права ТГФЭУ 
 

Процесс правового регулирования налоговой сферы является сложным, 
многоаспектным, он имеет тенденцию к постоянному развитию, изменению и 
дальнейшему совершенствованию.  

Одним из актуальных аспектов правового регулирования является определение 
статуса одного из основных субъектов налоговых правоотношений – 
налогоплательщиков, закрепление их юридических прав и обязанностей, регулирование 
вопросов ответственности за нарушения в сфере налогообложения, а также вопросов 
защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.  
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Действующий с января текущего года новый Налоговый кодекс РТ более 
последовательно и развернуто закрепил вопросы, касающиеся статуса 
налогоплательщиков, что можно отметить как положительный фактор по сравнению с 
предыдущими редакциями Налогового кодекса РТ, где имелись существенные 
недостатки в этом направлении. Так, в соответствии с п. 10 ст. 14 нового Налогового 
кодекса РТ дается определение понятия «налогоплательщик» с акцентом на конкретные 
категории этих субъектов – физических и юридических лиц. Определение получилось 
несколько громоздким, не совсем юридически точным. Оно выглядит следующим 
образом: « налогоплательщиком считается физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо, филиал или представительство юридического 
лица, осуществляющие экономическую деятельность, независимо от организационно – 
правовой формы, вида деятельности, подчинения и формы собственности, или объекта 
налогообложения, на которых налоговым законодательством возложена обязанность 
по уплате налогов, государственных пошлин и сборов»[1, 10].  

Одним из нововведений в Кодексе являются продиктованные временем 
изменения и дополнения, связанные с применением цифровых технологий в сфере 
налогового администрирования, в частности, вводятся понятия «электронный 
налогоплательщик», «личный кабинет налогоплательщика», электронная (цифровая) 
подпись» и др.  

Следует отметить, что при определении некоторых вопросов, связанных с 
правовым статусом налогоплательщиков, перечнем их прав и обязанностей, 
использовались нормы, в первую очередь гражданского права, а также 
административно – правовые нормы.   

Взаимосвязь этих норм с нормами налогового и финансового права, их взаимное 
влияние проявляются через регулирование основных понятий «юридическое лицо», 
«индивидуальный предприниматель», «филиал, представительство юридического 
лица», «организационно – правовая форма», а также через регулирование 
имущественных и расчетных отношений.  

Положительным фактором можно отметить то обстоятельство, что, определяя 
статус налогоплательщика, Кодекс перечисляет полный перечень юридических прав и 
обязанностей налогоплательщика, причем прав в количественном отношении больше, 
чем обязанностей (соответственно 21 и 14). Ранее в предыдущих Кодексах ситуация 
была прямо противоположной, т.е. юридических вмененных налоговым 
законодательством обязанностей у налогоплательщика было больше, чем 
предусмотренных этим же законодательством субъективных прав.  

Так, одним из важнейших юридических прав налогоплательщиков является 
предусмотренная законом возможность обращения их в судебные органы в порядке 
обжалования решений (действий) налоговых органов в случае нарушения последними 
прав и законных интересов налогоплательщиков. В новом Налоговом кодексе это 
называется: « право обжаловать в суд в порядке, установленном законодательством и с 
соблюдением порядка досудебного разрешения споров, результаты налоговых 
проверок, акты налогового контроля, действия (бездействие) должностных лиц 
налоговых органов». Указывается также и на наличие дополнительного пункта этой 
нормы, изложенного в ч.2 п. 20 ст. 33 Кодекса, о том, что налогоплательщикам 
гарантируется судебная защита их прав и законных интересов.   

Соответственно закрепляются гарантии соблюдения прав и законных, в том 
числе имущественных прав налогоплательщиков.  

Еще одним из элементов гарантий соблюдения прав и интересов 
налогоплательщиков является определение в Кодексе такого субъекта, как налоговый 
консультант (лицо, оказывающее консультационные услуги по вопросам исчисления, 
уплаты налогов и других обязательных платежей, представления налоговых 
деклараций, отчетов, а также по защите прав и законных интересов 
налогоплательщиков), а также создание специального Совета досудебного разрешения 
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споров. Указанному Совету придаются функции консультационного органа 
досудебного рассмотрения налоговых споров между налогоплательщиком и налоговым 
органом.  

В пользу приоритета интересов налогоплательщиков в случае спорных ситуаций, 
возникающих в процессе осуществления налогового контроля, и в целом при их 
взаимодействии с налоговыми органами, предусматривается также и другой новый 
элемент гарантий соблюдения прав налогоплательщиков.  

Так, в соответствии с п.9 ст. 1 Кодекса установлено, что при наличии 
двусмысленности (разной трактовки норм) или при наличии двух и более положений 
или противоречий между положениями Налогового кодекса РТ (это называется 
коллизией норм права – Б.Э.А.), либо при отсутствии (недостаточности) необходимых 
положений для регулирования налоговых отношений, налоговые и (или) судебные 
органы принимают решение в интересах (в пользу) налогоплательщика.  

Вместе с тем, новый Налоговый кодекс РТ, наряду с отмеченными выше 
положительными моментами, свидетельствующими в пользу налогоплательщика и его 
интересов, не избежал и отрицательных, спорных положений. Так, Кодексом вводится 
спорное понятие «безответственный налогоплательщик» и как альтернатива ему – 
понятие «ответственный налогоплательщик». В первом случае предполагается, что 
налоговые органы, исходя из не совсем обоснованных критериев, определяют 
налогоплательщиков как безответственных лиц, размещая их данные в специальном 
Списке безответственных налогоплательщиков на своем веб – сайте.  

Указанное нововведение, продиктованное, по всей видимости, требованиями 
усиления контроля в сфере ответственности налогоплательщиков, не совсем этично, 
кроме того, является спорным  и вряд ли послужит усилению дисциплинированности 
налогоплательщиков.  

Существует разработанная налаженная система методов и форм налогового 
контроля, осуществляется взаимодействие между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. В конце концов, перед налоговыми органами ставятся 
определенные задачи, они в рамках своих полномочий осуществляют фискальные, в том 
числе административные функции. Налогоплательщики также в свою очередь должны 
выполнять установленные в соответствии с налоговым законодательством обязанности.  

В случае если налогоплательщик допускает нарушения налогового 
законодательства, связанные с уклонением от уплаты налоговых платежей, то в 
соответствии с тем же Налоговым кодексом и действующим законодательством РТ в 
порядке, установленном действующим законодательством, к нему могут быть 
применены меры юридической ответственности.    

В большинстве своем это могут быть меры административной ответственности, 
поскольку составы этих правонарушений с указанием санкций (размеров штрафов) за 
их совершение, содержатся в административном законодательстве РТ (Кодекс об 
административных правонарушениях РТ). По сути (сфере нарушения) это налоговые 
правонарушения (нарушения в сфере налогообложения), и их составы (виды) должны 
были бы, исходя из соображений логики, находиться в том же Налоговом кодексе, но 
такова действующая в течение многих лет и сохраненная в новом Кодексе 
законодательная и налоговая практика по данному вопросу.  

Таким образом, имея необходимые правовые, административные и другие 
ресурсы контроля и администрирования, налоговым органам в борьбе с практикой 
уклонения от уплаты налогов нет необходимости оказывать дополнительное моральное 
давление на налогоплательщиков, определяя их в статус «безответственных 
плательщиков» с возложением на них бремени доказывания обратного (для конечной 
цели исключения их из Списка, размещенного на веб – сайте налоговых органов).   

Указанное нововведение, ко всему прочему, идет также в разрез с общей 
отмеченной выше концепцией нового Налогового кодекса о приоритете (гарантиях 
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соблюдения, уважения и защиты) прав налогоплательщиков как основного субъекта 
налогообложения.  

Следует также отметить, как один из недостатков отсутствие в новом Налоговом 
кодексе, равно как и в прежних кодексах, норм так называемого налогового процесса. 
Указанные нормы должны быть определены в самом Кодексе, а не в виде отсылочных к 
общему законодательству РТ норм, как это имеет место в действующем налоговом 
законодательстве. Речь идет о вопросах порядка применения мер административной 
ответственности за налоговые правонарушения, о порядке обжалования действий 
(решений) налоговых органов, о порядке принудительного взыскания неуплаченных 
сумм налогов (налоговой задолженности, куда входят суммы собственно не уплаченных 
налогов, а также суммы начисленных процентов и штрафов).  

Хотя следует отметить, что в новом Кодексе все – таки имеются некоторые 
нормы, упорядочивающие это сложные, требующие правильного оформления 
процессуальные действия (меры). Так, например, имеется норма о том, что 
принудительное взыскание сумм налоговой задолженности осуществляется налоговыми 
органами самостоятельно только в отношении признанной налогоплательщиком 
задолженности и только в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Что касается принудительного взыскания указанной задолженности 
в отношении физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями), 
то здесь действует исключительно судебный порядок.   

  Аналогично судебный порядок должен применяться при необходимости 
принудительного взыскания налоговой задолженности с банковских счетов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае непризнания этими 
налогоплательщиками сумм задолженности. Кодексом для подобных случаев вводится 
термин «оспариваемая (спорная) задолженность».  

  Кроме того, новым Кодексом в качестве средства для разрешения подобной 
спорной ситуации (юридического спора между налогоплательщиком и налоговым 
органом) предусматривается дополнительная мера по урегулированию спора – некая 
согласительная процедура – соглашение о порядке и условиях уплаты налоговой 
задолженности, заключаемое между налогоплательщиком и налоговым органом, после 
предоставления налогоплательщиком плана по погашению налоговой задолженности 
(на срок до шести месяцев с правом однократного продления на такой же срок).  

  Намного сложнее обстоят дела с порядком взыскания сумм финансовых 
(налоговых) санкций (ст. 67, 68, 69 Кодекса). Речь идет по всей видимости о 
производстве по делам о налоговых правонарушениях. Этот порядок как раз и является 
налоговым процессом, о чем упоминалось выше. Налоговый процесс представляет 
собой последовательность и регламентацию сложных процедурных (процессуальных) 
полномочий (действий) налоговых и других уполномоченных государственных органов, 
а также судебных органов по рассмотрению и разрешению дел о налоговых 
правонарушениях. В рамках этого процесса указываются требования по порядку 
оформления необходимых процессуальных документов, включая протокол о налоговом 
правонарушении, постановление о начислении штрафа (штрафной санкции) и другие 
документы, а также документы, принимаемые к производству и рассмотрению судами, 
судебные решения. Нормы, изложенные в новом Налоговом кодексе (вышеупомянутые 
статьи 67 – 69 Кодекса) носят не совсем последовательный характер изложения, 
содержат в основном ссылки на действующее процессуальное, административное и 
гражданское законодательство РТ.       

  Анализируя сказанное выше, учитывая степень сложности и саму специфику 
регулируемых отношений – производство по делам о налоговых правонарушениях, 
имеется необходимость включить в Налоговый кодекс специальный раздел, 
посвященный комплексу этих правовых процессуальных отношений – налоговый 
процесс. Аналогичный порядок, следует заметить, существует в налоговом 
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законодательстве ряда государств, в том числе в законодательстве Российской 
Федерации. 

 Актуальной проблемой в данном случае является не только соблюдение общего 
законодательства РТ и принципов законности в деятельности налоговых и других 
государственных уполномоченных органов, внесение четкости, последовательности и 
рациональности в действия (решения) этих органов, но и, что очень важно, обеспечение 
законности при взыскании финансовых санкций и сумм налоговой задолженности, 
защита материальных интересов и других имущественных прав налогоплательщиков 
(причем всех категорий – как физических лиц, так и юридических лиц).   

В целом, исходя из анализа рассмотренных выше вопросов, следует отметить 
прогрессивные элементы, внесенные в новый Налоговый кодекс РТ в части обеспечения 
прав и интересов налогоплательщиков, хотелось бы, чтобы эти гарантии, правовые 
нормы соблюдались и выполнялись в практической деятельности налоговых органов. 
Вместе с тем, необходимо продолжать работу по совершенствованию налогового 
законодательства и соответствию его всевозрастающим требованиям реальности и 
существующих экономических отношений.   
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ТАҲЛИЛИ КРИМИНОЛОГИИ МОДДАҲОИ КОДЕКСИ ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР АЛОҚАМАНДӢ БО ЗУҲУРОТИ ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА 

Ғафорова Ш. А., ассистенти кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикоррупсионии 
ДДМИТ 

 

Мушкилоти зӯроварӣ дар оила проблемаи глобалиро дар бар мегирад. Аъзоёни 

оила нисбати бегонагон дида, бештар ба кирдорҳои зӯроварона рӯ ба рӯ мегарданд. Ин 

раванд аз ифроти (экссесс) хурд, ки сабаби расонидани зарари сабук ба саломатӣ 

мегардад, сарчашма гирифта, ҳам боиси содир гардидани ҷиноятҳои ҷиддитар, аз ҷумла 

одамкушӣ, гашта метавонад[2,с.3]. Мутаассифона, аксари ҳолатҳои зӯроварии оилавӣ 

хусусияти латентӣ доранд, ки ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон аз гуфтани он худдорӣ 

менамоянд, на ҳамеша иқрор мешаванд, ки нисбати онҳо зӯроварӣ тадбиқ гардидааст. 

Бо бисёр сабабҳо, ошкор кардани ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила душвор мебошад. Ё ин 

ки бо сабабҳои ҷанбаҳои миллӣ, нажодӣ ва маданӣ қурбониён аз ошкорнамоии ҳолати 

мазкур, нисбаташон худдорӣ менамоянд. Натиҷаи таҳлили омори кирдорҳои хусусияти 

зӯроваридошта дар оила, нишон медиҳад, ки зӯроварӣ ҳамчун кирдори ғайриҳуқуқӣ 

хосси занон, мардон, кӯдакон ва ҳам пиронсолон аст. Аммо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қишри осебпазир занон ва кӯдакон шомиланд. Аз нуқтаи назари амалия ҳангоми 

баррасии зӯроварӣ метавон дар бораи муайянии аниқи нобаробарии қувваҳо ҳангоми 
содирнамоии чунин кирдор сухан гуфт. 

Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиноятҳои хусусияти 

зӯроварона дошта, ки содир намудани онҳо нисбати аъзои оила имконпазир аст ва 

кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок мебошанд, дар моддаҳои зерини кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд. Моддаҳои 104. Одамкушӣ, 105. Кӯдаки 

навзоди худро куштани модар, 106. Одамкушӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ, 108. Аз 

беэҳтиётӣ ба марг расонидан, 109. Ба худкушӣ расонидан, 110. Қасдан расонидани 

зарари вазнин ба саломатӣ, 111. Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ, 112. 
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Қасдан расонидани зарари сабук ба саломатӣ, 113. Қасдан расонидани зарар ба 

саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони сахти рӯҳӣ, 116. Лату кӯб, 117. Азобу уқубат, 118. Аз 

беэҳтиётӣ расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, 119. Аз беэҳтиётӣ расонидани 

зарараи миёна ба саломатӣ, 120. Таҳдиди куштан ва расонидани зарари вазнин ба 

саломатӣ, 124. Ба исқоти ҳамл маҷбур сохтани зан, 125. Сироят кардан бо вируси 

норасоии масунияти одам, 126.Сироят кардан бо касалии зӯҳравӣ, 138. Таҷовуз ба 

номус, 139. Ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ, 140. Маҷбур намудан ба 

ҳаракати дорои хусусияти шаҳвонӣ ва ғайра [1]. Таҳлили диспозитсияи моддаҳои 

зикргардида нишон медиҳад, ки аксарияти моддаҳои кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳамчун қоида шакли таъсиррасонии беруниро ифода мекунанд. Ҷавобгарӣ 

танҳо пас аз анҷом ёфтани кирдор ва ё зарари ҷисмонӣ расонидан, нисбати субъекти 

ҷиноят тадбиқ мегардад. Дар айни замон кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгариро барои зӯроварии рӯҳӣ бевосита пешбинӣ накардааст. Гарчанде ки таъсири 

зӯроварии рӯҳӣ дар диспозитсияи як қатор моддаҳои кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дида мешавад. Масалан, моддаи 124-и КҶ ҶТ- ба исқоти ҳамл маҷбур 

сохтани зан, агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал бароварда шавад. Дар ин ҳолат 

маҷбурнамоӣ ба тариқи зӯроварии ҷисмонӣ ва ҳам зӯроварии рӯҳӣ тадбиқ гардиданаш 

мумкин аст. Зарари ҷисмонии расонидашуда аён мегардад, аммо зӯроварии рӯҳӣ бо 

усулҳои таъсиррасонии гуногун, аз қабили бекорнамоии акди никоҳ, паҳн намудани 

ягон маълумоти махфӣ дар бораи зан, таҳдид ва ғайра содир гардиданаш мумкин аст, 

аммо то ҷиноят ба анҷом нарасад, нисбати шахси маҷбуркунанда ҷавобгарӣ тадбиқ 

намегардад. Ба ҳамин монанд, моддаи 109 - ба худкушӣ расонидан, ҳамчун ҷиноят 

эътироф гардидааст. Аммо дар ин сурат масъулият танҳо баъд аз содир кардани амали 

ғайриқонунӣ, яъне худкушии анҷомёфта аз ҷониби қурбонӣ, ки дар натиҷаи пастзании 

мунтазам, бераҳмӣ ва ё таҳдиди шахс ба амал омадааст, фаҳмида мешавад. Тавре 

Уколова Ю.А. қайд менамояд, ҳангоми ба худкушӣ расонидан ба ҷисм (таъсиррасонии 

ҷисмонӣ) ва ҳам ба психикаи шахс (таъсиррасонии руҳӣ), таъсир расонида мешавад. 

Хусусияти хоси таъсиррасонии рӯҳиро ба психикаи ҷабрдида, ҳангоми ба худкушӣ 

расонидан, зӯроварии рӯҳии бевосита ва бавосита расонидашуда, ташкил медиҳад[3,15]. 

Интихоби марг аз ҷониби ҷабрдида яке аз роҳи таъсиррасонӣ ба субъект дарк карда 

мешавад. Бавуҷудоии оқибати кирдор мақсади асосии ҷабрдида нест ва ҳангоми пайдо 

гардидани роҳи дигари ҳалли мушкилот, шахс аз кирдорҳои барои ҳаёт ва саломатиаш 

зараррасон даст мекашад. Дар ин ҳолат мақсади содирнамоии кирдори мазкур, дури 

ҷустан аз азоб (махсусан азоби рӯҳӣ) мебошад. Пас суол ба миён меояд, ки азоби рӯҳӣ 

чист ва барои содир намудани он дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳури Тоҷикистон 

ҷавобгарӣ тадбиқ гардидааст ё не? Дар адабиёти ҳуқуқӣ мафҳуми “азоби рӯҳӣ” 

мавриди таҳлил қарор нагирифтааст. Аммо мафҳуми мазкур предмети омӯзиши 

олимони соҳаҳои дигари илмӣ ба монанди илми психология ва фалсафа қарор 

гирифтааст. Аз нигоҳи психологӣ “азоби рӯҳӣ” ҳамчун ҳолати ихтилофи қавии дохилии 

шахс ҳисобида шуда, дар ин раванд хостаҳои ботинии шахс бо худ муқобилият нишон 

дода натавониста, шахсро аз нигоҳи равонӣ маҷруҳ менамоянд [5] . Олими дигар 

бошад, дарки ранҷу азобро аз муносибати рӯҳии шахс бо муҳити атроф вобаста 

медонад. Аз ҳолати дарки муҳит вобаста аст, таъсиррасонӣ, қабул ва имконияти 

наҷотёбӣ аз ранҷу азоби рӯҳӣ [4,с.3] . Дар натиҷаи таҳлили мавзуи мазкур гуфтан 

мумкин аст, ки зӯроварии рӯҳӣ на танҳо ҳолати содирнамоии ҷиноятро ифода мекунад, 

балки дар аксарият маврид ҳамчун воситаи содирнамоии ҷиноят баромад мекунад. 

Зӯроварии рӯҳӣ ҳамчун ҳолати содирнамоии ҷиноят дар моддаҳои 105 (кудаки навзоди 

худро куштани модар), 113 (қасдан расонидани зарар ба саломатӣ дар ҳолати ҳаяҷони 

сахти рӯҳӣ) оварда шудааст. Зуроварии рӯҳӣ ҳамчун воситаи содирнамоии ҷиноят 

бошад, дар моддаҳои 109(ба худкушӣ расонидан), 117 (азобу уқубат), 120 (таҳдиди 
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куштан ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ), 124 (ба исқоти ҳамл маҷбур сохтани 

зан), 127 (дар хатар монондан), 134 (маҷбуркунӣ), дида мешаванд. 

 Аз натиҷаи таҳлили зӯроварии рӯҳӣ ва моддаҳои дахлдори кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хулоса омадан мумкин аст, ки зӯроварии рӯҳӣ ҳамчун 

заминаи содиршавии ҷиноят нақши аввалиндараҷаро соҳиб аст. Зеро маҳз 

таъсиррасонии рӯҳӣ ба содир намудани аксарияти ҷиноятҳои хусусияти 

зӯроваронадошта сабаб мегарданд.  
Адабиёт: 

1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; - Душанбе, 2019.-687с 
2.Родина И.В. Социалная проблематизация насилие в семье в современной России. 
Автореферат. -Москва-2007.-41с. 
3. Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного 
деяния. Автореферат-Москва, 2008. -25с. 
4.Токарев Д.А. жизненные смыслы страдания. Автореферат на дис. Кан. Фил. Наук-
Омск, 2007. -18с. 

5. https: //ru.wikipedia.org (санаи муроҷиат: 11.11.2021) 

 
 

ОИД БА ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ИШТИРОКЧИЁНИ ШАРТНОМАИ 
САРМОЯГУЗОРИИ ШАРИКЇ 

Дўстов С.А., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии 
ДДМИТ 
Назирматзода Д., магистри курси 2, ихтисоси 1-24010300 – њуќуќи иќтисодии ДДМИТ 

 Яке аз унсурњои муњими шартномаи сармоягузории шарикї ин њуќуќу 
уњдадорињои иштирокчиён он ба шумор мераванд. 

Њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиёни фаъолияти сармоягузории шарикї, пеш аз 
њама, аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва санадњои байналмилалї сарчашма 
гирифта, баъдан тавасути Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар ва танзим карда шудааст. 

Ќобили ќайд аст, ки тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Шањрвандон 
њуќуќи муттањид шудан доранд.».57 Ин меъёри конститутсионї шањодати он аст, ки 
давлат барои таъсиси иттињодияњои шарикї, заминаи меъёрї–уќуќиро фароњам 
овардааст ва ин муттањидї бояд барои рушди бо суботи љомеаи Тољикистон 
њамаљониба мусоидат намояд ва ташкили иттињдияњои шахсон бояд хилофи 
ќонунгузории амалкунандаи кишвар набуда, баръакс ба маќсадњои миллї мувофиќ 
бошад. 

Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон боби 17–ум, аз љумла моддањои 
292–307 низ меъёрњои њуќуќие, ки њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиёни молу мулки 
шарикиро муќаррар менамоянд, муайян гардида, њамзамон ин њуќуќу уњдадорињо бо 
меъёрњои боби 52, моддањои 1058–1069 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон то 
андозае танзим карда шудаанд.  

Бо сабаби он ки шартномаи сармоягузории шарикї яке аз навъњои нави 
шартномањои ширкати одї мебошад, баъзе унсурњои онњо то андозае бо њам 
алоќамандии зич доранд. Аммо рушди муносибатњои љамъиятї ва пайдо гардидани 
шаклњои нави шартномањо дар доираи ширкати одї, бахусус шартномаи 
сармоягузории шарикї зарурати такмил ва тањкими ин њуќуќу уњдадорињо дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба миён овардааст, њамзамон дар Љумњурии мо то 
кунун ќонуни соњавї дар бораи сармоягузории шарикї ќабул нагардидааст ва меъёрњои 

                                                           
57

 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2016, М.28. 
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боби 52–юми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон низ њуќуќу уњдадорињои 
иштирокчиёни ин шартномаро ба таври дахлдор инъикос карда наметавонанд.  

Ќабули ќонунњои соњавї “Дар бораи сармоягузории шарикї” дар баъзе 
давлатњои љањон, аз љумла Федератсияи Россия аз рушд ва устуворнамоии њуќуќу 
уњдадорињои иштирокчиёни ин шакли нави шартнома хабар медињад ва табиист, ки 
барои корбурд аз он дар фаъолияти сармоягузории шарикї дар љумњурии мо низ 
такмил ва тањкими њамаљонибаи њуќуќу уњдадорињои шарикони сармоягузор, ки 
эътимоди онњоро зиёд мегардонад, дар шартнома шарти зарурї мебошад.  

Аз тањлили ќонунгузорї ва адабиёти илмии муњаќќиќони берунї чунин 
натиљагирї кардан мумкин аст, ки њуќуќу уњдадорињои шарикон дар шартномаи 
сармоягузории шарикї дорои хусусиятњои шахсї ва молу мулкї мебошанд.  

 Ба њуќуќњои шахсиии шарикон дар шартномаи сармоягузории шарикї 
дохил мешаванд: а) њуќуќи бо њуљљатњо оид ба пешбурди корњои умумии шарикон бо 
тартиб ва њаљме, ки дар шартномаи сармоягузории шарикї муќаррар шудааст, шинос 
шудан; б) ба намунаи ба тариќи нотариалї тасдиќшудаи шартномаи сармоягузории 
шарикї ва созишномањое (шартномањое), ки мувофиќи шартномаи сармоягузории 
шарикї таѓйиру илова гардидаанд, шинос шудан ва аз онњо нусха гирифтан; в) дар 
ќабули ќарорњое, ки ќонунгузорї ва шартномаи сармоягузории шарикї муайян 
кардаанд ва ба корњои умумии сармоягузорон марбутанд, иштирок намудан; г) њуќуќи 
мувофиќи ќонунгузорї ва шартномаи сармоягузории шарикї ба суд аз номи њамаи 
шариконе, ки ба моликияти умумї сањмгузор мебошанд мурољиат намудан. 

 Ба њуќуќњои амволии тарафњо дар шартномаи сармоягузории шарикї 
бошад, њуќуќњои зерин дохил мешаванд: а) њуќуќи њар як шарик ба гузоштани сањм ба 

кори умумӣ; б) њуќуќи њар як шарик ба гирифтани фоида мутаносибан ба арзиши сањми 
он ба кори умумї; в) њуќуќи гирифтани њисса пас аз ба охир расидани муњлати амали 
шартномаи сармоягузории шарикї ё расидан ба маќсади нињоии шарикон. 

Ба аќидаи мо, њуќуќњои амволии шарикон ва истифода аз онро дар шартномаи 
сармоягузории шарикї дар навбати худ боз ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 

1.Њуќуќ истифодаи амволе, ки моликияти шахсї ва сањмии шарикон мебошад. 
2. Њуќуќњои истифодаи амволе, ки дар љараёни фаъолияти муштараки шарикон 

ба даст омадааст. 
Дар хусуси амволии шахсї њаминро бояд ќайд кард, ки ин њуќуќ вобаста ба 

сањми амволии шарикон дар кори умумї муайян карда мешавад ва масъалаи таќдири 
ояндаи он низ дар сурати ќатъ гардидани шартнома ба шарики соњиби њамин амвол 
агар дар шартномаи байни онњо тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, таалуќ дорад. 
Истифода аз ин гуна амвол дар асоси мувофиќи шарикон тибќи шартнома сурат 
мегирад. Ин њуќуќ ба шарикон танњо дар доираи як нишонаи њуќуќи моликият амалї 
мешаваду халос, яъне фаќат истифода аз он дар фаъолияти муштарак албата бо 
масъулияти эњтиёти он. Аммо масъалаи мутлаќии њуќуќи моликият танњо ба шарике 
дахл дорад, ки ин амволро комилан соњиб мебошад. 

Адабиёт: 

1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2016. 
2. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон. Ќисмњои 1,2. //Ахбори Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 1999. 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї » аз 15 марти соли 2016, № 
№1299. // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 24.12.2021 с.). 
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Миралиев С.А., ассистенти кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии 
ДДМИТ 

 

Дар таҷрибаи судӣ ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки вақте хусусиятҳои шахсияти 

гунаҳкор ва ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ аз он шаҳодат медиҳанд ва ба шахси гунаҳкор 

таъин намудани ҷазои вазнин зарурат надорад. Қонуни ҷиноятӣ дар чунин ҳолатҳо ба 

судҳо имконияти сабук намудани ҷазоро пешниҳод намудааст, ки яке аз чунин асосҳо 

ин таъин намудани ҷазои сабуктар нисбат ба ҷазое, ки барои ин ҷиноят пешбинӣ 

шудааст (м. 63 КҶ ҶТ), ба шумор меравад.  
Моддаи 63 КЉ ЉТ тартиб ва хусусиятњои хоси таъини љазои сабуктарро нисбат ба 
љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, танзим менамояд ва меъёри истисноие ба 

ҳисоб меравад, ки яке аз ќоидањои махсуси таъини љазоро мустањкам мекунад.  

Дар робита ба ќоидањои амалкунанда дар назарияи њуќуќи љиноятӣ фикру 
андешањои мухталиф иброз мегарданд. Чунончи, бархе муаллифон онњоро њамчун 
асосњои махсус ва бархеи дигар – њамчун ќоидањои махсуси таъини љазо ё ќоидањои 
махсус, шартњои махсус, тартиби махсус баррасї менамоянд.  

Таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, 
ќоидаи махсуси таъини љазо буда, ба њуќуќтатбиќкунанда имкон медињад, ки тавассути 
истифодаи имкониятњои дар ќонун пешбинишуда ва озодии салоњдиди судии 
пешнињоднамудаи ќонунгузор, принсипи тафриќагузорї ва фардисозии љавобгарї ва 
љазоро амалї созад. Татбиќи он аз мављудияти њолатњои истисноие вобастагї дорад, ки 
бо маќсадњо ва ангезањои љиноят, наќши гунањгор, рафтори ў њангоми содир намудани 
љиноят ё пас аз он ё њолатњои дигаре, ки дараљаи хавфнокии љамъиятии љиноятро хеле 
кам мекунанд ва ба аломатњои зарурии таркиби намуди мушаххаси љиноят мансубият 
надоранд, алоќаманд мебошанд. Зимнан, муќаррар кардани њолатњои мазкур ва 
истисної эътироф кардани онњо пурра ба салоњдиди суд гузошта шудааст. Дар ин хусус, 

худи муќаррароти м. 63 КЉ ҶТ шањодат медињад, ки тибќи он, ба субъектони њуќуќ дар 
симои њуќуќтатбиќкунанда (суд) барои анљом додани њаракатњои дар њамин модда 
пешбинишуда, ки барои гунањгор мусбат мебошанд, њуќуќ дода мешавад.  

Ба андешаи С.В. Бородина: «м. 64 КҶ ФР (м. 63 КЉ ҶТ – муаллиф) барои 
баромадан аз доираи асосњои умумии таъини љазо иљозат медињад»; М.Н. Становский 
чунин мешуморад, ки: «Ќоидањои м. 64 КЉ ФР як навъ истисно аз ќоидањои умумии 
таъини љазо шартњои махсуси таъини љазо мебошад»; Г.Н. Борзенков ќоидаи мазкурро 
«тартиби махсуси таъини љазо» меномад; Г.П. Новоселов онро «Њолатњои махсус» ном 
мебарад; Л.Л. Кругликов, низ дар хусуси «Њолатњои асосї (махсус)» менависад; В. 
Ткаченко онро њамчун «Мањакњои мушаххаси таъини љазо» муайян мекунад.  

Моддаи 63 КЉ ЉТ имконияти таъини љазои сабуктарро пешбинї намуда, дар 
мазмуни худ хусусиятњои хоси муайян кардани чораи љазоро њангоми таъини он бо 
назардошти њолатњои мушаххас ва инфиродии парванда, ки мављудияти онњо дар 
хусуси дараљаи ками хавфнокии љамъиятии љиноят дар муќоиса бо дигар љиноятњои 
њамин намуд шањодат медињад, фаро мегирад.  

Зимнан меъёри мазкур барои амалї ва њал намудани маќсаду вазифањое таъин 
гардидааст, ки љазои дар доираи санксияи ќонун таъиншуда амалї ва њал менамояд. 
Чунончи, В.М.Степашин ќайд менамояд: «Ќоидањои КЉ оид ба таъини љазои сабуктар 
пурра ба асосњои умумии таъини љазо ва принсипњои љавобгарии љиноятї мутобиќ 
мебошанд».  

Ба андешаи мо, м. 63 КЉ ЉТ њангоми таъини љазо меъёри истисної ба њисоб 
рафта, ба гурўњи меъёрњое мансуб мебошад, ки чораи љазоро сабук мекунад ва имкон 
медињад, ки принсипи адолат амалї карда шавад. Чунин фањмиш аз табиати умумии 
моњияти таъсири гуногунљабња ба љавобгарї бармеояд. Асоси инро низ мазмуни меъёри 
мазкур ташкил медињад, ки ба самти маќсаднокии он вобастагї дорад. Бинобар ин, 
мувофиќи маќсад мебошад, ки меъёри мазкур ба асосњои махсуси таъини љазо, ки 
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љазоро сабук мекунанд, мансуб дониста шавад. Ин, њамчунин, бо таснифоти меъёрњои 
истисної, ки дар илми њуќуќи љиноятї мављуд мебошад, тасдиќ карда мешавад.  

Таъини љазои аз њадди поёнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида камтар, дар фарќият аз асосњои умумии таъини љазо, аз рўйи мазмуни 
худ на ќоидањои абстрактї, балки иловагиро мемонад, ки дар доираи институти таъини 
љазо љой дорад ва мављудияти он имкон медињад хусусиятњои хоси њархела ва дар њар як 
њолати мушаххас на танњо аломатњои ањаммияти њуќуќидоштаи кирдори содиршуда, 
балки инчунин дигар аломатњои дар маљмуъ, њам љинояти содиршуда ва њам шахсияти 
гунањгорро тавсифкунанда, ба инобат гирифта шаванд. Дар ин њол, мављудияти дигар 
аломатњои љинояти содиршуда, ки берун аз доираи таркиби љиноят ќарор доранд, ба 
бандубасти он таъсир намерасонанд, вале ба интихоби чораи таъсиррасонии њуќуќї-
љиноятї таъсири бевосита доранд.  

Моњияти ин меъёри истисної на дар хусусиятњои хоси он, ки дар танзим 
намудани муносибати бавуљудоянда ба тарзи дигар зоњир мегардад, ифода меёбад, 
балки он дар худ њолати ѓайримаъмулиеро мемонад, ки аз танзими њамин муносибатњо 
тавассути меъёри умумї фарќ менамояд. Дар ин маврид, ба сифати меъёри умумї 
асосњои умумии таъини љазо дар намуди ќоидањои маъмулии таъини љазо нисбати 
шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, бо баъзе истисноњо аз 
хусусиятњои мушаххаси инфиродї баромад менамояд.  

Моддаи 63 КЉ ЉТ муќаррар намудани љазоро бо истифодаи яке аз тарзҳои 
таъини љазои сабуктар, ки аз доираи санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
берун мебарояд, пешбинї менамояд.  
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 БУЉЕТИКУНОНЇ ВА АРЗЁБИИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ ИЌТИСОДИИ 
КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

Амиров М.С., устоди кафедраи менељменти молиявии ДДМИТ 
 

Дар адабиётњои иќтисодї тафсирњои гуногуни мафњуми иќтидори иктисодиро - 
аз фањмиши мањдуди он њамчун њаљми солонаи истењсолот то чунин категорияњои 
њаматарафа, монанди низоми иљтимоию иктисодї пайдо кардан мумкин аст. 

Иќтидори иќтисодї объекти омўзиши бисёрсатња ва бисёрљанба мебошад, яъне 
дар асоси људо кардани ќуввањои истењсолии иќтидори иќтисодиро ба иќтидори 
мамлакат, иќтидори саноат, иќтидори минтаќа, иќтидори корхона таќсим кардан 
мумкин аст. 
Имкониятњои иќтисодии сатњњои гуногун вобаста аз таркиб ва андозаи људокунии 
захирањо, ки бо хусусиятњои истењсолот ва талабот ба мањсулот муайян карда 
мешаванд, фарќ мекунанд. 
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Дар айни замон, истилоњи «иќтидори иќтисодї» бештар дар робита ба 
макроиќтисодї маъмул аст, дар њоле ки иќтидори иќтисодии субъектњои хољагидор 
иќтидори минтаќа, саноат ва дар маљмуъ Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад. 
Иќтидори иќтисодии корхона ин низомест, ки маљмуи кадрї, молиявї, истењсолї, 
инноватсионї, иттилоотї ва дигар иќтидорњо (имкониятњо)-ро дар бар мегирад, ки ба 
таъмини рушди дарозмуддати иќтисодии корхона дар асоси стратегияњои барои 
татбиќи он ќабулшуда нигаронида шудаанд [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1. Сохтори иќтидори иќтисодии корхонањои саноатї 
Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 

Иќтидори иќтисодии корхона аз њисоби иќтдорњои хусусии зерин ташаккул 
меёбад: 

Иќтидори мењнатї шумораи кормандоне, ки барои ноил шудан ба њадафњои 
корхона зарур ва кофї мебошанд, аз рўии ќобилият, малака ва дигар сифатњои онњо, ки 
ба фаъолияти мењнатї таъсир мерасонанд, тавсиф мекунад. Иќтидори фондњои асосї ин 
нишондињандањоест, ки таркиби миќдорї ва самаранокии истифодаи воситањои асосии 
дар ихтиёри корхона бударо тавсиф мекунад. 

Иќтидори фондњои гардон нишондињандањоест, ки таркиби миќдорї ва 
самаранокии истифодаи фондњои гардони корхонаро тавсиф мекунад. Иќтидори 
молиявї таъмини корхонаро бо захирањои молиявие, ки барои фаъолияти муътадили он 
заруранд, самаранокии таќсимот ва истифодаи онњоро тавсиф мекунад. 

Иќтидори ташкилї-идоракунї ќобилияти идоракуниро барои муттањид кардани 
захирањои корхона дар љараёни фаъолияти иќтисодї бо маќсади нигоњдорї ва эљоди 
афзалиятњои раќобатї тавсиф мекунад. Ин иќтидоро сохтори ташкилї ва усулњои 
идоракунї муайян мекунанд. Иќтидори маркетингї арзёбии ќобилияти низоми 
маркетинг барои сари ваќт ва босифат иљро кардани вазифањои маркетингї бо маќсади 
нигоњдорї ва баланд бардоштани раќобатпазирии корхона мебошад. 

ИЌТИДОРИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНА 

Иќтидори инноватсионї Иќтидори маркетингї 

Иќтидори молиявї Иќтидори истењсолї Иќтидори ташкилӣ - идоракунӣ 

Иќтидори мењнатї Иќтидори фондњои асосї 

 

Иќтидори фондњои гардон 
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Иќтидори инноватсионї арзёбии ќобилияти корхона барои истифодаи захирањои 
мављуда барои амалї намудани фаъолияти инноватсионї бо маќсади ќонеъ кардани 
ниёзњои мављуда ё оянда мебошад. 

Иќтидори иќтисодї (унсурњои таркибии он), инчунин механизми рушди он, ки 
барои нигоњ доштани раќобатпазирии корхона зарур аст, бар хилофи иќтидори умумии 
корхона, корхонаро аз љињати иќтисодї барои тањќиќот ва коркарди маълумот масъул 
аст. Дар баробари ин доираи иќтидори умумии корхона (ба ѓайр аз иќтисодї) 
иќтидорњои њуќуќї, экологї ва дигар навъњои иќтидорњоро тањќиќ кардан мумкин аст. 

Арзёбии иќтидори иќтисодиро бе истифодаи усулњои миќдори ва сифатї 
имконнопазир аст. Чунин усулњои эњтимолии арзёбї инњоро дар бар мегиранд: тањлили 
вазъият, тањлили портфелї, тањќиќоти мизи корї, пурсишњои кормандони корхона бо 
истифода аз усулњои махсус (суњбатњои ташхисї), усулњои коллективии кор, арзёбии 
экспертї, усулњои математикї (тањлили тамоюл, тањлили омилњо, њисобкунии 
нишондињандањои миёна, коэффисиентњои махсус ва ѓайра). 

Иќтидори иќтисодии корхона бештар бо истифода аз маљмуи хусусиятњо: 
имкониятњои воќеї, миќдори захирањо, ќобилияти истифодабарии неру, сатњ ва 
натиљањои татбиќи он ошкор карда мешавад. 

Омўзиши иќтидори иќтисодї дар доираи методологияи классикї гузаронида 
мешавад. Ёдовар мешавем, ки сабаби гуногунии бархўрдњо ба арзёбии иќтидори 
иќтисодї дар номутобиќатии истилоњот дар категорияи «иќтидори иќтисодї» 
сарчашма мегирад. 

Арзёбии иќтидори иќтисодиро метавон њамчун нишондињандаи интегралие 
истифода бурд, ки вазъи рушди низомро тавсиф мекунад. Дар айни замон шумораи 
максималии омилњоеро, ки ба захирањои корхона таъсир мерасонанд, муайян ва ба 
низом даровардан лозим аст. Барои ин маќсадњо љадвали зеринро истифода бурдан 
мумкин аст. 

Љадвали 1. Омилњое, ки ба иќтидори иќтисодии корхонаи саноатї таъсир мерасонанд 

№ Иќтидор
и 

захиравї 

Омилњои 
тартибии 1 

Омилњои тартибии 2 Омилњои тартибии 3 

1 Захирањо
и 
мењнатї 

- Дараљаи 
њосилнокии 
мењнат;  
- Ивазкунии 
кадрњо; 
 - Дараљаи 
маълумот 
ва 
тахассуси 
кадрњо 

 

- Дараљаи 
њавасмандгардонии 
кормандон;  
-Такмил додани ташкили 
идоракунї, ташкили 
истењсолот ва мењнат;  
- Муносибат ба кор;  
- Вазъияти интизоми 
мењнат ва технологї;  
- Дараљаи таъминоти 
корхона бо кормандони 
касбњои пешбар;  
- Ќабули кадрњо;  
- Озодкунии љойњои корї;  
- Ташкили таълим, 
бозомўзї ва такмили 
ихтисоси кадрњо;  
- Шумораи мутахассисони 
дорои маълумоти олї. 
 

- Њавасмандгардонии 
молиявї;  
- Њавасмандгардонии 
маънавї;  
- Самаранокї дар 
истифодаи ваќти корї;  
- Оптимизатсияи сохтори 
назорат;  
- Таѓйир додани сатњи 
техникии истењсолот;  
- Тањияи наќшањои рушди 
корхона;  
- Таѓйир додани 
шиддатнокии мењнати 
барномаи истењсолї;  
- Таѓйир додани сохтори 
ташкилии корхона;  
- Сохтори синнусолии 
кормандон;  
- Шароити кор дар 
корхона; 
- Ќаноатмандии моддї ва 
маънавии кормандони 
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корхона;  
- Дараљаи дастгирии 
иљтимоии кормандони 
корхона; 
- Шартњои иќтисодии 
кишвар ва минтаќа;  
- Мављудияти иншооти 
таълимию истењсолї барои 
таълими кормандон;  
- Маблаѓгузории харољоти 
таълими кадрњо;  
- Омўзиши банаќшагирии 
кадрњо 

2 Захирањо
и 
молиявї 

- Дараљаи 
даромаднок
ї;  
- 
Нишондиња
ндањои 
пардохтпаз
ирї;  
- Дараљаи 
устувории 
молиявї ва 
фаъолияти 
соњибкорї; 
- Њаљм ва 
сохтори 
манбаъњои 
маблаѓгузор
ї. 

- Арзишњои 
нишондињандањои 
даромад, фоида ва 
харољот дар корхона; 
- Ќобилияти 
пардохтпазирии корхона; 
- Гардиши сармоя; 
- Маблаѓи ќарзњои 
дебиторї ва кредиторї; 
- Њиссаи манбаъњои худї; 
- Њиссаи манбаъњои 
ќарзї. 

- Самтњои рушди корхона; 
- Шароити бозор;  
- Сиёсати иќтисодие, ки 
давлат пеш мебарад; 
- Сиёсати нархгузории 
корхона; 
- Марњилаи давраи њаёти 
корхона; 
- Дараљаи хавф дар 
фаъолияти корхона; 
- Сарбории андоз; 
- Фоизњо аз рўйи ќарзњо; 
- Шартњои пардохти ќарз 

3 Захирањо
и моддї 

- Шартњои 
таъмини 
захирањо; 
- Сифати 
махсулот; 
- Доираи 
мањсулот; 
- Дараљаи 
захирањо 
дар 
корхона; 
- Дараљаи 
барќарорсоз
ии мавод. 

- Муносибатњо бо 
таъминкунандагони 
захирањо; 
- Шаклњои бо захирањои 
модди таъмин намудани 
корхона; 
- Намудњо ва шумораи 
хизматрасонињои 
иловагии аз љониби 
провайдерњо 
пешнињодшаванда; 
- Вазъияти техника ва 
технологї; 
- Тадќиќоти маркетингї; 
- Татбиќи назорати сифат;  
- Татбиќи низоми 
идоракунии сифат дар 
корхона; 
- Дараљаи издивољ, 
нуќсонњо, нокомињо; 
- Хусусияти корхона; 
- Талаботи бозор; 
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- Имкониятњо барои 
баровардани мањсулоти 
нав ё такмилёфта; 
- Талаботи истењсолї ба 
инвентаризатсия; 
- Шартњои интиќоли 
мањсулоти тайёр;  
- Низоми идоракунии 
захирањои молї, ки аз 
љониби корхона ќабул 
шудааст; 
- Мављудияти захирањои 
зиёдатї; 
- Харољоти нигоњдории 
анбор; 
- Меъёри сарфи ашёи хом 
ва мавод; 
- Татбиќи технологияњои 
истењсолии бепартов;  
- Истифодаи навъњои 
прогрессивии мавод. 

4 Захирањо
и 
ташкилї 

- Сохтори 
ташкилї; 
- Симои 
корхона; 
- 
Маданияти 
ташкилот. 

- Хусусиятњои фаъолияти 
корхона дар бозор;  
- Дараљаи рушди корхона; 
- Таърихи корхона; 
- Муносибат бо 
муштариён; 
- Фазои мусоид; 
- Арзишњои дар корхона 
ќабулшуда, меъёрњои 
рафтор. 

- Муносибатњои байни 
кормандон; 
- Муносибатњои кормандон 
бо роњбарият; 
- Эњтимолияти муноќиша. 

5 Захирањо
и зењнї 

- 
Моликияти 
зењнї;  
- Навоварї; 
- Салоњият 
ва 
ќобилиятњо
и 
кормандон. 

- Мављудияти патентњо, 
шартномањои 
литсензионї; 
- Тањия ва тасдиќи 
тамѓањои молї; 
- Ќобилияти истењсолии 
мањсулоти нав; 
- Дараљаи љолибияти 
корхона барои 
сармоягузорон. 

- Дараљаи харољоти 
тањќиќоти ва таљрибавї; 
- Ваќти аз худ кардани 
технологияњои нав. 

6 Захирањо
и 
иттилоот
ї; 

- Дараљаи 
рушди 
технологияњ
ои 
иттилоотї; 
- 
Манъбањои 
иттилоот; 
- 
Коэфисиент
и љараёни 
кор; 

- Мављудияти маљмўи 
таљњизот ва нармафзор; 
- Дараљаи таъминоти 
ташкилию методї; 
- Њаљми сармоягузорї ба 
таъмини иттилоот;  
- Стандартизатсияи 
намудњо ва шаклњои 
њуљљатњо; 
- Таъсиси низомњои 
идоракунии маълумот; 
- Ташаккули фазои ягонаи 
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- Низоми 
амният 
иттилоотї. 

иттилоотии корхона; 
- Мављудияти шуъбаи 
амнияти иттилоотї ва 
механизмњои муњофизатї 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 

Ин омилњоро метавон ба таври љадвал тавассути тањлили сабабњо бо истифода аз 
љадвал тањлил кард. Бо истифода аз љадвал на танњо таркиб ва вобастагии байни 
омилњои ба иќтидори иќтисодии корхона таъсиркунандаро муайян кардан мумкин аст, 
балки ањамияти нисбии онњоро низ муайян кардан мумкин аст. 

Бо истифода аз љадвал њар як корхона метавонад аз шумораи њадди аксар 
омилњоеро интихоб кунад, ки дар ваќти муайян дар вазъияти мушаххас наќши 
муњимтаринро мебозанд. Усули татбиќшавандаро тавассути эљоди варианти «идеалї»-и 
наќша барои субъекти хољагидор такмил додан мумкин аст. Тартиби гуногуни тасвири 
робитањои сабабу натиља, тањияи даќиќтар ва мушаххаси омилњо (масалан, дар 
форматњои ададї, ваќт) имконпазир аст. Њолати корхона дар давраи муайян, ки бо 
нишондињандањои баланди рушд ё њолати рушди раќиби самаранок фаъолияткунанда ё 
њолати оптималии дар сатњи давлатї ё минтаќавї эътирофшуда ва дар њисоботи оморї 
сабтшуда тавсиф мешавад, њолати «идеалї» ќабул карда мешавад. Муќоисаи наќшаи 
«идеалї», ки иќтидори воќеии иќтисодии корхонаро инъикос мекунад, имкон медињад, 
ки мушкилоти эљод, љалб ва истифодаи самараноки захирањо муайян карда шаванд.  

Наќшаи овардашуда имкон медињад, ки арзёбии сифатї ба иќтидори иќтисодї, 
муайян кардани омилњои муњимтарин дар шароити њозира дода шавад. Тањќиќот 
нишон дод, ки нишондињандањои иќтидори иќтисодиро метавон ба чањор гурўњ 
гурўњбандї кард, ки онњоро бо дараљаи зарурии даќиќ чен кардан ва бањо додан 
мумкин аст [2]: 
фаъолият барои фоида; 
фаъолият бо маќсади тавлиди гардиши пули наќд; 
фаъолият бо маќсади нигоњ доштани арзиш; 
фаъолиятњо оид ба нигоњ доштани сифати зиндагї. 

Сарчашмањои дигар модели тавозунии пешгўйи иќтидори иќтисодиро тавсиф 
мекунанд [3], ки муносибати байни дороињо ва уњдадорињои гуногуни корхонаро 
инъикос мекунад; усули коршиносї; усули арзёбии пулии унсурњои иќтидори иќтисодї; 
усули захиравї-регрессия; усули афзалиятноки арзёбии захирањо [4]. 
Аммо усулњои мављудаи арзёбии иќтидори иќтисодии корхонањо танњо ба андозаи 
муайян имкон медињанд, ки таъсири миќдори омилњои алоњида муайян карда шавад. 
Гузашта аз ин, ќисми асосии муќаррароти ин усулњо то њол бањсбарангез аст. 
 

Адабиёт: 
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2. Заболотская Н.В., Козлова Т.В. Оценка экономического потенциала предприятия. 
Н.В. Заболотская., Т.В. Козлова // Экономический анализ: теория и практика, №5 2009,  
3. Мирзоева Е. Ш. Идоракунї ва бањодињии хавфњои молиявї/ Е.Ш. Мирзоева. Васоити 
таълимї барои зинаи магистратура. –Душанбе: 
ДДМИТ, 2020. 192 – с. 
4. Стратегияи идоракунии хавфњои фискалии корхонањои давлатї барои соли 2016 – 
2020. Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 сентябри соли 2016.- №755 
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РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 

Алиева З.С., унвонҷӯйи кафедраи менеҷменти Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 
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Таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди сиёсати сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ ҳамчун 

ҳосили фаъолияти сармоягузорӣ бо ҳадафҳо, вазифаҳо, омилҳо, стратегия ва тактикаи 

он ба истилоҳ “қоидаи тиллоии сармоягузорӣ”-ро таҳия кардааст, ки дар он гуфта 

мешавад: “Даромад аз сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнок ҳамеша ба таваккали 
омодаи он мутаносиб аст барои сармоягузор ба хотири ба даст овардани даромади 

дилхоҳ “[1,c.115]. Дар асоси муқаррароти бунёдии фаъолияти сармоягузорӣ ва 

вобастагии мутақобила, ки воқеан дар амал байни омилҳои асосии сармоягузорӣ ба 

коғазҳои қиматнок – даромаднокӣ, пардохтпазирӣ ва таваккал – ҳар як бонки 

тиҷоратӣ, новобаста аз он ки аз амали ин омилҳо огоҳ аст ё на, вуҷуд дорад, ин ё он 

сиёсати сармоягузориро ба амал мебарорад. Дар навбати худ, омилҳои асосие, ки 

ҳадафҳои сиёсати сармоягузории бонкро муайян мекунанд – ба даст овардани даромад, 

таъмини пардохтпазирӣ ва омодагӣ ба талафоти пардохтпазирӣ ба хотири фоида ва 
баръакс маънои онро дорад, ки бонк тасмим гирифтааст, ки хавфи сармоягузориро 

каму беш ба ӯҳда гирад. Ин татбиқи сиёсати мушаххаси сармоягузории як бонки 

тиҷоратиро муайян мекунад. Роҳбарияти баландпояи бонк ва шӯрои директорон барои 

таҳияи сиёсати сармоягузорӣ масъуланд. Чун қоида, бояд ҳуҷҷати хаттӣ омода карда 

шавад. Ин ҳуҷҷат ҷузъҳои зеринро муайян мекунад:·  
маќќсадњои асосии сиёсат; 
сиёсатмадорон; 

таркиби портфели сармоягузорӣ; 

намудҳои қобили қабули коғазҳои қиматнок 

шартҳои эмиссияҳои харидашуда ва захирашуда дар портфел; 

сифати коғазҳои қиматнок ва диверсификатсияи портфел; 
тартиби ба сифати гарав истифода бурдани коѓазњои ќиматнок; 

шароит барои нигоҳ доштани коғазҳо дар сейф; 
тартиби супурдани коѓазхои ќиматнок њангоми хариду фурўш; 

барномаҳои компютерӣ, ки фоида ва зиёни қурби асъорро ҳисоб мекунанд; 

хусусиятҳои амалиёти «свот» бо коѓазњои қиматнок; 
тартиби савдои коѓазњои ќиматнок 

нигоҳ доштани бойгонии дорои маводҳо оид ба қобилияти пардохтпазирии эмитент. 

    Вақте ки бонк як намуди коғазҳои қиматнокро дар асоси даромад ва хавфи 

пешбинишавандаи онҳо, талаботи гарав ва хусусиятҳои андоз интихоб мекунад, савол 

боқӣ мемонад, ки ин портфел бо мурури замон чӣ гуна паҳн карда шавад? Ба ибораи 

дигар, бонк бояд кадом муҳлатҳоро нигоҳ дорад? Дар солњои охир як ќатор 
стратегияњои алтернативии таќсимоти даврањои сармоягузорї тањия карда шуданд, ки 
њар кадоми онњо маљмуи истисноии афзалиятњо ва нуќсонњои худро доранд [2, с.217]. 
Дар амалияи љањонї ду намуди стратегияи сармоягузории бонкњо мављуд аст - пассивї 
(интизорї) ва хашмгин (ба њадди аксар истифода бурдани имкониятњои мусоиди бозор). 

Стратегияи пассивӣ - њангоми татбиқи сиёсати оқилонаи сармоягузорӣ бонкҳои 

тиҷоратӣ аксар вақт сохтори муайяни муҳлатҳои коғазҳои қиматнокро истифода 

мебарад, ки нигоҳдории сохтори зинапояи коғазҳои қиматнок номида мешавад. 

Сиёсати нардбон ё ҳатто тақсимот яке аз равишҳои маъмул ба мушкилоти уфуқи 

сармоягузорӣ, бахусус дар байни муассисаҳои хурди молиявӣ, ин интихоби як давраи 

максималии қобили қабул ва сипас ба коғазҳои қиматнок дар таносуби баробар дар ҳар 

як фосилаи дар ин давра сармоягузорӣ кардан аст. Ин стратегия фоидаи 

сармоягузориро ба ҳадди аксар намерасонад, аммо он бартарияти коҳиш додани 

ихтилофро дар баргардонидани ин ё он тараф дорад ва татбиқи он истеъдоди назарраси 
идоракуниро талаб намекунад. Гузашта аз ин, ин равиш тамоюли чандирии 
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сармоягузориро меорад. Азбаски баъзе коғазҳои қиматнок ҳамеша бо пули нақд 

пардохта мешаванд, бонк метавонад аз њама гуна имкониятҳои умедбахше, ки ба таври 

ғайричашмдошт ба вуҷуд меоянд, истифода барад. Бонкҳо маблағҳои сармоягузориро 

ба коғазҳои қиматнок тавре сармоягузорӣ мекунанд, ки қисми муайяни сандуқи 

сармоягузорӣ ҳар сол дар тӯли чанд соли оянда ба охир мерасад. Дар натиљаи чунин 
рутбакуни дар муњлатњои коѓазњои ќиматноки портфели сармоягузорї маблаѓњои дар 
муњлат озодшуда метавонанд ба навъњои нави коѓазњои ќиматноки дорои муњлатњои 
дарозтарин ва мутаносибан бо суръати баландтарини даромад дубора сармоягузорї 

карда шаванд. Бо чунин муносибат ба сиёсати сармоягузорӣ содагии назорат ва танзим, 

инчунин, то андозае устувории гирифтани даромади сармоягузорӣ аз ҷониби бонки 

тиҷоратӣ ҳангоми таъмини сатҳи зарурии пардохтпазирӣ таъмин карда мешавад. 

Муносибати зина ба зинаиамалигардонии фаъолияти сармоягузорї аз тағйирёбии 

сохтори муҳлатҳо, ки дар натиҷаи тағйирёбии сохтори фоизии намудҳои гуногуни 

коғазҳои қиматнок фоида меорад, пешгирӣ карда мешавад.Дар амал, дар аксар маврид 
бонкњои тиљоратї ин равишро таѓйир медињанд ва ба муњлати пардохт тасњењ 
мегузоранд, агар дар пешгўии фоизи онњо фоида ё имконияти ба даст овардани фоида ё 
канорагирии зиёнро дошта бошад [3, с.134]. Мисоли чунин сиёсат баробар таќсим 
кардани маблаѓгузорињо дар байни масъалањои даврањои гуногун (усули «нардбон») 

мебошад. Усули «нардбон» ба хариди коғазҳои қиматноки муҳлатҳои гуногун дар 

доираи уфуқи сармоягузории бонкӣ асос ёфтааст. Дар ин ҳолат, портфел дар тамоми 

фосилаи вақт (уфуқ) мувофиқи муҳлати пардохти коғазҳои қиматнок баробар тақсим 

карда мешавад. Чунин стратегия дар амал ба осонӣ ташкил карда мешавад, зеро пас аз 

гузаштани муҳлати баъзе коғазҳои қиматнок, маблағҳои озодшуда ба таври худкор ба 

дигар коғазҳои қиматноки мӯҳлаташон дертар сармоягузорӣ карда мешаванд. Ҳангоми 

истифодаи ин усул, фаъолият дар суратҳисоби сармоягузорӣ то ҳадди ақал кам карда 

мешавад ва бонк аз сандуқи худ меъёри миёнаи даромад мегирад. Сиёсати таваҷҷӯҳи 

кӯтоҳмуддат. Стратегияи дигари маъмул, махсусан дар байни бонкҳои тиҷоратӣ, 

хариди танҳо коғазҳои қиматноки кӯтоҳмуддат ва ҷойгир кардани ҳама сармоягузорӣ 

дар як муддати кӯтоҳ мебошад. Ин равиш портфели сармоягузориро пеш аз ҳама 

ҳамчун манбаи пардохтпазирӣ баррасӣ мекунад, на даромад 

   Сиёсати тамаркузи дарозмуддат. Муносибати муқобил нақши портфели 

сармоягузориро ҳамчун манбаи даромад таъкид мекунад. Бонк, ки стратегияи ба 

истилоҳ фокуси дарозмуддатро пайгирӣ мекунад, метавонад тасмим гирад, ки ба 

вомбаргҳои дорои мӯҳлати пардохташон чанд сол сармоягузорӣ кунад. Ин бонк 

метавонад барои қонеъ кардани талаботи пардохтпазирӣ ба қарзи бозори пул такя 

кунад. Якҷоя кардани равишҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат барои сармоягузорӣ 

стратегияи "барбел", усули дигари стратегияи ғайрифаъолро ташкил медиҳад. Ин усул 

аз тамаркузи сармоягузорӣ дар коғазҳои фаврии қутбӣ ("бар") иборат аст. Бонк қисми 

зиёди маблағҳои худро ба коғазҳои қиматноки хеле кӯтоҳ ва хеле дарозмуддат 

сармоягузорӣ мекунад ва танҳо як қисми ками портфелро дар коғазҳои қиматноки 

миёнамуҳлат нигоҳ медорад. Ҳамин тариқ, сармоягузорӣ дар ду канори спектри вақт 
мутамарказ карда мешавад. Дар айни замон когазхои киматноки дарозмуддат ба бонк 
даромади зиёдтар ва когазхои киматноки кутохмуддат пардохтпазирии бонкро таъмин 

мекунанд [3, с.135]. Стратегияи хашмгин. Ин намуди сиёсатро бонкҳои калон, ки дорои 

портфели калони ҳуҷҷатҳои сармоягузорӣ мебошанд, пайравӣ мекунанд ва кӯшиш 

мекунанд, ки даромадро аз ин портфел ба ҳадди аксар расонанд. Ин усул маблағҳои 

зиёдро талаб мекунад, зеро он бо фаъолияти зиёд дар бозори коғазҳои қиматнок 

алоқаманд аст, ки дар он баҳодиҳии экспертӣ ва пешгӯиҳои вазъи бозори коғазҳои 

қиматнок ва умуман иқтисодиётро истифода бурдан лозим аст. Усулҳои фаъоли сиёсат 

манипуляцияи хатти даромад ва свопҳои коғазҳои қиматнокро дар бар мегиранд. 

Равиши интизории фоизҳо. Аз ҳама стратегияҳои уфуқи сармоягузорӣ хашмгинтарин 
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стратегияест, ки дар он спектри мӯҳлатҳои коғазҳои қиматнок мувофиқи меъёри 

фоизии ҷорӣ ва пешгӯиҳои иқтисодӣ пайваста нав карда мешавад. Ин равиши сифати 

умумии портфел ё интизории фоизӣ, кӯтоҳ кардани мӯҳлатҳои коғазҳои қиматнокро 

дар бар мегирад, вақте ки афзоиши фоизҳо интизоранд ва баръакс, дароз кардани 

мӯҳлатҳо ҳангоми интизории коҳиши меъёри фоизӣ. Чунин равиш имкони ба даст 

овардани фоидаи назарраси сармояро зиёд мекунад, аммо эҳтимолияти талафоти 

назарраси сармояро низ афзоиш медиҳад. Он дониши амиќи омилњои бозорро таќозо 
мекунад, дар сурати хато будани интизорињо бо хавфи калон алоќаманд аст ва бо 
харољоти баланди муомилот алоќаманд аст, зеро он метавонад ба бозори коѓазњои 

ќиматнок зуд-зуд ворид шуданро таќозо кунад [3, с.139]. Равиши интизории фоизҳо 

мустақиман бо мафҳуми хатти ҳосили коғазҳои қиматнок алоқаманд аст. Хатти каљи 
даромади коѓазњои ќиматнок графики њаракати даромад аз лањзаи харид то лањзаи аз 
љониби бонк бозпас гирифтани синф ва навъи муайяни коѓазњои ќиматнок мебошад, ки 

танњо аз рўи мўњлати пардохт фарќ мекунанд. Ин аст, ки хати каҷи даромад як тасвири 

графикии он аст, ки чӣ гуна меъёрҳои фоиз вобаста ба мӯҳлати коғазҳои қиматнок дар 

як лаҳзаи муайян фарқ мекунанд. Хатти даромади коғазҳои қиматноки гуногун доимо 

тағйир меёбад, зеро даромади коғазҳои қиматнок ҳар рӯз фарқ мекунад. Даромаднокии 

мўҳлат суръати тағирёбии гуногунро нишон медиҳад, ки меъёрҳои фоизии кӯтоҳмуддат 

майл доранд, ки нисбат ба фоизҳои дарозмуддат тезтар боло раванд, аммо инчунин 

ҳангоми паст шудани тамоми фоизҳои бозор одатан тезтар коҳиш меёбанд. Каҷҳои 

графикӣ рафтори пешбинишудаи бозорро барои нархҳо ва даромадҳои як синфи 

муайяни коғазҳои қиматнок дар лаҳзаи муайян тавсиф мекунанд. Дар асоси хати каҷҳои 

даромади инфиродӣ барои синфҳои дахлдори коғазҳои қиматнок, бонки тиҷоратӣ каҷи 

ҷамъбастиро интихоб мекунад, ки ба сиёсати сармоягузории ба нақша гирифташуда 

мувофиқтар аст ва дар ин замина портфели коғазҳои қиматноки худро ташкил медиҳад. 
Дар асоси маълумоти пешбинишаванда оид ба динамикаи таѓйирёбии даромади 
синфњои алоњидаи коѓазњои ќиматнок, ки асоси графикњои каљи даромад мебошад, 
бонк маблаѓњои худро ба коѓазњои ќиматнок мегузорад, ки мувофиќи он портфел ба 
сиёсати сармоягузории он бештар мувофиќ аст. Манипуляцияи хатти даромад бо 

мақсади истифода аз тағироти ояндаи бонк дар меъёрҳои фоизи бозор пешбинӣ 

шудааст. Мутахассисони соҳаи бонкӣ вазъи бозори пулро пешгӯӣ мекунанд ва 

мувофиқи он портфели коғазҳои қиматнокро танзим мекунанд. Ҳамин тариқ, агар хати 

каҷи даромад дар айни замон дар сатҳи нисбатан паст қарор дошта бошад ва мувофиқи 

пешгӯӣ боло равад, пас ин коҳиши нархи коғазҳои қиматноки фоизро ваъда медиҳад. 
Аз ин рў, бонк вомбаргњои кўтоњмуддатро мехарад, ки баробари баланд шудани фоизи 
онњо барои бозхаридан пешнињод карда, ба дороињои фоиданоктар (масалан, ќарзњо) аз 

нав сармоягузорї карда мешавад. Онҳо ҳамчун захираи иловагии пардохтпазирӣ 

хизмат мекунанд. Вақте ки хати каҷи даромад баланд аст ва майли паст шудан дорад, 

бонк ба хариди вомбаргҳои дарозмуддат мегузарад, ки даромади бештар медиҳад. Дар 

баробари ин, бонк ба пардохтпазирӣ таваҷҷӯҳи камтар хоҳад дошт, зеро сустии 

пешбинишудаи бозор боиси коҳиши талабот ба қарзҳо мегардад. Бо паст шудани 

меъёри фоиз, бонк аз азнавбаҳодиҳии портфел аз ҳисоби афзоиши арзиши бозории 

коғазҳои қиматнок манфиат мегирад. То ба нуқтаи пасттарин расидани фоизи фоизҳо, 

бонк коғазҳои қиматноки дарозмӯҳлатро мефурӯшад, аз қурби асъор фоида ба даст 

меорад ва пулро ба вомбаргҳои кӯтоҳмуддат сармоягузорӣ мекунад [4, 24]. Агар 

меъёрҳои фоизии дарозмуддат аз фоизҳои кӯтоҳмуддат баландтар бошанд, хатҳои 

ҳосилнокӣ нишебӣ (афзоиш) доранд. Нишебии мусбати хатҳои ҳосилнокӣ интизории 

миёнаи бозорро инъикос мекунад, ки сатҳи фоизҳои ояндаи кӯтоҳмуддат аз арзишҳои 

ҷории онҳо баландтар хоҳад буд. Дар ин ҳолат, сармоягузорон афзалиятҳои худро аз 

коғазҳои қиматноки дарозмӯҳлат (ки ҳангоми воқеан баланд шудани меъёрҳои фоизӣ 

зарари бештар мебинанд) ба коғазҳои қиматноки кӯтоҳмуддат мегузаранд. Бонкҳое, ки 
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дар идоракунии портфел усули фоизиро истифода мебаранд, майл доранд, ки аз 

харидани коғазҳои қиматноки дарозмуддат худдорӣ кунанд, зеро интизор меравад, ки 

нархи бозории онҳо поин рафта, боиси талафоти оянда мегардад ва ба коғазҳои 

қиматноки кӯтоҳмуддат таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунанд. Ин аксар вақт вақте рух 

медиҳад, ки ҳамаи фоизҳо баланд мешаванд, аммо фоизи кӯтоҳмуддат аз сатҳи пасттар 

аз сатҳи дарозмуддат оғоз меёбад. Каҷҳои ҳосилнокӣ инчунин метавонанд ба таври 

манфӣ нишеб (камшаванда) бошанд, вақте ки меъёрҳои фоизии кӯтоҳмуддат аз фоизҳои 

дарозмуддат баландтаранд. Хатти пастравии ҳосилнокӣ нишон медиҳад, ки 

сармоягузорон интизоранд, ки меъёрҳои фоизии кӯтоҳмуддат дар оянда паст шаванд. 

Дар баробари ин, бонкҳо имкони тамдиди мӯҳлати як қисми портфели коғазҳои 

қиматнокро баррасӣ хоҳанд кард, зеро паст шудани меъёри фоизӣ дурнамои афзоиши 

назарраси сармояро аз рӯи коғазҳои қиматноки нисбатан дарозмуддат ваъда медиҳад. 

Каҷҳои манфии нишебшавии даромад аксар вақт ҳангоми болоравии давравӣ ва 

инчунин дар марҳилаҳои аввали таназзул, вақте ки ҳамаи фоизҳо паст мешаванд, 

мушоҳида мешаванд, аммо меъёрҳои фоизии кӯтоҳмуддат нисбат ба фоизҳои 

дарозмуддат хеле тезтар меафтанд. Ниҳоят, шакли уфуқии хатҳои даромад ҳангоми 

тақрибан дар як сатҳ будани меъёрҳои фоизии дарозмӯҳлат ва кӯтоҳмуддат бартарӣ 

дорад, то сармоягузор вобаста ба мӯҳлатҳои коғазҳои қиматноки харидааш дар мӯҳлат 

ҳамон ҳосилро ба даст орад. Хатти каљи даромад имконият медињад, ки таѓйироти 
ояндаи фоизњоро пешгўї намояд. Шакли каљи даромади фоизї дар мўњлати кўтоњ ба 
бонк нишон медињад, то муайян кунад, ки коѓазњои ќиматнок камарзиш ё аз меъёр зиёд 
арзиш доранд.  
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БАЊОДИЊЇ БА САМАРАНОКИ БАРНОМАЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР НИЗОМИ 
ИДОРАИ МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ 

Каримов Б. И., ассистенти кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон.  
Дар давраи гузариш ба иќтисоди бозори талабот ба тайёр намудани 

мутахассисони дорои донишњои идоракунии технологияњои гуногуни коркарди ахбори 
иќтисодї меафзояд. Чуноне ки ба мо маълум аст, њоло тараќќиёти дилхоњ соњаи 
иќтисодиётро бе тањлили сариваќтии иттилоот тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Аз ин 
рў, захирањои иттилоотї, ки соњибихтиёрї ва мустаќилияти хољагии Љумњурии 
Тољикистонро таъмин намуда, тараќќиёти иќтисодї, иљтимої ва мудофиавии онро 
нишон медињанд, инчунин захирањои дорои ањамияти давлатианд, ба моликияти давлат 
мансуб њисобида шудаанд. Захирањои иттилоотии давлатї ба фењристи амволи давлатї 
дохил карда мешаванд ва бояд мавриди њисобот ва њимоя ќарор гиранд.  

Марњилаи њозираи инкишофи љамъият бо афзудани наќши соњаи иттилоотї, ки 
маљмуи иттилоот ва сохтори иттилоотиро дар бар гирифта, љамъоварї, ташаккул, пахш 
ва истифодаи иттилоот, инчуниин, низоми танзими муносибатњои љамъиятии дар ин 
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њол бавуљудомадаро амалї менамояд, тавсиф карда мешавад. Соњаи иттилоотї омили 
ташкилкунандаи системаи њаёти љамъиятї мебошад. Вай ба вазъи сиёсї, иќтисодї, 
мудофиа ва ѓайра, ки амнияти миллии Љумњурии Тољикистонро ташкил менамояд, 
фаъолона таъсир мерасонад, ки дар навбати худ аз таъмини амнияти иттилоотї 
вобастагї дорад. 

 Бояд қайд намуд, ки дар системаи иттилоотӣ додугирифти иттилоот тавассути 

каналњои алоқа, телефон, телеграф, телефакс, хатбар, шабакањои локалию глобалӣ 
суръат мегирад. Барои дуруст фаъолият намудан ва эътимоднокии системаи иттилооти 

таъминоти иттилооти техникӣ, ҳифзи иттилоот пешбинӣ шудаанд, ки барои дахолат 

намудан ба иттилооте, ки истифодаашон мувофиќи ќонунгузориҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маҳдуд шудааст, таъмин менамояд.  
Калидвожањо: захирањои иттилоотї, тараќќиёт, иќтисодї, иљтимої, ахбор, 

моликият, љамъоварї, ташаккул, љамъият, сиёсї, мудофиа, фаъолият, 

коммуникатсионӣ, тањлил, љараён, демократї, ҳуқуқбунёд, дунявї, автоматикунонї, 

системањои иттилоотї, каналњои алоқа, телефон, телеграф, телефакс, хатбар, 

шабакањои локали, шабакањои глобалӣ.  
Марњилаи нави рушди инсоният, бо пайдоиш ва пањншавии васеи алоќаманд аст, 

технологияи иттилоотї ба њамаи соњањои њаёти љамъитя таѓйироти куллиро рўи кор 
овард.  

Зарурати таъсиси њукумати электронї ин пеш аз њама, ба самаранокии 
фаъолияти моњияти давлатї нигаронида шуда, ошкоро ба дарстраси ба љомеаи 
шањрвандї мебошад. 

Бо ин маќсад дар љумњурї як ќатор барномаву консепсияњо ва њуљатњои стратегї 

тањия ва ќабул гардидаанд, аз љумла “Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 бо мақсади амалисозии Стратегияи 

давлатии «Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003 

таҳти №1174 тасдиқ шудааст, Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004 таҳти №468 тасдиқ шудааст, Консепсияи 

сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008 №451 тасдиқ шудааст ва Стратегияи 

ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти №1713 тасдиқ шудааст, таҳия 
гардидааст ” [3. с.125]. 

Дар ин бора аз тарафи Сарвари давлат ќайд гардидааст: “Дар марҳалаи имрўза 

бо истифода аз усулҳои «Ҳукумати электронӣ» ҳарчи васеътар ҷорӣ намудани 

коргузорӣ ва ба сатҳи сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ аз 

ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад” [6]. Умуман, ҳукумати электронӣ 

низоме мебошад, ҳамаи мақомоти давлатиро муттаҳид намуда, ба онҳо шароит 

фароҳам меорад, ки бо истифода аз шабакаи компютерӣ гардиши ҳуҷҷатҳои 

электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 

хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод кунанд ва ё арзу шикоятҳои онҳоро баррасӣ 
намоянд [1 с.89 ]. 

Дар меҳвари ин консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ иттилоот қарор 

дорад. Самтбахшӣ тариқи иттилоъ яке аз ҳадафҳои марказии он ба ҳисоб меравад ва ба 

таъмини маълумоту иттилооти электронию виртуалӣ таваҷҷуҳи махсус дода мешавад.  

Ҳукумати электронӣ як ҷузъи ҷомеаи иттилоотӣ мебошад, ки ҳоло дар арафаи 

шаклгирии умумиҷаҳонӣ қарор дорад. Дар шароите, ки интернет ба воситаи муҳими 

алтернативии пахши иттилоъ зуҳур намудааст, ин масъала аз ҳар ҷиҳат аҳамиятнок 

менамояд. Табиист, ки дар ин ҳолат муносибати нави иттилоотӣ низ бояд ба амал ояд. 

Аз ҳамин нигоҳ, «Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ» як ҷузъи муҳими 
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иттилоърасониро ба миён оварда, метавонад дар пешрафти муносибатҳои нави 

иттилоотӣ саҳм бигирад. Татбиқи ҳамин гуна тарзи коргузорӣ дар Тоҷикистон низ 

моҳирона роҳандозӣ шудааст, ки ниҳоят ташкили ҳуҷҷатгузории бекоғаз мебошад. 

Дастрасии шаҳрвандон ба маълумоту иттилооти расмӣ асосан тариқи интернет ва 

дигар воситаҳои телекоммуникатсионӣ сурат мегирад. Муҳимтарин нақши 

“Консепсияи ташаккули ҳукумати элетронӣ дар Тоҷикистон” дар он ифода меёбад, ки 

дар назди мақомоти давлатӣ вазифа мегузорад, то таъмини иттилооти электрониро ба 

роҳ монанд. Таъсис додани сайтҳои ҳукуматии ҳамаи вазорату идораҳои кишвар дар 

шабакаи ҷаҳонии Интернет, ки дар оянда дар шакли портали ҳукуматии иттилоотӣ-

ахборотии ягонаи ҳукумат муттаҳид мешаванд, рушди шабакањои интернетии идоравӣ, 

ки пуррагӣ ва сари вақт ҷойгирнамоии маълумотҳои дахлдорро дар онҳо таъмин 

мекунад, аз вазифаҳои аввалиндараҷа ва дар ин маврид дар қисми 4-уми банди 24-и 
консепсия ишора рафтааст [3 с 87]. 

Ҳамаи ин ба он сабаб хоҳад гашт, ки мо ба сохтани “ҷомеаи иттилоотӣ” наздик 

шуда, ҳамзамон интернетро аз нигоҳи таъмини иттилооти расмӣ рушд мекунад ва 

маводи публитсистӣ дар сомонаҳои мақомоти давлатӣ афзоиш меёбад.  
Тавре Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз баромадњои худ ќайд намуда буданд: 

«Тољикистони соҳибистиқлоли мо дар роҳи эъмори љомеаи демократї, ҳуқуқбунёд ва 

дунявї, рушди иқтисодї ва такомули муносибатҳои нави љамъиятї устуворона қадам 
мегузорад [6 с 18]. 

Бинобар ин, автоматикунонии системаи иттилоотии ин ё он самти иќтисодиёти 

кишвар сариваќтї мебошад. Мавриди тазаккур аст, ки автоматизатсия ҳамон вақт 

самараи зарурӣ дода метавонад, ки агар ба он ба таври комплексӣ муносибат карда 

шавад. Пешрафт ва инкишофи ҷамъият, пеш аз ҳама, ба рушди иқтисодиёти он вобаста 

аст. Бинобар он, имрўз маҳз он давлатҳоеро мутараққӣ метавон номид, ки иқтисодиёти 

онҳо рушт ёфтааст. Дар шароити навин танҳо он соҳаи иқтисодиёт бемайлон инкишоф 

меёбад, ки агар дар он низоми кор ба пуррагӣ ба уҳдаи компютер супурда шуда бошад. 
Дар баробари инкишофи технологияњои иттилоотї имконияти ташкили кори 

самараноктари сохторњои давлатї, хусусан дар соњаи хизматрасонї ба шањрвандон ба 
вуљуд омад ва аз ин љо вожаи «њукумати электронї» мавќеи иљтимої пайдо кард. 
Њукумати электронї бартарињои нињоят зиёд дошта, дар маљмуъ коргузорињои 
муосирро ба миён меорад, ки дар кишвар, аз љумла Тољикистон Њукумат гузаштан ба 
ин навъ ќаринаи замонавии хизматрасониро яке аз њадафњои асосї ќарор додааст. 
Њукумати электронї низоми ягонаест, ки тамоми маќомоти давлатиро муттањид карда, 
ба онњо шароит фароњам меорад, то бо истифода аз шабакаи компютерї гардиши 
њуљљатњои электронии байниидоравиро таъмин намоянд. Дар асоси он ба шахсони 
њуќуќию воќеї хизматрасонињои давлатиро пешнињод созанд ё арзу шикоятњои 
мардумро баррасї кунанд. Аз ин рў, дар мењвари бунёдии консепсияи мазкур иттилоот 
ќарор дошта, самтбахшї тариќи иттилоот яке аз њадафњои аслии он ба њисоб меравад. 
Бинобар ин, системаи њукумати электронї яке аз унсурњои асосии бунёди љомеаи 
муосир ва идоракунии давлатї дар мамлакатњои мутараќќї мањсуб ёфта, имконияти 
гирифтани посухњоро ба суолњои муњими иљтимої бидуни ташвишдињии хизматчиёни 
давлатї пешкаш мекунанд. Њукумати электронї кулли монеањои имконпазири 
хусусияти маъмуридоштаро њангоми бадастории хизматрасонињои лозима бартараф 
сохта, њамзамон, дастрасии мардумро ба иттилооти расмї осон мегардонад [9, с 260]. 

 Љорикунии системањои электронии коркард ва додугирифти иттилоотї 
дар тамоми соњањои фаъолияти агросаноатї хусусияти умумї ва универсалиро мегирад. 
Технологияњои њозиразамони иттилоотї имконият медињанд, ки фаъолияти ќисматњои 
гуногуни хољагињо идора карда шаванд, алоќањои хољагињо васеъ гарданд ва дар 
бозорњои молиявии давлатњои љањонї ширкат варзанд. Имкониятњои нави 
автоматикунонии амалиёти гуногун дар љойњои кории мутахассисон ва технологияњои 
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иттилоотии хизматрасонї барои ба таври комплексї њал намудани проблемањои 
тањлили фаъолияти корї, сохтани системањои бонкии дохили хољагї, музофотї, 
байнишањрию байналхалќї ёрї мерасонанд. Автоматикунонии технологияњои 
иттилоотї ва дигар технологияњо барои њалли масъалањои стратегї ањамияти калон 
доранд [5, с 97]. 

Хулоса, њамин тариќ, афзалиятњои њукумати электронї аз ин иборат аст: 
- ба самти маќсадноки фаъолкунии сохторњои маќомоти давлати ва барои ќонеъ 

гардонидани талаботи гурўњоњи гуногуни иљтимоии ањолї. 
Ташаккулёбии њукумати электронї яке аз дастовардњои муосири инсоният буда, 

бањри пешрафт ва самаранок ба роњ мондани муносибати шањрвандон ва маќомоти 
давлатї равона гардидааст. Дар баробари амалишавии њукумати электронї дастрасии 
ањолї ба хизматрасонињои маќомоти давлатї рў ба бењбудї нињода, имкон медињад, ки 
тамоми сохторњои давлатї ва хизматрасонї рў ба бењбудї нињода, барои љомеа ќулай 
гардад. Аз ин лињоз, мо метавонем гуфт, ки бо ташаккулёбии њукумати электронї сатњи 
зиндагии мардум хеле боло меравад.  
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ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ШИКОРИ ҒАЙРИЌОНУНЇ 
Хомушов И.И., унвонљўи кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи 
Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тарафи объективӣ яке аз аломатҳои таркибии ҷинояти шикори ғайриқонунӣ ба 

ҳисоб меравад. Дар илми њуќуќи љиноятї равишњои мухталиф барои муайян кардани 
тарафи объективии љиноят пешнињод карда шудааст.  

Тарафи объективии ҷиноят амали зоҳирии кирдори ба ҷамъият хавфноке 

мебошад, ки объекти аз ҷониби қонуни ҷиноятӣ ҳифзгардида таарруз мекунад ва дар 

натиҷаи ин таарруз ба он объект зарар мерасад. Тарафи объективии ҷиноят воқеияти 

ошкорро, зоҳиран амалкунанда бошанд ҳам, дарк кардани он хеле мушкил аст. Барои 

он ки унсури ҷиноят, дар тарафи ботинии фаъолият аст, яъне фикру андеша, дар хаёли 

он шакли муайянро мегирад ва пас аз вай зоҳиран ҷомаи амал мепушад. Аз тарафи 

дигар, тарафи объективии ҷиноят чун объекти даркшаванда хеле мураккаб бошад ҳам, 

ба осонӣ ошкор кардан мумкин аст58. 
Њангоми гузаронидани тањќиќот тарафи объективиро њамчун ифодаи берунаи 

љиноят, ки бо чунин аломатњо, аз ќабили кирдор (амал ё беамалї), оќибатњои аз љињати 

                                                           
58
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иљтимої хавфнок, муносибати сабабии байни кирдор ва оќибат, љой, ваќт, усул, 

воситањо ва олоти содир кардани љиноят59 ба роҳбарӣ гирифта мешавад. 

Тарафи объективии љинояти баррасишаванда дар кирдорҳои алтернативии зерин 

(дар шакли амал), ки дар диспозитсияи ќ. 1 м. 232 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон60 (минбаъд КҶ ҶТ) нишон дода шудаанд, яъне, , агар шикори ғайриќонунї 

содир шуда бошад: а) расонидани зарари калон; б) бо истифода аз наќлиёти механикӣ ё 

киштиҳои ҳавоӣ, моддањои тарканда, газњо ё дигар усулњои ќатли оммавии парандагон 
ва њайвонот; в) нисбати паррандањо ва њайвоноте, ки шикори онњо комилан манъ аст. 

Ба андешаи муҳаққиқони ватанӣ “тарафи объективии ҷиноят сайди 

ғайриқонуниро дар бар мегирад, ки чунин содир шудааст; а) бо расонидани зарар ба 

миқдори калон; б) бо истифодаи нақлиёти механикӣ ё нақлиёти ҳавоӣ, маводи 

тарканда, газ ё дигар усули нобудсозии саросарии парранда ва ҳайвонот; в) нисбати 

парранда ва ҳайвоноте, ки шикори онҳо пурра манъ аст”61. 

Мушкилоти банду басти шикори ғайриќонунї аз он иборат аст, ки диспозитсияи 

ќ. 1 м. 232 КҶ ҶТ бланкетӣ аст. Мувофиќи ин, мазмуни аломатҳои тарафи объективї 
дар санадњои меъёрии дигар соњањои ќонунгузорї ошкор карда мешаванд. Барои 

муайян кардани шикори ғайриќонунӣ, муќаррар кардан лозим аст, ки аввалан, 
фаъолияти анљомдодашуда шикор буд ва сониян, ќоидањои шикор вайрон карда 
шудааст.  

О.Л. Дубовик чунин мешуморад, ки «шикор бо маќсади сайд, таъќиб ва сайди 
худи њайвоноти вањшї, яъне њайвонот ва парандагон мебошад, инчунин шикори 

ҳайвонот дар хоҷагиҳои шикор ҷойгирбуда бо таппонча, сагњои шикорї, паррандањои 
шикорї, асбобњои шикор њамчун амали ба шикор баробар эътироф карда мешаванд»62.  

Тибқи м. 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи шикор ва хоҷагии шикор” аз 26 июли соли 2014, 

№111863 шикор ин намуди фаъолият оид ба истифодаи объектҳои олами ҳайвонот бо 

роҳи ҷустуҷӯ, таъқиб ва дунболагирӣ кардан бо мақсади ба даст овардани (тавассути 

дошта гирифтан ё паррондани) ҳайвоноту паррандаҳои ваҳшӣ аст, ки дар табиат дар 

ҳолати озод ё дар шароити нимозод мавҷуданд. Ин мафҳуми шикори қонунӣ аст. 

Аломатҳои зерини шикор (шикори қонунӣ)-ро ҷудо кардан мумкин аст: а) шикор ин 

пайгирӣ ва таъқиб намудан ба мақсади сайд мебошад; б) шикор ин ба даст овардани 

ҳайвоноти ваҳшӣ ва парандагон мебошад. 

 Мафҳуми шикори ғайриқонунӣ дар диспозитсияи м. 232 КҶ ҶТ муқаррар 

нагардидааст, яъне меъёри моддаи мазкур диспозитсияи бланкетӣ аст, зеро мазмуну 

моҳияти шикори ғайриқонунӣ дар он тавсиф нагардида, барои ошкор намудани он ба 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ҳавола менамояд. 

 Дар мафҳуми расмии шикори ғайриқонунӣ, ки дар м. 1 Қонуни ҶТ “Дар бораи 

шикор ва хоҷагии шикор” мустаҳкам шудааст, маҳаки асосӣ ин: а) шикори ҳайвоноти 

шикорӣ ва ғайришикорӣ ва б) бидуни риояи талаботи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи олами 

ҳайвонот шикор намудан аст. Ҳайвоноти шикорӣ намудҳои олами ҳайвонот (ҳайвоноту 

паррандаҳои ваҳшӣ) мебошанд, ки дар шароити табиӣ ё дар парваришгоҳҳо сукунат 

доранд. Ҳайвоноти ғайришикорӣ бошад, ҳайвоноте мебошанд, ки барои шикор 

пешбинӣ нашудаанд, ба монанди ҳайвоноти ба Китоби сурхи ҶТ воридшуда, ҳайвоноти 

хонагӣ, ҳайвоноти дар боғҳои ҳайвонот ҷойгиршуда ва ғайра. 

                                                           
59 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - Москва: Госюриздат, 1960. - 244 с. 
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Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ истилоҳи “шикор” ба маънои “1) ҳайвони 

сайдшуда; 2) сайд кардан, шикоргирӣ, шикори касе барор гирифтан, ба даст 

даровардани чизи матлуб” маънидод карда шудааст. Дар фарҳанги мазкур пурра 

истилоҳи “шикор” кушода нашудааст, зеро бештар он на ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ, балки 

ҷиҳатҳои забонии он тавсиф карда шудааст. 
Дар айни замон, аксарияти муаллифон эътироф мекунанд, ки шикор амалест, ки 

онро дар марњилањои зерин ифода кардан мумкин аст: 1) пайгирї – љустуљўи њайвоноти 
вањшї, макони зисти онњо, нишонањо (пайгирї ин ёфтани сайд); 2) таъќиб – њаракат пас 
аз њайвоноти вањшии кашфшуда бо маќсади сайд; 3) сайд – аз њолати озодии табиї 
гирифтани њайвонот ё парранда ба таври фавтида ё зинда. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, мафҳуми “шикор” -ро дар қонун чунин таҳрир 

кардан мумкин аст: шикор – пайгирӣ, таъқиб бо мақсади шикор ва сайди ҳайвонот ва 

паррандагони ваҳшӣ, ки дар ҳолати озодии табиӣ қарор доранд (дар ҷойҳои шикор бо 

силоҳи оташфишон, домҳо ва дигар асбобҳои шикорӣ, инчунин бо сагҳо ва 

паррандагони дарранда, ё бо маҳсулоти шикорӣ, ки ба даст оварда шудааст ё бо 

силоҳҳои ҷамъшудаи шикорӣ дар роҳҳои ҷамъиятӣ ҳамчун шикор эътироф карда 
мешавад). 

Вайрон кардани ќоидањои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муќарраршуда шикор 

ғайриќонунї мекунад. Бидуни муайяни намудани ќоидањои мушаххаси шикор, ки 

вайрон карда шудаанд, кирдорро тибќи м. 232 КҶ ҶТ банду баст кардан ғайриимкон 

аст. Барои эътирофи кирдор ҳамчун шикори ғайриқонунӣ сараввал бояд муайян карда 

шавад, ки кадом қоидаҳои мушаххаси шикор вайрон карда шудааст, чунки шикор 

(шикори қонунӣ) бо риояи қоидаҳои шикор анҷом дода мешавад. Дар асоси қ. 1 м. 25 

Қонуни ҶТ “Дар бораи шикор ва хоҷагии шикор” “асоси шикор Қоидаҳои шикор буда, 
аз талаботи зерин иборат мебошад: усул ва олоти шикор; фасли сол (мавсим) ва 

мӯҳлати шикор; тарз ва воситаҳои шикор ва шикори ҳайвоноти намудҳои муайян; 

техникаи бехатарӣ; истифодаи маҳсулоти шикор ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои 

маҳсулоти шикор ё маҳсулоти бо тартиби муқарраргардида ба дастовардашуда; 

ҷавобгарӣ барои шикори ғайриқонунӣ”. Шикор намудан бидуни риояи қоидаҳои 

мазкур (ба истиснои ҷавобгарӣ барои шикори ғайриқонунӣ”) ғайриқонунӣ эътироф 
карда мешавад. 

 Мутобиқи тавзеҳоти м.232 КҶ ҶТ аломатҳои шикори ғайриқонунӣ – ин шикор бе 

иҷозати дахлдор ё барқасди манъи махсус ё аз ҷониби шахсе, ки ба шикор ҳуқуқ 

надорад ё иҷозатномаро бе асосҳои дахлдор ва зарурӣ гирифтааст ё шикоре, ки берун аз 

ҷойҳои муқарраршуда, дар мўҳлатҳои мамнўъ бо восита ва усулҳои мамнўъ анҷом 

медиҳад, иборат мебошад. 
Њамин тариќ, омўзиши мафњуми шикор имкон медињад, ки чунин хулоса 

бароварда шавад, ки мувофиќи он таърифи шикор бо назардошти хусусиятњое, ки 
мазмун ва хусусиятњои муњими ин падидаро инъикос мекунанд, тартиб дода шавад. Ба 

андешаи мо, мафҳуми шикор бояд чунин бошад: шикор як намуди ќонунии истифодаи 

объектҳои олами њайвонот, ки њангоми сайди паррандањо ва њайвоноти вањшї дар 
њолати озодии табиї, инчунин фаъолиятњои марбут ба коркарди аввалияи онњо ва 

интиқоли онҳо мебошад. 

Тибќи ќонунгузорӣ, таркиби љинояти баррасишаванда хусусияти моддї-расмї 

дорад. Яъне, тарафи объективии он дар намудњои шикори ғайриќонунии дар бандњои 

«б» ва «в» қ. 1 м. 232 КҶ ҶТ пешбинишуда танњо дар кирдор ифода карда мешавад. 

Оќибатњои ба ҷамъият хавфнокӣ дар ин навъњои шикори ғайриќонунї берун аз доираи 

таркиби љиноят мебошанд. Таркиби намуди шикори ғайриќонунї њамчун содир 

кардани он бо расонидани зарари калон (б. «а», қ. 1 м. 232 КҶ ҶТ) моддї мебошад ва 

мувофиќан, оќибатњо ва алоқаи сабабии байни он ва кирдор аломати њатмї мебошанд. 
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Шикори ғайриқонунӣ бо истифодаи воситаҳои механикии нақлиёт ё нақлиёти 

ҳавоӣ, маводи тарканда, газҳо ё дигар усулҳои маҳви саросари паррандагон ва 

ҳайвонот сурат мегирад, ҳангоме, ки ин воситаҳо ба таври мақсаднок дар ҷараёни 

шикор ва барои мақсадҳои шикор истифода бурда мешавад. Мутобиқ бо усули дигар ба 

таври саросар нобуд кардани ҳайвоноту парранда ин таъсир мухталиф мебошад, ки 

метавонад талафи миқдори зиёди ҳайвонот гардад64. 

Мутобиқи м. 2 Кодекси нақлиёти автомобилии ҶТ аз 2 апрели соли 2020, №168965 

воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ин воситаҳои нақлиёти чархдори механикии худгард, 

инчунин ядакҳо (нимядакҳо) мебошад, ки барои интиқоли бор, мусофирон, бағоҷ ва 

таҷҳизоти дар онҳо насбшуда пешбинӣ гардидаанд. Гузашта аз ин, бо сабаби шарњи м. 

232 КҶ ҶТ, таърифи дахлдори маъмурию њуќуќии истилоњи «воситаи наќлиёти 

механикӣ» маънои мустаќими њуќуќи љиноятї мегирад. 

Дар б. «в» қ. 1 м. 232 КҶ ҶТ барои шикори ғайриќонунии паррандањо ва њайвонот, 
ки шикори онњо комилан манъ аст, љавобгарї пешбинї мегардад. Ин хусусият, сарфи 
назар аз соддагии ба назар намоён, дар истифодаи он мушкилтар аст. Аз љумла, 
аксарияти мутлаќи коршиносон њайвонотеро, ки ба Китоби Сурх ворид шудаанд, 
њайвоноте меноманд, ки шикори онњо комилан манъ аст. 

Қонунгузорӣ навъҳои алоҳидаи ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандаҳоро муқаррар 

намудааст, ки сайди онҳо пурра манъ аст. Ҳамин тавр, сайди ҳайвонот ва паррандаҳои 

нодир, ки таҳти таҳдиди нобудшавӣ қарор доранд ва ба Китоби сурхи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил карда шудаанд, манъ мебошад66. 
Њамин тариќ, сайди њайвоноте, ки ба Китоби Сурх дохил карда шудааст, бо риояи 

ќоидањо, тибќи ќонунгузории амалкунанда, бояд тибќи м. 207 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ67 «нобуд кардани ҳайвоноту набототи нодир» банду 

баст карда шавад. Дар диспозитсияи моддаи мазкур ба таври возењ пешбинӣ шудааст, 

ки “барои нобуд кардани ҳайвоноту набототи нодири ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохилшуда, ки таҳти хатари нестшавӣ қарор доранд ё нобуд кардани ҷойи 

тухмгузорӣ, тухм, лона ва иншооти дигар ё содир намудани кирдорҳои дигаре, ки 

метавонанд боиси несту нобуд, ҳалокат, камшумор шудан ё халалдор шудани муҳити 

зисти ҳайвонот ва наботот гарданд ё кирдорҳое, ки бо сабаби риоя накардани шартҳои 

шикору истифодаи чунин ҳайвонот ва наботот содир шудаанд” шахс ба ҷавобгарии 

маъмурӣ кашида мешавад. Барои њалли ин вазъ, мувофиќи маќсад мувофиќ аст, ки ба 

КҶ ҶТ тағйирот ворид карда шавад, то муќаррароти м. 232 КҶ ҶТ бо меъёрњои дигар 

соњањои њуќуќ, моњияти бланкетии он ошкор карда шавад. Њамин тавр, номи м. 232 КҶ 

ҶТ, тањия кардани он њамчун «ғайриќонунӣ ба даст овардани объекти олами њайвонот» 
ба маќсад мувофиќ аст. Диспозитсияи ин модда бояд ба тариќи зайл баён карда шавад: 

«Ғайриќонунӣ ба даст овардани объектҳои олами њайвонот» ва б. «в» қ. 1 м. 232 КҶ ҶТ 

«сайд кардани паррандањо ва њайвоноте, ки ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дохил карда шудаанд».  

Адабиёт: 

1. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998 // Махзани мутамаркази 
иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 20.06.2021). 

                                                           
64

 Тафсири Кодекси  иноятии Ҷумҳурии То икистон. – Душанбе, 2006. – С. 481. 
65 Кодекси нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии То икистон // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии ЉТ 
«Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 
16.06.2021). 
66 Тафсири Кодекси  иноятии Ҷумҳурии То икистон. – Душанбе, 2006. – С. 481. 
67 Ахбори Ма лиси Олии Ҷумҳурии То икистон, с.2008, №12, қ.1, мод.989, мод.990; с.2009, №5, мод.321, 
№9-10, мод.543; с.2010, №1, мод.2, мод.5, №3, мод.153, №7, мод.547, №12, қ.1, мод.812; с.2017, №1-2, мод.5, 

мод.6, №5, қ.1, мод.275, №7-9, мод.568, мод.585; с.2018, №1, мод.9, №5, мод.268, мод.269; с.2019, №1, 
мод.8, №6, мод.312, мод.313, №7, мод.464. 



389 

 

2. Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ҶТ. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с.2008, №12, қ.1, мод.989, мод.990; с.2009, №5, мод.321, №9-10, мод.543; с.2010, №1, 

мод.2, мод.5, №3, мод.153, №7, мод.547, №12, қ.1, мод.812; с.2017, №1-2, мод.5, мод.6, №5, қ.1, 
мод.275, №7-9, мод.568, мод.585; с.2018, №1, мод.9, №5, мод.268, мод.269; с.2019, №1, мод.8, №6, 
мод. 312, мод.313, №7, мод.464. 

3. Қонуни ҶТ “Дар бораи шикор ва хоҷагии шикор”. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2014, №7, қ. 2, мод. 415 

4. Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи силоњ» // Махзани мутамаркази иттилоотї-
њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 24.06.2021). 

5. Кодекси нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Махзани мутамаркази 
иттилоотї-њуќуќии ЉТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронї]. Манбаи дастрасї: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 16.06.2021). 

6. Акоев К.Л., Пинкевич Т.В. Уголовное право России (Общая и Особенная часть). 
Ставрополь. 2000. – 304 с. 

7. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., перераб. и 
дополн. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2010. – 559 с. 

 
 

АҲАМИЯТИ НЕРУИ БАРҚ ВА МАСОИЛИ ҲУҚУҚИИ ОН ТИБҚИ 

ҚОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Носиров Ҳ. А. донишљўи курси 3, ихтисоси 1-24010302 - танзими њуќуќии молия ва ќарзи 
ДДМИТ 
Роњбари илмї: Мирзоев С. А. номзади илмњои њуќуќшиносї, муаллими калони 
кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии ДДМИТ 

 

   Имрӯз таъминоти энергия, яъне неруи барқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи 

ҳаётан муҳим ба ҳисоб меравад, зеро фаъолияти лозимаи объектҳои ҳаётан муҳим, аз 

қабили корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ, бонкҳо, рушди 

саноатикунонии иќтисодиёти миллї ва дигар объектҳо ба неруи барқ вобастагї доранд. 

Имрӯзҳо масоили марбут ба таъминоти энергия ба яке аз масъалаҳои умдатарини ҳаёти 

ҳамарӯзаи мо инсонҳо мубаддал гаштааст ва ҳамчун мавзуи мубрам ва сариваќтї ба 

ҳисоб меравад. 
Вобаста ба муњимияти энергия аз љумла нерўи барќ дар Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 ироа гардид, ки Ҳукумати Тоҷикистон азм 

дорад, ки бо мақсади дар ояндаи наздик таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ, бо 

неруи барқ пурра қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ ва иқтисоди миллӣ бунёду таҷдиди як 

силсила иншооти хурду бузурги ҳаётан муҳимро вусъат бахшад [1]. 
Неруи барќ ва захирањои энергетикї неъматњои моддие мебошанд, ки оид ба онњо 
муносибатњои молу мулкї ба миён меоянд. Мувофиќи аќидаи О. Двинин, захирањои 
энергетикї ва энергия њамчун объекти њуќуќи гражданї баромад мекунанд ва ваќте ки 
шахс аз навъњои гуногуни энергия истифода мекунад, бояд эњсос намояд, ки ў ба худ 
намуди алоњидаи объекти муносибатњои њуќуќи гражданиро мегирад [4, с. 17-18]. 

Аз ин бармеояд, ки объектњои муносибатњои њуќуќии гражданї, ки дар љараёни 
бастан ва иљро намудани шартномањои таъмини неру ба воситаи шабакаи пайвастшуда 
ба вуљуд меоянд, чунин неъматњои моддї чун неруи барќ ва дигар захирањои энергетикї 
њисоб меёбанд.  
Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти њуќуќї энергия “Аз нуќтаи назари таснифоти 
объектњои њуќуќњои гражданї њамчун ашёи манќул, одї, таќсимнашаванда, 
истеъмолшаванда муайян шуда аст, ки ба он аломатњои љинсият хосанд” [2, с. 90]. 

Дар дигар маъхазњои таълимї ќайд шудааст, ки: “Энергия њамчун объекти одии 
олами моддї, њамчун чизи љисмї њисоб намешавад, он сифати олами моддї, зимнан 
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олами моддие мебошад, ки ба он њолати муайян дода шудааст.” Ин сифат дар 
ќобилияти иљрои корњои муфид (шиддатнокї, суръатнокї, њарорат ва ѓайра), таъмини 
иљрои амалиётњои гуногуни технологї, фароњам овардани шароитњои зарурї барои кор 
ва истироњати одамон (масалан, чароѓонкунї, њавотозакунї, гармдињї) зоњир мегардад 
[3, с. 306]. 

Дар инљо, энергия яќинан ба “дигар молу мулк” мансуб дониста шудааст (ба 
маънои ибораи дар моддаи 140 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
истифодашуда). 
Бояд ќайд кард, ки дар доктринаи замонавии сивилистї муайян шудани энергия њамчун 
объекти њуќуќњои гражданї, њамчун молу мулк ва мол боиси ихтилофи љиддии аќидањо 
намебошад. 

Дар њар сурат муайян намудани хусусиятњои энергия, њамчун падидаи физикї ва 
объекти њуќуќњои гражданї, молу мулк ва мол зарур аст.  
Дар шароитњои муосири иќтисодї, неруи барќ бояд ба сифати неъмати мустаќил 
эътироф шавад, зеро он дорои аломатњои асосии мол буда, ашё мебошад [5, с.51]. 

Баъзе аз таърифњои илмии мафњуми «ашёњо» аз лињози мазмуни худ пурра 
энергияро низ фаро мегиранд. Инро ба назар гирифта, И.А. Лукянсева ќайд мекунад, ки 
энергия – ин аниќ на шахс, на шахсият ва на субъект аст [6, с.38]. Дар пайравии 
таърифњои зикршуда, зарур аст, ки энергия ба зумраи ашёњо мансуб дониста шавад. 
Дар асоси мањакњои “хосиятњои физикии ин ё он намуди энергия ва интиќолдињандаи 
моддии он”, Е.Л. Осипчук намудњои зерини энергияро људо мекунад: 
энергияи гармї, маќсади интиќоли он таъмини њарорати њаво дар биноњо мебошад; 
энергияи барќ; 
энергияи газ, нафт ва мањсулоти нафтї, ки таъминот бо онњо як шакли таъмини барќ 
мебошад; 
таъминот бо оби сард; 
таъминот бо оби гарм; 
таъминоти коррезї [7, с.79]. 

Омўзиш ва тањлили тадќиќотњои илмии олимон оид ба энергия ва энергетика, ки 
нисбаташон муносибатњои гражданї ба вуљуд меоянд, ба мо имкон медињад, ки ба 
андешаи олимоне, ки энергияро (аз љумла, энергияи барќро) њамчун объект ё ашё дар 
њуќуќи гражданї мењисобанд, њамроњ шавем. 

Аз ин рў, мувофиқи мақсад мебуд агар дар қ. 3, м. 142 КГ ҶТ дар қатори ашёҳои 

манқула энергия (неруи барқ) ҳамчун ашёи беҷисм ворид карда шавад, зеро энергия ба 

сифати моли махсус дар қатори дигар молҳо мутобиқи шартнома фурӯхта мешавад ва 

ҳамчун неъмати муфид барои қонеъ намудани талаботи моддӣ ва маънавии инсон зарур 
аст. 
Инчунин, хуб мешуд агар дар ќисми 2 моддаи 140 КГ ЉТ дар ќатори неъматњои моддї, 
ба мисли ашё, пул, аз љумла асъори хориљї, коѓазњои ќиматнок, кору хизматњо, 
иттилоот, амал, натиљаи фаъолияти зењнї, номи фирма, тамѓаи мол ва воситањои 
дигари фардикунонии мањсулот, њуќуќи молумулкї ва молу мулки дигар, энергия 
(ќувваи барќ) њамчун объекти њуќуќи гражданї ворид карда шавад, зеро неруи барќ ба 
сифати моли махсус дар ќатори дигар молњо мутобиќи шартнома фурўхта мешавад ва 
њамчун ашё барои ќонеъ кардани талаботи моддї ва маънавии субъектони њуќуќи 
гражданї аз ањамият холї нест. 

 
Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 [Манбаи электронӣ] – URL: 

http://www.president.tj/node/25005 (санаи муроҷиат: 04.03.2022). 
2. Гражданское право. Учебник. Изд-е 4-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М., 2003. T.2. С.90. 
3. Гражданское право. Учебник. Изд-е 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Е.А. Суханова. 
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4. Двинин О.А. Вопроси теории и практики договора электроснабжения в 

Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук: М.: 2006. С. 17-18. 
5. Двинин, О. А. Вопроси теории и практики договора электроснабжения в 

Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук: М.: 2006. С. 51. 
6. Лукьянцева И.А. Договор энергоснабжения: Теория, законодательство и 

правоприменительная практика: Дисс. канд. юрид. наук: Краснодар.: 2009. С. 38. 
7. Осипчук Е.Л. Договор энергоснабжения в системе договорных отношений на 

рынке электрической энергии России, дисс. канд. юр. наук, Москва, 2005, С. 79. 

 
 

ТАНЗИМИ КОНСТИТУТСИОНЇ – ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ  

Раҳимзода Ф. донишљўйи курси 3, ихтисоси 1-24010302 - танзими њуќуќии молия ва 
ќарзи ДДМИТ 
Роњбари илмї: Мирзоев С. А. номзади илмњои њуќуќшиносї, муаллими калони 
кафедраи њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зиддикоррупсионии ДДМИТ 
 
 Озодии фаъолияти соњибкорї њамчун яке аз категорияњои њуќуќу озодињои 
иќтисодї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар шуда, амалигардии он 
кафолат дода шудааст. 
 Дар моддаи 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон зикр мегардад: «Инсон, 

ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олї мебошанд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро 

давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд». Машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї низ 
яке аз категорияњои њуќуќу озодињои иќтисодии шањрвандон ба њисоб меравад, ки 
таљассумгари гуфтањои болост. 
 Конститутсия њамчун ќонуни асосии давлат соњањои муњимтарини фаъолияти 
давлат, љамъият ва шањрвандонро танзим менамояд. Њарчанд масъалањои зиёди 
муносибатњои соњибкорї аз тарафи ќонунњои љорї танзим мегарданд, принсипњои 
асосии танзими муносибатњои соњибкориро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муайян намудааст. Аз љумла, эътирофи моликияти хусусї, озодии фаъолияти 
иќтисодиро моддаи 12 Конститутсия кафолат додааст.  
 Объекти танзимнамоии конститутсионии њаёти иќтисодї - ин заминањои 
иќтисодии мамлакат, муносибатњо оид ба моликият, мењнат, фаъолияти соњибкорї, 
молия ва ѓайра мебошад. Дар конститутсияи бисёре аз мамлакатњо (Италия, Испания, 
Португалия, Бразилия, Перу, Узбекистон ва ѓ.) оид ба ин масъала боби алоњида људо 
гардидааст. 
Конститутсия ва ќонунњои нави иќтисодии Тољикистон дар низоми њуќуќњои иљтимоию 
иќтисодии инсон ва шањрван њуќуќ ба моликияти хусусї ва тарзи татбиќи онро 
муќаррар кардаанд. 

 Бояд қайд намуд, ки наќши муњими ќонунњои иќтисодї дар рушду нумуи 
Тољикистони имрўза аз манфиат холи нест.  

 Дар Љумҳурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї аз моддаи 12 Конститутсия асос ёфта, 

яке аз самтҳои сиёсати иќтисодии давлат ба ҳисоб меравад. 
 Ќобили ќайд аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон мунтазам ба субъектони 
фаъолияти соњибкорї ѓамхорї зоњир менамояд. Њамчун рамзи дастгирии фаъолияти 
касбии соњибкорон дар роњи ободии Ватан бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
санаи 14-уми октябр Рўзи соњибкорон эълон гардид. Њар сол моњи октябр Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї, Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо фаъолону соњибкорони кишвар як вохўрии ботантана 
баргузор менамояд. Бо ѓамхорињои давлату њукумат дар кишварамон фаъолияти 
соњибкорї дар њолати рушд ќарор дорад. 
 Њукумати мамлакат вобаста ба фароњам овардани шароити мусоид барои 
соњибкорон њамасола ислоњоти муњимро дар самтњои мухталифи иќтисодиёт, аз љумла 



392 

 

содагардонии расмиёти баќайдгирии субъектњои соњибкорї, њимоя ва дастгирии 
соњибкорону сармоягузорон, такмили низоми андозбандї, содагардонии санљишњои 
фаъолияти соњибкорї, ислоњоти низоми иљозатдињї ва иљозатномадињї амалї 
менамояд. 
 Аввалин бор дар таърихи давлатдории Тољикистон Ќонуни асосї ба шањрвандон 
озодии фаъолиятро дар самтњои соњибкорї, сиёсї ва идеологї кафолат дод. Ќайд 
намудан зарур аст, ки њарчанд дар Конститутсия истилоњи «иќтисоди бозорї» истифода 
нашуда аст, моддаи 12 Конститутсия пурра мазмуни ин истилоњро кушода, унсурњои 
асосии иќтисоди бозорї, аз љумла, баробарњуќуќї ва њифзи њамаи шаклњои моликият, 
озодии фаъолияти соњибкориро муайян менамояд. Назар ба конститутсияњои шуравї 
Конститутсияи муосири Тољикистон наќши давлатро дар танзимнамоии иќтисодиёт 
пурра дигаргун намудааст. Агар ќаблан давлат пурра иќтисодиётро танзим мекард, 
њоло бошад давлат иќтисодиётро дар доираи принсипњои муќаррарнамудаи 
Конститутсия ва дигар ќонунњои љорї танзим менамояд.  
 Бояд ќайд намуд, ки дар давраи шуравї фаъолияти соњибкорї манъ ва барои он 
љавобгарии љиноятї низ муќаррар гашта буд, чунки он гўё сабабгори нобаробарии 
байни одамон мегашт. 
 Аз рўйи мазмуни конститутсияи амалкунанда бармеояд, ки барои дахолат 
намудани давлат ба фаъолияти корхонањо ва шањрвандон мањдудият љой дорад. Барои 
монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии соњибкорї њатто моддаи 258 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон љавобгарии љиноятиро пешбинї мекунад. 
 Конститутсияи кишвар барои њар як шањрванди љумњурї ва шахсони дар он кору 
зиндагонї дошта вазифа, яъне уњдадорї муќаррар кардааст, ки катъиян иљрои онњо 
барои њама њатмист. Дар њолати ихтиёран иљро нашудани ин вазифањо аз сиёсати 
маљбуркунї истифода бурда мешавад.  
Супоридани андоз ва пардохтњои њатмї, ки ќонунњои амалкунанда муќаррар кардаанд, 
бояд иљро карда шаванд. 
Аз ин рў, њар як шањрванди мамлакатро зарур аст, ки на танњо њуќуќу озодињои худро 
амалї намояд, њамчунин, вазифањои асосиашро низ иљро намояд.  

Адабиёт: 
1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии 

умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 

2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд. – 
Душанбе, 2016. – 64 с. 

2. Енгибарян, Р.В., Тадевосян, Э.В. Конституционное право / Р.В. Енгибарян, Э.В. 
Тадевосян: Учебник. М: Юристъ, 2000. С. 57. 

3. Имомов, А. Њуќуќи конститутсионии Љумњурии Тољикистон / А. Имомов. Душанбе, 
1997. С. 172. 

 
 

О ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
БАНКРОТСТВЕ 

 
Исмаилов С.Ш., соискатель кафедры предпринимательского права РТСУ 
 

Правовая политика в каждый период времени определяет интерес государства в 
сфере регулирования той или иной сферы. Это касается и законодательства о 
банкротстве, в нормах которого отражается правовая политика государства в сфере 
банкротства. 

Выделяются три основных вида системы регулирования банкротства в мире: 1) 
прокредиторская система: радикальная (Великобритания, Израиль, Гонконг) и 
умеренная (Германия, Япония, Финляндия) устанавливают повышенную защиту 
интересов кредиторов; 2) нейтральная система (США, Чехия, Дания) не предоставляет 
явных преимуществ одной стороне в ущерб другой; 3) продолжниковая система: 
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умеренная (Испания, Бельгия, Россия) и радикальная (Франция) основной целью ставят 
восстановление платежеспособности должника, нередко в ущерб кредиторам.68 

Первоначальную основу правовых средств о несостоятельности (банкротстве) в 
РТ составил утративший силу Закон РТ от 10.03.1993 г., №550 «О банкротстве 
предприятий». Субъектами банкротства, подпадающими под действие данного закона, 
были определены хозрасчетные предприятия, организации и другие организационно-
экономические формирования, обладающие правами юридического лица и не 
выполняющие свои обязательства перед кредиторами и бюджетом (ст.1). 

В законе определялась цель разбирательства в суде (которая, по нашему мнению, 
является целью данного закона и законодательства о банкротстве в целом) – 
максимально возможное удовлетворение претензий кредиторов, объявление должника 
свободным от обязательств и обеспечение нормального функционирования 
предприятия (ст.6). То есть согласно закону главная цель государственной правовой 
политики РТ по вопросу банкротства в тот исторический период являлась 
«прокредиторской», устанавливающей преимущество интересов кредиторов над 
интересами должника. 

Однако в преамбуле закона была отражена несколько иная цель: Закон 
направлен на обеспечение интересов кредиторов, социальной защищенности трудовых 
коллективов и создает правовую основу для принудительной ликвидации 
несостоятельных предприятий, оздоровление (санация) которых экономически 
нецелесообразна. То есть цель закона, установленная в его преамбуле, была 
«продолжниковой», направленной на сохранение предприятий, которые экономически 
могут быть оздоровлены (в отношение которых может быть осуществлена санация) и их 
деятельность продолжена. 

В определенной степени такая «продолжниковая» государственная политика по 
вопросу банкротства были отражены в нормах этого закона. В частности, в ст.12 
установлено, что предприятие – должник и представитель собственника его имущества 
могут по своей инициативе возбудить ходатайство в суд о приостановке дела о 
банкротстве и проведении санации. Суд имел право отсрочить выполнение всех или 
отдельных подтвержденных долговых обязательств должника, если состояние 
неплатежеспособности должника возникло по объективным причинам и является 
временным (ст.15). 

Конечно же, первый закон о банкротстве имел определённые недостатки, 
которые затрудняли его применение.69 Однако, по нашему мнению, главное 
заключается в том, что ни государственные органы и суды, ни директора 
государственных или частных предприятий не были заинтересованы к реализации 
совершенно новых правовых положений, заимствованных из законодательства других 
государств.  

Иной основой для модернизации правоотношений несостоятельности 
(банкротства) в нашей стране мог бы стать Модельный закон «О несостоятельности 
(банкротстве», предложенный Межпарламентской ассамблеей государств – участников 
СНГ от 6 декабря 1997 г.  

Согласно ст.1 Модельный закон устанавливает основания и порядок признания 
банкротами юридических лиц и физических лиц (граждан), регулирует 
взаимоотношения продолжающего деятельность неплатежеспособного должника и его 
кредиторов, определяет способы восстановления платежеспособности должника, а при 
невозможности или отсутствии оснований продолжения деятельности регулирует 
порядок удовлетворения требований кредиторов, ликвидации юридического лица - 
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банкрота, освобождения физического лица от долгов. Т.е. нормы Модельного закона 
имеют «продолжниковую» направленность. 

Необходимо отметить, что в данном законе в дополнение к общим нормам 
отдельно определяется специфика банкротства индивидуального предпринимателя 
(ст.157-159), крестьянского (фермерского) хозяйства, функционирующего без 
образования юридического лица (ст.160-166). Особо следует отметить участие в 
судебных процедурах государственного органа по делам о банкротстве. 

Действующая редакция Закона РТ от 8 декабря 2003 г., №46 «О 
несостоятельности (банкротстве)» за весь период своего действия 3 раза претерпела 
изменения своих норм, носивших различные цели.  

Так, изменения, внесенные Законом РТ от 6 октября 2008 г., №432, касаются 
только 2 статей Базового закона и носят редакционный характер (в связи с принятием 
Закона РТ «О показателях для расчетов»). 

Согласно поправкам, внесенных Законом РТ от 19 мая 2009 г., №509 
совершенствуется понятийный аппарат (отсутствующий должник, временный 
управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий), процедуры 
несостоятельности (банкротства) распределяются на 3 категории должников - субъектов 
предпринимательства (ст.20): для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
для субъектов крупного предпринимательства; для индивидуальных предпринимателей. 
Изменения в ст.24 устанавливают, что дело о банкротстве может быть возбуждено судом, 
если требования к должникам - субъектам малого и среднего предпринимательства и 
некоммерческим организациям - составляют не менее 500 (пятьсот) показателей для 
расчетов, а к субъектам крупного предпринимательства – 2000 (две тысячи) 
показателей для расчетов. Установлен срок проведения конкурсного производства (ст.70) и 
принятия определения суда о завершении конкурсного производства (ст.86). 

удя по всему, поправки в законодательство о банкротстве, были внесены для того, 
чтобы повысить предпринимательский рейтинг Таджикистана, однако эти поправки не 
несут в себе элементы «продолжниковой» или «прокредиторской» политики в сфере 
банкротства. 

Серьезные изменения «прокредиторской» направленности в Закон РТ «О 
несостоятельности (банкротстве) были внесены законодательными поправками от 2 
января 2019 г.70 Согласно этим поправкам, государственная защита направлена в 
первую очередь на «обеспеченных кредиторов». Под обеспеченными кредиторами 
понимаются лица, задолженность перед которыми обеспечена способами обеспечения 
обязательств (залогом, поручительством и пр.), установленными в Главе 22 ГК РТ.  

Движимое имущество, предоставленное на основании договора о финансовой 
аренде (лизинге), исключается из конкурсной массы и передается обеспеченному 
кредитору для реализации (ст.77-1). 

Соответственно изменены положения ст.78 закона, содержащие очередность 
удовлетворения требований кредиторов: теперь в первую очередь обеспечиваются 
требования обеспеченных кредиторов из стоимости обеспечения (ранее социального 
ущерба граждан и выплат выходных пособий работников, которые удовлетворялись 
прежде в первую и вторую очередь). Таким образом, фактическое число очередности 
для кредиторов повысилось с 4 до 5, обязательные платежи в бюджет будут 
удовлетворяться в 4-ую очередь, а задолженность перед иными кредиторами – в 5-ую 
очередь. 

Государственный интерес в сфере банкротства Таджикистана оценить несколько 
затруднительно, поскольку: (а) нормы обоих редакций закона заимствованы из 
законодательства иных государств; (б) мониторинг исполнения этих актов правовой 
политикой не предусматривается; (в) при выявлении недостатков в законах инициативу 
по их изменению должны реализовать заинтересованные государственные органы и пр. 
В России, эффективность механизма банкротства в этой стране не высок (процедура 
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финансового оздоровления успешно завершается в 6% случаев, долги по налогам 
покрываются только на 4,5%).71 Поэтому повышение эффекта от механизма 
банкротства в Таджикистане было бы желательным. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ҲУЌУЌЇ ОИД БА ШАРТНОМАИ МОЛИЯВИИ ЛИЗИНГӢ 

ДАР МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ 

Боқизода А.А – магистри курси дуюми ихтисоси 1-24010300 – њуќуќи иќтисодии 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

Лизинг ҳамчун шакли хизматрасонии мухталифи молиявї ба шумор рафта, ба 
таври дурусттар ифода намудан метавонад онро њамчун шакли махсуси кредитдињї 
барои харид намудани фондњои махсуси корхонањо ва хариди молњои баландарзиш 
(наќлиёт, тракторњо ва ѓ.) аз тарафи шањрвандон (шахсонї воќеї) маънидод намуд. 

Ширкатҳои лизингӣ соҳибони замин, хона ё дигар мулке мебошанд, ки ҳуқуқи 

истифодаи амволро дар муддати муайян мефурӯшанд.  

Ба иҷорадеҳи молиявӣ бояд зарари дар давоми шартнома расонидашуда бинобар 

вайрон шудан ё истифодаи нодурусти дороиҳои мавриди назар ҷуброн карда шавад. 

Агар актив фурӯхта шавад, иҷорадеҳ бояд ба чунин амалиёт иҷозат диҳад ва ҳуқуқ 

дорад, ки дар натиҷаи фурӯш фоидаи молиявӣ ба даст орад. 

Гарчанде ки иҷорадеҳ моликияти дороиҳоро дар дасти худ нигоҳ медорад, он дар 

тӯли шартнома ҳуқуқро ба дороиҳо кам мекунад. Яке аз ин маҳдудиятҳо дар он аст, ки 

молик бо назардошти дастрасии маҳдуд ба дороиаш, танҳо бо иҷозати иҷорагир 

дастрасӣ пайдо карда метавонад. 

Иҷора бекор карда намешавад, яъне маънои онро дорад, ки иҷорагир 

наметавонад дороиҳоро бидуни пардохти тамоми сармоягузории иҷорадеҳ 

баргардонад. Аз ин рӯ, пардохти пурраи сармоягузории иҷорадеҳ кафолат дода 
мешавад. 

Пас аз ба итмом расидани мӯҳлати шартномавӣ ва вобаста ба ҳолати актив, 

актив ба иҷорадеҳ баргардонида мешавад. Он, инчунин, метавонад ба иҷорагир 

супорида шавад, агар охирин қарор диҳад, ки дороиҳоро харидорӣ кунад. 
Танзими њуќуќии муносибатњои лизингї дар шароити муосири инкишофи 

иќтисодї, њуќуќї, молиявї ва дигар институтњо дар Тољикистон љойи намоёнро дар 
самти инкишофи ќонунгузории миллї дар доираи ИДМ, ташкилоти Шанхай, Иттињоди 
иќтисодии Евро Осиё ва дигар ташкилотњои байналхалќї ишѓол менамояд. 

Шартномае, ки ҳуқуқҳои иҷорадеҳро ба танзим медарорад, иҷора мебошад, ки 

ҳуқуқи иҷорагирро барои истифодаи амвол дар шароити муайян, бидуни дахолати 

                                                           
71

 Юлова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Юлова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 413 с. – с. 24. 



396 

 

иҷорадеҳ, ба мӯҳлати дар шартнома муқарраршуда дохил мекунад. Дар навбати худ, 

иҷорагир иҷорапулӣ пардохт мекунад. 
Љумњурии Тољикистон наметавонад мавќеи худро дар доираи љомеаи љањонї, 

бидуни бунёд ва ба роњ мондани иќтисодиёти самараноки миллї устувор намояд. 
Рушди механизмњои бозории идоракунии равандњои иќтисодї дар мамлакат зарурати 
таъсири њамоњангиро ба фаъолияти субъектони хољагидор аз тарафи давлат истисно 
намекунад. 

Воситањои навкунонї дар базаи як ќатор иттињодияњои савдои хориљї дар 
солњои 90-уми асри ХХ ба монанди механизмњои лизингї ќабул карда шуд, ки дар айни 
замон барои ќонеъ гардонидани манфиатњои шахсї ва оммавї дар доираи иќтисоди 

берунї равона карда шудаанд ва дар ин асос, алоқамандӣ ва фарқиятҳои асосии 

муносибатҳои лизингӣ муайян карда мешаванд.  
Инкишоф додани самти мазкур барои баланд бардоштани фаъолияти 

сармоягузории ватанї ва ширкатњои хориљї, инчунин барои мукаммалгардонии 
механизмњои лизингї байналхалќї мусоидат менамояд. Дар айни замон як ќатор 
масъалањои бањснок оид ба табиати њуќуќии лизинг љой дорад. Оид ба дутарафа ё 

бисёртарафа будани шартномаи лизингӣ бањсњои бисёр љой доранд. Муносибатњо 
байни лизингдињанда ва лизинггиранда нисбат ба харидор дар асоси шартномаи хариду 
фурўши иљораи молу мулк њамчун шартнома байни лизингдињанда (фурўшанда) ва 
харидор ба фоидаи лизинггиранда (шахси сеюм) ба расмият дароварда мешавад. 
Бинобар ин, њангоми ба вуљуд омадани нофањмї ва ихтилоф на танњо моњияти дурусти 
низоми даъвои худ, балки дарки дурусти даъвои кадоме аз тарафњо муњим мебошад. 
Њамчунин, ба сифати предмети бањс масъалањо оид ба љои шартномаи лизинг дар 
низоми шартномањои гражданї-њуќуќї, хусусан мувофиќати он бо шартномаи иљора 
низ баромад менамоянд. Шартномаи лизинг њамчун шакли шартномаи иљора бояд аз 
дигар намудњои шартномањо ба он монанди шартномањои хариду фурўш бо пардохти 
муњлатнок, инчунин аз шартномањо ќарз ва шартномаи кредит фарќ карда шавад.  

Дар мавриди танзими иљораи молиявї (лизинг), метавон ќонунњои монандро, ки 
муносибатњои муайяни бавуљудомадаро вобаста ба аломатњояшон аз рўи шартномаи 

кирояи молу мулк (додани моликият ба истифодабарии муваќқатї ба соњибияти шахси 

дигар бо шарти давра ба давра пардохт намудани њаќқи он) истифода баранд. Ин амал 
барои истифодабарии меъёрњои муносиби танзимкунандаи шакли шартномаи мазкур 
асос гузошт.  

Дар хулоса инро гуфта метавонем, ки дар Љумњурии Тољикистон муносибатњои 
лизингї, аллакай сарчашма гирифтаанд ва умед аст, ки солњои наздик рушди 
баркамоли худро дармеёбад. Яке аз ин иќдомњо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Оиди иљораи молиявї (лизингї)» аз 22-04-2003 њисоб меёбад. Њоло дар Љумҳурии 
Тољикистон лизинги молиявї дар ду намуд: дохилї ва байналхалќї фаъолият дорад, ки 
бо иќдоми мутахассисон ин фаъолият ояндаи бузург дорад. 
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БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАҲОИ ҲУҚУҚИ ШАҲРВАНДӢ  

ДАР ЗАМОНИ ИМРӮЗА 
 Ҳомидов Қ.Ҷ. донишҷӯи курси 3 юми ихтисосӣ 1-24010302 танзими ҳуқуқии молия ва 

қаррзи ДДМИТ 

 Роҳбари илмӣ : Мирзоев С. А.  н.и.ҳ,муаллими калони кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, 

молиявӣ ва зиддикоррупсионии ДДМИТ  

Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ дониста шуда, баҳри ҳифзи ин 

арзишҳои умумибашарӣ созмонҳо ва мамлакатҳои бузурги сайёра ҷаҳду талошҳои 

бесобиқа анҷом дода истодаанд. Ҳуқуқи инсон ин чораи рафтори имконпазири фардӣ 

буда, амалишавии он ба санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳамчунин, бо қоидаҳои ахлоқӣ, 

сиёсӣ ва динӣ кафолат дода мешавад. Ҳуқуқҳои инсон ин ифодагари муносибатҳои 

байни шахс ва давлат арзёбӣ гардида, бо ин мақсад, давлат ва мақомоти марказии он 

вазифадоранд дар таъмини бечунучарои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳамзамон, дар ҳифзу 

риояи ин арзишҳои башарӣ нақши ҳалкунанда дошта бошад. Бо вуҷуди ин ҳама, 

талошҳои бесобиқа ҳамоно дар сайёраи замин як қатор муаммоҳои ҳуқуқии 

ҳалнашавандаи шаҳрвандӣ вуҷуд дорад, ки мавриди баррасии амиқи ҳуқуқию қонунӣ 

қарор додани онҳо метавонад дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии 

шаҳрвандони сайёра заминаҳои хуберо фароҳам оварад. Воқеан ҳам, қобили қайд аст, 

ки поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба яке аз масъалаҳои рӯзмара 

табдил ёфта, мо ҳамарӯза ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ аз поймол гардидани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва ҳамзамон, аз шаклҳои гуногуни табъиз, дар манотиқҳои гуногун 

хосатан дар мамолики Шарқи Наздиқ, Афғонистон ва баъзе аз мамлакатҳои қитъаи 

Африқо ба хубӣ огаҳӣ меёбем. Бинобар ин, аллакай ҷомеаи ҷаҳонӣ вазъи мураккаби 

ҳуқуқҳои шаҳрвандиро дарк намуда, кӯшиш ба харҷ медиҳад то дар рафъ намудани 

мушкилоти мавҷуда чораҳои мушаххаси қонуниро амалӣ намояд. Бо вуҷуди ин ҳама, 

мушкилотҳои ҷойдоштаи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд, ҳамоно проблемаҳои ҳалнашудаи ҳуқуқу озодиҳои онҳо мавҷуданд, ки мо 

ба тариқи зайл чунин проблемаҳоро муайян намудаем: 

- риояю иҷрои ғайриқаноатбахши ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар 
сайёра;  

- хариду фурӯши одамон ва ҳамчунин, узвҳои бадани онҳо (инсонҳое, ки дар 

ҳолати бади иҷтимоӣ қарор доранд); 

- табъизи нажодӣ (вобаста ба фарқиятгузории нажодӣ); 

- поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои занон дар баъзе давлатҳо (ба мисоли 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Давлатҳои Шарқи Наздик ва Африқо); 

- дастрасии пурра надоштани кӯдакон ба таҳсил (дар Афғонистон, баъзе 

давлатҳои Африқо ва Шарқи Наздик); 

- проблемаҳои баробарии гендерӣ (мувозинати занон ва мардон дар мисоли 

Афғонистон ва баъзе аз давлатҳои Арабӣ); 

- риояю иҷро нагардидани ҳуқуқҳои ақалиятҳои миллӣ (дар мисоли Афғонистон, 

Туркия, Амрико, Чин ва ғайра); 

- иҷро нагардидани ҳуқуқҳои ашхоси имконияташон маҳдуд дар ҷаҳон; 

- ба таври лозима риояю иҷро нагардидани ҳуқуқҳои кӯдакон (дар мисоли 

мамлакатҳои Африқо ва Афғонистон); 

Дар ҷаҳони имрӯза баробари дигар проблемаҳои глобалӣ, ки инсониятро азият 

медиҳанд, поймол ва иҷрою риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд низ ҳамчун муаммои 

ҷаҳонишавӣ эътироф гардида, аллакай мо дар баъзе аз мамлакатҳои ҷаҳон ба таври 

дуруст иҷро нагардидани меъёрҳои се билли байналмилалӣ ва ҳамчунин, дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқиро мушоҳида намудаем. Пас бояд ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вазъи 

ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, хосатан ба вазъи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони 

мамлакатҳои Шарқи Наздик, Африқо ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таваҷҷуҳи 
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махсус зоҳир намояд. Зеро поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ин ифодагари 

беқонун ва арзиши оли надоштани ҳуқуқҳои онҳо дар ин гуна мамоликҳо шаҳодат 

медиҳад. 

  Хариду фурӯши инсон яке аз шаклҳои ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан ва 

пинҳонкунии шахсро ифода намуда, бо ин мақсад, ба роҳи зӯрӣ ба даст овардани 

одамон, ё дигар шаклҳои маҷбуркунӣ, рабудан, қаллобӣ, фиреб, суиистифода аз мансаб 

ё осебпазрӣ ва ё бо роҳи додани ришва дар шакли пардохт ё имтиёз барои гирифтани 

розигии ҷабрдида равона мегардад, мафҳуми мазкурро равшан менамояд. Дар шароити 

муосир натанҳо фурӯши одамон, балки фурӯши узвҳои ҳаётан муҳими бадани онҳо низ 

ба назар мерасад. Бо ин мақсад, дар мамлакатҳои Африқо ва кишварҳои Шарқи 

Наздик аз ҷумла Суддон фурӯши кӯдакони ноболиғ, аз ҷумла духтарон ба афроди 

сарватманд имрӯзҳо ба назар расида, он ба яке аз масъалаҳои баҳсбарангез мубаддал 

гардидааст. Бо ин мақсад, ҷомеаи ҷаҳониро зарур аст, ки алайҳи ин хатарҳои 

трансмиллӣ чораҳои мушаххасеро рӯйи даст гирад, то сармояи гаронбаҳои замин, яъне 

инсон ва арзишашҳои олии уро то андозае тавонад баланд бардорад. 

Табъиз ин ҳама гуна фарқиятгузорӣ, истисмор ва поймол намудани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрвандро дар назар дорад. Дар пасманзари мафҳуми табъиз дар 

қисми зиёде аз мамлакатҳои ҷаҳон боз манзури нави мафҳуми табъизи нажодиро 

метавон вохӯрд, ки он ба аломатҳои ранг ва пуст инсонро фарқиятгузорӣ мекунад. Дар 

шароити муосири бархурди тамаддунҳо метавон қайд кард, ки фарқиятгузории одамон 

аз рӯи аломатҳои табъизи нажодӣ ҳамчун маҳаки асосии поймол намудани ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳамчунин, аз байн бурдани амнияти инсонҳо низ 
истифода мешавад. 

 Ба таври лозима дастрасӣ надоштани кӯдакон ба ҳуқуқи таҳсил ба яке аз 

мубрамтарин проблемаҳои ҳуқуқии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд маҳсуб буда, он дар 

саддаи дуюми ибтидои асри 20 ба авҷи камоли хеш ноил гашт. Метавон гуфт, ки ин 

проблема натанҳо дар як давлат ё якчанд давлат мавҷуд аст, балки анқариб дар қисми 

зиёди мамлакатҳои сайёраи замин дастраси надоштани кӯдакон, хосатан духтарон ба 

ҳуқуқи таҳсил ба назар мерасад. Мо танҳо хостем назари хешро ба ҳамсоякишвар, яъне 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон баён намуда, то як андозае аз ҳуқуқу озодиҳои 

иҷтимоию фарҳангӣ, махсусан ҳуқуқ ба таҳсил дар ин кишваре, ки зиёда аз 100 сол 

мешавад соҳибихтиёрӣ дорад, огаҳӣ пайдо намоем. Аз рӯи таҳлилҳо муайян гардид, ки 

тахминан қисми зиёди аҳолии ин кишвар дастраси ба ҳуқуқи таҳсилро надоранд ва 

иҷрою риояи ин гуна ҳуқуқу озодиҳои фардӣ ба таври бояду шояд ба назар намерасад. 

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид ҳама гуна шаклҳои табъиз нисбати 

занонро манъ менамояд ва мамлакатҳое, ки конвенсияи мазкурро эътироф менамоянд 

ва ин санади маъёрӣ ҳуқуқии байналмилалиро ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқии 

хеш қарор додаанд, уҳдадоранд дар риоя ва иҷрои он бечунучарои ҳуқуқу озодиҳои 

занон чораҳои мушаххаси ҳуқуқиро рӯйи даст гиранд. Аммо, мутаасифона то ҳол 

поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои занон дар ҷаҳон ба назар мерасад ва занонро 

ҳамчун як қувваи ғайри фаъоли ҷомеа эътироф намуда, дастрасии онҳоро ба ҳаёти 

сиёсии ҷомеа маҳдуд менамоянд. Масалан, дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон занон 

ҳуқуқи дар мақомоти олии қонунбарории мамлакат ба курсӣ нишастанро надоранд ва 

ҳамчунин, дар ҳаёти сиёсию фарҳангии ҷомеа ҳуқуқи дахолат намудани ин қишри 

ҷомеа манъ аст. 

Ақаллияти миллӣ – чун қоида аз шумораи умумии аҳолии мамлакат теъдодашон 

камтар буда, дар ҳудуди ҳамон давлат зиндагӣ мекунанд ва аз рӯи аломатҳои нажодӣ, 

динӣ ва ахлоқӣ аз аҳолии таҳҷоӣ фарқ мекунанд. Мувофиқи муқаррароти санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ бояд ақаллиятҳои миллӣ мисли шаҳрвандони таҳҷоӣ ҳама гуна 

ҳуқуқу озодиҳояшон аз ҷониби давлат кафолат дода шавад ва иҷрою дар амал тадбиқ 

гардидани ҳама гуна ҳуқуқу озодиҳои онҳо аз ҷониби давлат назорат гардад. Вале, 
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мутаассифона, поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои онҳо дар қисми зиёди кишварҳои ҷаҳон 

ба назар мерасад, ки ин боиси нигаронист. Аз ҷумла, мо аз поймол гардидани ҳуқуқу 

озодиҳои шаҳрвандони сиёҳпӯст дар Амрико огоҳем ва аз дастрасии пура надоштани 

ин нажод дар ин кишвар ҳамоно масъалаи баҳсталаб боқи мемонад. Бинобар ин, 

ҷомеаи ҷаҳониро зарур аст алайҳи ин гуна беадолатиҳо нисбати инсон ва поймол 

гардидани ҳуқуқу озодиҳои он дар ҷаҳон ба таври ҷиддӣ чораандешӣ намуда, масъалаи 

риоя ва иҷрои ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандро зери назорати доимӣ қарор диҳад. 
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БАХШИ ЊИСОБДОРӢ ВА ОМОР 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ГОССЕКТОРА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Гафуров Г.С., к.э.н.доцент, декан факультета учета и статистики ТГФЭУ 
 

         Одним из центральных звеньев начавшейся в Республике Таджикистан с начала 90-
х годов экономической реформы была задача по осуществлению так называемого 
разгосударствления национальной экономики. И этот процесс длится ныне. Здесь мы 
попытаемся объяснит политика приватизации через призму мировому историческому 
опыту и стратегическим интересам страны. 
       Прежде всего, остановимся на историческую и экономическую специфика генезиса 
госсектора в республике. Следует отметит, что госсектор как таковой возник еще 
задолго до периода зрелого капитализма. Так, в Китае еще в 140 году до нашей эры 
император Ханьской династии У Ди создал, как считается, первый в истории вариант 
государственного сектора экономики72. Или, первая таджикская государства 
Саманидов имел хорошую налаженный государственный сектор. Речь идет об 
абсолютно полноценном госсекторе, включающем сеть государственных предприятий 
разных отраслей: шахты, кузнечное производство, солеварни, строительство,  
кредитные учреждения. Самыми древними хозяйственными структурами госсектора в 
античной Греции были кредитные учреждения, действовали государственные банки. 
Еще в 4 веке до н.э. одним из таких банков руководил известный философ Диоген 
Синопский. В древнеримской империи помимо государственных банков были также 
созданы государственные мануфактуры в горном деле, а также по производству оружия 
и тканей73. Таким образом, можно утверждать, что госсектор с политэкономической 
точки зрения как экономический феномен присуще практически всем общественно-
экономическим формациям. И поэтому общая суть госсектора присуще для всех стран. 
        Однако, с точки зрения своего генезиса госсектор Республике Таджикистан 
обладает определенной спецификой. Так, во всех западных странах госсектор 
«вырастал» в рамках рыночной экономической системе естественным образом, как 
следствием возникающих потребностей в обобществлении некоторых видов 
деятельности. Здесь, каждый новый объект госсектора аккуратно «встраивался» 
государством в уже имеющуюся институциональную среду. В республике, после 90-х гг. 
госсектор возник как результат «таяния» государственной собственности, 
расформирование его.Так, за период с1991 по 2010 г. приватизирован: 529 единиц 
промышленные, 489 строительные предприятий, 421 предприятий транспорт и связь, 
почти 905 предприятий торговли, битовое обслуживания и сельского хозяйства (см. 
таблицы 2.5). 2005 г в республики были годом массовой приватизации.  В результате 
уменьшение госсектора формировался рыночная среда. 
Таблица 1. ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
 1991 2000 2005 2010 2020 
Промышленность 1 21 90 9 529 
Строительство - 16 75 2 489 
Транспорт   и 
связь 

- 
19 

79 15 421 

Торговля 17 150 78 6 2658 
Бытовое 
обслуживание 17 90 

50 13 2368 
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 Бизаге А. Государственный сектор и приватизация. М.: Композит. 1996. С. 15. 
73

 Там же. С. 15 
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Сельское 
хозяйство - 76 

182 181 2535 

Прочие 4 275 116 66 2440 
Всего 39 647 670 292 11440 
Источник:  Статистический сборник Агентства по статистике при Президента 
Республики Таджикистан, Душанбе 2011. С.383 
 
           Но, госсектор, можно сказать формировался по остаточному принципу (в его 
распоряжение оказался то, что еще не успели приватизировать) и эти «остатки» на 
долгое время зависали в институциональном вакууме. Потому что на первом месте 
стояла задача создания рыночных институтов. Фактически госсектор страны на долгие 
годы остался просто брошенным на произвол судьбы, и субъекты госсектора оказались 
в таких условиях автоматически неконкурентоспособными.  
          Имеется, также  своеобразие госсектора республике и с точки зрения его роли и 
трансформационных функций. Госсектор в целом, так и его отдельные предприятия 
создавались в трудные периоды для национальной экономики. После распада СССР, в 
основном это были периоды системных кризисов, гражданских войн в республике. В 
этом смысле сам госсектор служил своего рода инструментом стабилизации 
политических и социально-экономических потрясений.74  
          Кроме того, следует отметит, что для республике в 90-х годов имела место прямо 
противоположная ситуация, когда гипертрофированный и неэффективный госсектор 
выступал как корень зла всей национальной экономики. Неявно предполагалось, что 
сам политический кризис, охвативший страну, в конечном счете, был спровоцирован 
беспрецедентным огосударствлением всех сторон экономической жизни страны и 
неудовлетворительной работой госсектора. Иными словами, в республике госсектор 
выступал как непосредственный источник разразившегося кризиса. Разумеется, при 
таком положении дел было просто нелепо возлагать надежды по стабилизации 
ситуации на госсектор, и все преференции правительства были перенесены на 
альтернативный сектор экономики – негосударственный. При подобных 
обстоятельствах госсектор в республике стал восприниматься как абсолютное зло для 
национального хозяйства и до сих пор оздоровление экономики связывается с 
максимальным сжатием остатков госсектора во всех отраслях и сферах деятельности. 
Таким образом, Республика Таджикистан шла в разрез с общемировыми тенденциями 
генезиса и развития госсектора и его системы управления.  
              Во-вторых. Разгосударствление происходит с помощью приватизации или при 
помощи обычной распродажи государственного имущества. Такой подход в 
экономической литературе объявлен  естественным. Так, еще А.Смит, говоря о 
преимуществах такого способа, писал: «Во всех монархических державах Европы 
продажа королевских земель принесла бы очень значительную денежную сумму, 
которая, при условии ее использования на покрытие государственных долгов, 
сократила бы выплату по ним процентов на сумму, намного превышающую доход, 
которые когда-либо эти земли приносили короне»75. Однако, если в отношении 
раннекапиталистических европейских монархий выше приведенный тезис А.Смита, 
может быть, и верен, то насколько правомерно его механистическое применение к 
нынешним условиям республике – является открытым. Данный аспект приватизации 
вскрывает очень важную политэкономическую проблему оптимизации финансовой и 
макроэкономической политики государства. Действительно, республика обремененной 

                                                           
74 К статье, в мирное время благодаря госсектору удается осуществить масштабные научно-технические программы и 

сгладить региональные проблемы развития территорий. В данном контексте госсектор выступает в качестве инструмента 

проведения структурной и научно-технической политики.  

 
75

 Цитат по Бизаге А. Государственный сектор и приватизация. М.: Композит. 1996. С. 77. 
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внутренними и внешними долгами, распродажа государственного имущества и 
покрытие нарастающей задолженности в принципе было бы весьма целесообразным. 
Однако данная проблема не может быть решена в общем случае. Она решается только 
для конкретных объектов с учетом длительности перспективы экономического развития 
страны. Например, если в некий начальный период времени продать государственный 
объект (предприятие) за какую цену , а вырученную сумму пустить на погашение 
государственного долга, то тем самым государство ликвидирует и будущие проценты 
по ставке процента начисляющиеся на данную сумму. С учетом процентных платежей 
общая сумма долга через определенный лет составила бы величину, значительно  
большую, чем сумму проданную. Вместе с тем государство в течении нескольких лет 
может получать некий чистый доход от деятельности государственного объекта 
(предприятия), а по истечении этого срока продать этот объект по дисконтированную 
цену (будущей стоимости объекта). Таким образом, вопрос о целесообразности 
продажи государственного объекта зависит от того, превысит сумма ликвидационной 
стоимости этого объекта через несколько  лет и накопленного чистого дохода от его 
эксплуатации сумму его первоначальной стоимости с учетом процентных платежей или 
нет. Если превысит, то государственный объект должен остаться в руках государства, 
если нет, то его имеет смысл приватизировать76. Отсюда, проблема приватизации 
чрезвычайно условна. Решение о ее целесообразности зависит от горизонта 
прогнозирования государством своей политики. Соответственно, долгосрочные и 
краткосрочные стратегии экономического развития, скорее всего, будут приводить к 
различным стратегиям и в отношении приватизации объектов госсектора. Процесс 
принятия решения о приватизации предполагает довольно точный учет будущей 
динамики доходов предприятия госсектора и его рыночной цены. Ошибка в прогнозе 
указанных параметров может привести и к принципиальной ошибке в решении о 
необходимости приватизации предприятия. 
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Тибқи ақидаи мутахассисони ҳисобдории ватанӣ маълум мегардад, ки баробари 

зарурат доштани СБҲМ дар шароити имруза, ҳоло низ дар ин самт имкониятҳои 

тақвияти ташкилию методӣ ҷой дорад. Зиёда аз ¼ ҳиссаи муҳосибони дар кишвар 

машғулбуда, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дараҷаи ташаккулёбии малака ва маҳорати 
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касбиро дар робита ба СБҲМ нагирифтаанд. Ҳол он, ки ҳамин гуна коэффитсиенти 

манфиатнокии касбият дар низоми мазкур дар мамлакатҳои пешқадами собиқ ИДМ, аз 

ҷумла Россия зиёда аз 70%-ро ташкил медиҳад. Яъне имрӯз зарурате дар пеш меистад, 

ки объект ва мавзуи омӯзиши бањисобгирии муњосибиро то њадди муќоисашавандагї 

вобаста ба шароитњои воќеї роҳандозӣ намоем. Пеш аз њама, бањисобгирии муњосибию 

молиявї ин сарчашмаи муњими иттилоотию қабули қарори идоравї аст. Њамчун 

фишанг имкониятеро фароњам меорад, ки дар робита ба СБҲМ самаранокии фаъолияти 

молиявию хољагидориро шаффоф мавриди арзёбӣ қарор диҳем.  

Маҳз ҳамин ҷиҳат имконият медиҳад, ки микдор ва љойгиркунонии захираҳо, 
пардохтпазирии корхона, субъектњои муайянро аниќ гардонида, то кадом дараља ќарор 
доштани сатњи устувории молиявии корхона, ташкилоту муассисаро ба 

истеъмолкунандагони иттилоот пешниҳод намоем. Њамаи ин бо намудњои гуногуни 
тавозуни бањисобгирии муњосибї дар давоми тамоми давраи њаётии субъектњои 

хољагидор мураттаб гардонида мешавад, ки ин аслан дар давоми сикли ҳаётии 

субъектҳои хоҷагидор фаъолияти онҳо фарогир ва инъикоскунандаи вазъи молиявю 

мулкдорї баромад карда, мавқеи онҳо дар бозоргирӣ майли устуворӣ пайдо намояд.  
Бањисобгирии муњосибии замонавї, аз назари мо, ин низоми таърихан 

ташаккулёфтаи таъмини боварибахшии майлнокии тамоми субъектњои истењсолию 
хизматрсонињо барои тамоми арзу буми кишвар аст. Дар шароити мутобиќгардонї ва 
таъмини муќоисашавандагии њолат ва њодисањои бакайдгирифташудаи амалиёти 
хољагидорї дар кишвар бояд, пеш аз њама, аз иќтидор ва вазъи воќеии онњо дар макон 
ва ваќт маълумоти иќтисодию молиявї дошта бошем. Бо чунин мазмун фарќ карда 

гирифтани соњањои алоњидаи баҳисобгирии муњосибї, аз ҷумла баҳисобгирии 

муҳосибӣ, идоравӣ ва андозӣ мантиќан асоси устувории вазъи хоҷагидории субъектҳо 

ва буљети давлатї дар заминаи таъсиси иттилооти амиќи иктисодию молиявї тибқи 

СБҲМ мебошад. Њамин аст мавќеи мақсади кори таҳқиқотии мо ва истифодаи фишанги 

бањисобгирии муњосибї дар таъмини салоњнокии касбии соҳаи ҳисобдорӣ ва 
идоракунии самаранокии молияи давлатї ва рушди иќтисоди миллї мебошад. Айни 
њол мутобиќгардонии фаъолияти муњосибии субъектњои иќтисодии кишвар дар њолати 
табдилёбї ва мавќеъгирї ќарор дорад. Дар маљмуъ, баробари дигар амалиёти 
фаъолияти субъектњо дар робита ба таъсисёбии нишондињандањои иљтимоию иќтисодї, 
суръатгирї ва тараќќиёти амалиёти бањисобгирии ватанї ба назар мерасад. Њамзамон, 

зарурате дар пеш меистад, ки объект ва мавзуи омӯзиши бањисобгирии муњосибиро то 
њадди муќоисашавандагї вобаста ба шароитњои воќеї ва ба эътибор гирифтани хавфу 

хатарҳои молиявию иқтисодӣ аз тариқи риояи истифодабарии функсияи таҳлилии 
ҳисобдорӣ арзёбї карда шавад. 

Бояд ќайд кард, ки тибќи аќидаи олимон ва коршиносони идоракунии молиявї, 

“Омилњои ниҳодии ташаккулёбии хавфу хатар имрӯзњо ањамиятнокии пешинаро гум 
кардааст. Акнун, зуњуроти наве пайдо гардидаанд, ки онњо аз љорї намудани технологияи 
муосир ва пайдошавии имконияти муљассамкунии сармоя ва идоракунии воситањои пулии 
бегона бар меоянд”. Бинобар њамин, фикр мекунем, дар самти таќвияти бањисобгирии 

соҳаҳои муњосибї барои тамоми бахшҳои молия ва иќтисод рахнаи љиддии кор ва 

фаъолияти таълимї ва тафриқавии индустриявї лозим мебошад. Дар доираи 
стандартхои байналмилалии хисоботи молиявї бо пуррагї ворид гаштан ва тибќи 
талаботи он ба роњ модани кулли амалиёти хољагидорї, имконияти зиёд пеш аз њама, 
ин баланд бардоштани сатњи сифати таълим дар тайёр намудани мутахассисони оянда 
мебошад. Пайдо намудани дониши васеъ, њамкорињо бо ташкилоту муассисахо дар 
дохил ва бо дигар давлатњо муњити сифатан нави бањисобгирии муњосибии истењсолию 
молиявиро ба миён меорад. Дар робита ба њамин, зарур аст, ки имконияти минтаќањои 
кишварро аз њисоби таќвияти методология ва методикаи фаъолияти бањисобгирию 
тањлилї барои ташаккул ва баланд бардоштани сатњи рушди иќтисодиёти мањал ва дар 



404 

 

ҳамин замина татбиқи ҳадафҳои стратегӣ равона созем. Аз раванди муќоиса ва тањлили 
оморї мантиќан бар меояд, ки баробари рушди фаъолияти иќтисодию молиявии 
соњањои истењсолї ва хизматрасонии кишвар, рушди минбаъдаи мо аз дарёфт ва 

сафарбар кардани имконият, иќтидор ва захирањои дохилиминтаќавї, ки танҳо бо 

сафарбар кардани имкониятҳои ҳисобдорӣ мумкин аст, вобастагии зич дорад. Ҳамин 
тавр, зарурат дар пеш меистад, ки барои пурра фарогир будани тамоми дороињо, њолат 
ва сатњи боздењи онњо аз тариќи “Бањисобгирии муњосибии мардумї” таваљљуњи бештар 

равон намоем. Бо ин мо қайд карданӣ ҳастем, ки аз тариқи чунин намуди ҳисоб мо 

имкониятҳои дар маҳал бударо саривақтӣ ва пуррагӣ ба ҳисоб гирифта, барои рушди 

иқтисоди миллӣ сафарбар намоем. Самаранокии идоракунии њамин соњањо дар самти 
стратегї аз имконият ва иќтидори заминањои иттилоотї бо тариќи механизми сифатан 
нави таъсис ёфтани амалиёти бањисобгирии муњосибии оммавї вобастагї мегирад. 
Зарур аст, ки бо фарогирии њодиса ва зуњуроти навин, малака ва мањорати арзёбї карда 

тавонистани њодиса ва зуњурот аз љониби мутахассисони касбии ояндавї, аз ҷумла 

ҳисобдонҳо, таъмин бошанд. Дар ин замина рушди устувори молия ва иќтисодиётро аз 
њисоби имкониятњои дар мањал буда хислати донисташавандагї ва идоравї дињем. 
Ќариб 3/4 њиссаи ањолии кишвар аз дењот маншаъ мегирад. Ваќте сухан бобати рушди 
дењот, ривољу равнаќ додани инфрасохтори дењот, ё ин ки таќвият додани сафарбарии 

иќтидори сайёњию њунарњои мардумї меравад, њамаи ин объект ва мавзуи омӯзиш ва 

таълими махсусгардонидашуда бояд дар робита ба талаботи авлавиятдоштаи СБҲМ, 

яъне бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ќарор дода шаванд. Бо ин ќайд карданием, ки 
сатњ ва малакаи салоњияти касбї аз фаъолияти муњосибии доираи иќтисоди дењот, 
баланд бардоштани майли креативии онњо низ вобастагї гирифта, эътибори љиддиро 
таќозо менамояд. Бояд, ки бањисобгирии муњосибї, дар раванди ташаккул ёфтани 
иќтисодиёти минтаќањо, алалхусус дењот, маќом ва фишанги аз нигоњи молиявии 
устувор ва боварибахш майл гирад. Мањз дар њамин замина сохти институтсионалии 
иќтисоди миллї таќвияти минтаќавї гирифта, рушди иќтисоди мањал њамчун рукни 
зерсохтори таъсирбахш дар самти хулосабарорї оид ба натиљањои молиявии 

субъектҳои хоҷагидорӣ характери самараноки идоравї пайдо мекунад.  
Чунин љараён дар сатњи одї ва мураккаб зарурати ба низом даровардани 

маълумотњои муайянро мувофиќи вазъ ва њолати рушди иќтисодиёти ноњиявї 

алалхусус “иќтисодиёти дењот” дар робита ба тақвияти баҳисобгирии муҳосибӣ-

молиявӣ ба миён меорад. Дар робита ба рушди мањал, муњит ва инфрасохтори дењот, 
васеъ гардидани љойњои корї, даромад, дараља ва сатњи зиндагии мардуми дењот ба 

куллї таѓйир ёфта, зиндагии шоистаро муҳайё месозад. Чунин њолат ба нерўи 
иттилоотї ва фишанге табдил ёфта, тањлил ва хулосабарорињо дар ин самт хусусияти 

бањодињї, назоратї ва дарёфти роњњои нави рушди вазъи иқтисодию молиявии 
субъектҳои хоҷагидор ва буљети мањалро мегиранд. 

Адабиёт: 
1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, «Дар бораи самтњои сиёсати дохилї ва 

хориљии Љумњурии Тољикистон». – Душанбе, 21 декабри соли 2021. 
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 

молиявї” аз 25 марти соли 2011, №702.  
3. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Вузовский учебник. 
4. Каримов Б.Њ., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Ќ., Бањисобгирии муњосибии 

молиявї: Душанбе: Ирфон- 2016, 550.  
5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Пер. с англ. / Под 

ред. Я.В Соколова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2004.- 496 с. 
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КОНСЕПСИЯИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР ШАРОИТИ ИСТИФОДАИ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ 

Бобомуродов Б. н.и.и., дотсенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 
 

 Дар замони имрӯза вобаста ба талаботи корбар шумораи зиёди барномаҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ эҷод карда мешаванд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ низоми 

иттилоотии баҳисобгирии муҳосибӣ ҳиссаи назарраси бозорро ишғол намуда, ба 

консепсияи соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, аз ҷумла ба консепсияи баҳисобгирии 

муҳосибӣ таъсири назаррас мерасонанд. Нақши технологияҳои иттилоотӣ дар 

иқтисодиёт рӯз аз рӯз меафзояд. 

 Консепсияи баҳисобгирии муҳосибӣ дар иқтисодёти бозории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асосҳои ташаккули низоми баҳисобгирии муҳосибиро дар шароити нави 

иқтисодӣ, ки дар кишвар ба вуҷуд меояд, муайян мекунад. Он ба комёбиҳои навтарини 

илм ва амалия асос ёфта, ба модели иқтисоди бозорӣ нигаронида шудааст, таҷрибаи 

мамлакатҳое, ки дорои иқтисодиёти бозорианд, истифода бурда, ба принсипҳои дар 

ҷаҳон эътирофшудаи баҳисобгирии муҳосибӣ ҷавобгӯ мебошад. Консепсияи 

баҳисобгирии муҳосибӣ асоси ташаккули низоми ҳисобдорӣ дар кишвар буда, барои: 

мутахассиони манфиатдорро бо маълумотҳо оид ба усулхои умумии ташкил ва 

пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ таъмин намудан;  

барои марҳила ба марҳила таҳия кардан ва дида баромадани санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

мавҷуда оид ба баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳамчун асос баромад кардан;  

барои қабули қарор аз рӯи масъалаҳое, ки ҳанӯз бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим 
нашудаанд, асос бошад. 

Консепсияи мазкур ҳамчун ёридиҳанда ба истифодабарандагони ахбороти 

муҳосибӣ барои омӯхтани маълумотҳои фаъолияти ҳисобдорӣ зарур мебошад. Дар 

навбати худ, технологияи иттилоотӣ ин равандро мутаносиб мегардонад. 

Дар охири асри XX самти таҳқиқот дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба 

бунёди фазои ягонаи иттилоотӣ гузашт. Равандҳои муттаҳидсозии пойгоҳи маълумот ва 

бонкҳои маълумот, нигоҳдорию истифодаи технологияҳо, системаҳо ва шабакаҳои 

иттилоотию телекоммуникатсионӣ, ҷустуҷӯи принсипҳои умумии фаъолияти онҳо ва 

таъмини истифодабарандагон бо иттилооте, ки ба талаботи онҳо дар соҳаи 

технологияҳои иттилоотӣ ҷавобгӯ мебошанд, ахборот аҳамияти ҳалкунанда дорад. 

Фазои иттилоотӣ аз қисмҳои асосии зерин иборат аст: захираҳои иттилоотӣ; 

сохторҳое, ки ҷамъоварӣ, коркард, нигоҳдорӣ, ҷустуҷӯ ва интиқоли иттилоотро таъмин 

мекунанд; воситаҳои ҳамкории иттилоотӣ.  

Дар охири асри XX имконияти сохтани сатҳи нави барномаҳои ташхисии 

системавӣ пайдо шуд, ки на бо пойгоҳи маълумотҳо, балки бо пойгоҳи дониш кор 

мекунанд ва қодиранд на танҳо таҳқиқот гузаронанд, балки дар раванди худомӯзию 

рушд иттилооти навро эҷод намоянд. Мундариҷаи пойгоҳи дониш ба тавре сохта ва 

пешниҳод шудааст, ки аз он барои идоракунии лоиҳаи мушаххас тавассути барномаҳои 
махсус донишу малакаи нав сохтан мумкин аст. 

Системаҳои ташхисӣ барои ҳалли масъалаҳои мураккаб, аз қабили тафсири 

иттилоот, ислоҳи алгоритмҳо, пешгӯии фаъолият ва ғайра, яъне афзалият барои 

стратегияи ҳалли мушкилот нигаронида шудаанд. 

Илова бар ин, дар соҳаи эҷоди зеҳни сунъӣ, ки ба такмил додани қобилияти 

барномаҳо барои таҳияи хулосаҳои мантиқӣ ва ёфтани роҳи дуруст нигаронида 

шудааст, таҳқиқот гузаронида мешавад. Ҳарду системаро ба таври дуруст метавон 

ҳамчун "системаҳои иттилоотии интеллектуалӣ" тасниф кард. Технологияи иттилоотии 

интеллектуалӣ метавонад барои ҳалли бисёр масъалаҳои баҳисобгирӣ истифода шавад. 
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Бинобар ин, системаҳои нави ҳисобдорӣ, бар хилофи системаҳои анъанавӣ, бояд 

ба ду принсип асос ёбанд: идоракунии номуайянӣ ва худомӯзӣ. Дар давоми кори 

система маълумот дар шакли пойгоҳи дониш, аз ҷумла тавсифҳо, таносубҳо ва 

равандҳои марбут ба баҳисобгирии муҳосибӣ, идоракунӣ, таҳлили иқтисодӣ, аудит ва 

омор ҷамъоварӣ, рамзгузорӣ ва нигоҳ дошта мешаванд. 

Рушди системаҳои иттилоотии дусинфӣ (Business Intelligence) дар ибтидои асри 

XXI самти нави таҳияи барномаҳои «интеллектуалӣ» гардид. Инҳо системаҳои таҳлилӣ 

мебошанд, ки маълумотро аз манбаъҳои гуногуни иттилоот муттаҳид, коркард ва 

маҷмӯи воситаҳои мувофиқро барои омӯзиши ҳамаҷониба ва арзёбии иттилооти 

гирифташуда таъмин мекунанд. Намунаҳои чунин системаҳо Oracle BI, Microsoft 
Business Actions: Contour BI, SAP Business Object; SAP Business Planning and 
Consolidation мебошанд.  

Талаботи доимӣ ба кору хизматҳои барномаҳои ин гурӯҳ аз рӯи имкониятҳои 

онҳо муайян карда мешавад, яъне мутаносибгардонии равандҳо, баланд бардоштани 

самаранокии банақшагирии тиҷорат ва бо хароҷоти камтарин идоранамоии 

маълумотҳои доимо афзоянда мебошад. Истифодабарандагони системаҳои иттилоотӣ 

бештар ба гирифтани иттилооти таҳлилии баландсифат, ки барои қабули қарорҳои 

идоракунӣ заруранд, манфиатдоранд.Мо ба мушкилоте, ки ҳангоми ҷорӣ кардани 

абзорҳои интеллектуалии коркарди маълумотҳо дар фаъолияти баҳисобгирӣ ва 

таҳлилӣ ба миён меоянд, тамаркуз хоҳем кард. 

Афзоиш ва рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ ба ширкатҳо имкон 

медиҳад, ки аз пойгоҳи маълумотҳои аз ҷониби агентҳои бузурги иттилоотӣ сохташуда 

истифода баранд. Баъзе пойгоҳи маълумот иттилооти расмиро аз бисёр сарчашмаҳо, аз 

ҷумла мақомотҳои давлатӣ, шуъбаҳо ва агентиҳо, васоити ахбори омма, худи ширкатҳо 

мегиранд ва дорои доираи васеи имкониятҳои таҳлилӣ мебошанд. 

Олимон дар соҳаи ҳисобдорӣ ду сатҳи моделсозиро тавсиф мекунанд: модели 

бунёди воситаҳои барномавӣ ва модели мантиқии иттилоотӣ барои коркарди 

маълумотҳои муҳосибӣ. Масъалаҳои алоқаи байниҳамдигарӣ ва таъсири мутақобилаи 

ду сатҳи моделро олимон-мутахассисони соҳаи технологияи иттилоотӣ хеле амиқ 

омӯхтаанд. 

 Бояд ҳаминро иброз дошт, ки модели муосири баҳисобгирии муҳосибӣ аз 

мутахассиси фаъолияти ҳисобдорӣ иҷроиши чунин вазифаҳои масъулро талаб дорад, 

яъне ба ташаккули иттилооти баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлилу муқоиса ва тафсири он 

ҷавобгар будан. Дар баробари ин, кор бо пойгоҳи иттилоотӣ метавонад вазифаҳои 
функсионалии тамоман гуногунро дар бар гирад (аз воридкунии механикии иттилоот 

то ҷорӣ намудани усулҳои баҳисобгирии муҳосибӣ), ки аз ҷониби муҳосиб сатҳи 

гуногуни рушди технологияҳои иттилоотиро талаб мекунад. 

Дар ҳақиқат, аксар вақт назария ва усулҳои олиҷаноб бинобар сабаби нотавонӣ ё 

нахостани муҳосиб барои азхуднамоии онҳо дар фаъолияти ҳисобдорӣ ҷорӣ карда 

намешаванд. Бесабаб нест, ки дар охири асри XX олимон ба муносибатҳои рафтории 

ҳалли масъалаҳои низоми ҳисобдорӣ диққати махсус додаанд. Ҷараёни бузурги 

иттилооту технологияҳои нави коркарди онҳо ва мураккабии иҷроиши талаботи 

афзоянда ба руҳияи муҳосибон таъсири мушаххас мерасонанд. 

Равандҳои муосири рушди технологияҳои иттилоотӣ дар бораи мутобиқати 

дониш ва малакаи муҳосибон ба сатҳи технология саволи шадидеро ба миён 

мегузоранд. Талабот ба таълими босифат оид ба татбиқи технологияҳои иттилоотӣ, 

ҳам ба муҳосибони касбӣ ва ҳам ба донишҷӯёни ҳамин ихтисос, меафзояд. 

Ҳамин тариқ, технологияҳои муосири иттилоотӣ дар рушди касби муҳосибӣ 

нақши дугона дорад. Онҳо, аз як тараф, ӯро аз амалиёти муқаррарии ҳисобу китоби 

пурҷӯшу хурӯш озод карда, барои фаъолияти эҷодии ҷараёни ҳисобдории хоҷагӣ 

имконият медиҳанд. Аз тарафи дигар, сатҳи пасти салоҳияти муҳосиб дар соҳаи 
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технологияҳои иттилоотӣ метавонад монеаи рушди касбӣ гардад, аз истифодаи 

имкониятҳои васеи коркарди таҳлилӣ дар реҷаи автоматӣ монеъ шавад ва самаранокии 

фаъолияти муҳосибиро паст намояд. Бояд гуфт, ки рушди технологияҳои муосири 

иттилоотӣ ба консепсияи баҳисобгирии муҳосибӣ, бунёди моделҳои ҳисобдорӣ, тарзи 

ташкил ва пешбурди фаъолияти муҳосибӣ низ таъсир мерасонад. 

 
Адабиёт: 

1.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ” аз 
25 марти соли 2011, № 702 
2.Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И.Т. 
Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 544 с. 
3. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет : учебное пособие / А.Ф. Дятлова. – М.: Научный 
консультант, 2017. – 192 c.  

4.Уроқов Д.У. Назарияи ҳисобгирии муҳосибӣ - Душанбе 2012 с-225с  

5.Шарифов З.Р. Бобомуродов П.Х. Моделҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, Душанбе, «Ирфон»- 
2015.- 256с 

6.Шобеков М., Бобоев М.У., Ҷонбеков Т.Т. Баҳисобгирии молиявӣ./ Дастури таълимӣ.- 
Душанбе, 2014.- 316с 
 

 

ХУСУСИЯТЊОИ АУДИТИ САМАРАНОКЇ ВА РОҲҲОИ ТАКМИЛДИҲИИ ОН  
Тилабов Ё.Э., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ. Суроѓа: 

734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кӯчаи. Нахимов 64/14. Тел: 935 98 71 21 
 

Аудити самаранокї яке аз намудњои муњими аудит ба њисоб рафта, аудиторони 
Палатаи њисоб дар рафти ташкил ва гузаронидани он ба татбиќи сиёсати Њукумати 
мамлакат дар соњаи молия бањогузорї менамоянд. Аудити самаранокї дар объектњои 
соњањои буљетї, хусусан аз болои татбиќи барномањои давлатї бо истифодаи методикаи 
ќабулкардашудаи Палатаи њисоб амалї карда мешавад.  
Санљиши барномањои давлатї чунин ташкил карда мешавад, ки аввалан, усулњои 
гузаронидани аудити самаранокї бо назардошти масъалањои њалталаби бо 
самаранокии истифодабарии маблаѓњои давлатї алоќаманд интихоб карда мешаванд. 
Усулњои амалї намудани аудити самаранокї вобаста ба мазмуни мавзуъ, хусусияти 
фаъолияти объектњои санљишї ва маќсадњои аудити самаранокии мушаххас метавонад 
гуногун бошад. 

Аудити самаранокии иљроиши барномањои давлатї тавассути санљиш ва тањлили 

њолатњои зерин амалї карда мешавад: а) ташкили дурусти истифодабарии маблағҳои 
давлатї, ки аз тариќи барнома ба даст оварда шудаанд; б) натиљањои истифодабарии 
маблаѓњои давлатї; в) љанбањои алоњидаи истифодабарии маблаѓњои давлатї [4, с.114]. 

Санљиш ва тањлили њолати ташкили истифодабарии маблаѓњои давлатї њамчун 
ќоида амали ибтидоии гузаронидани аудити самаранокї ба њисоб рафта, тибќи 
меъёрњои муќарраргардида сохтори идоракунї, банаќшагирї, мониторинг ва назорат 
дар соњаи санљидашавандаи истифодабарии маблаѓњои давлатї мавриди санљиш ва 
тањлил ќарор дода мешаванд.  

Интихоби љанбањои мушаххаси истифодабарии маблаѓњои давлатї бо 
назардошти дараљаи таъсири он ба натиљањои истифодабарии маблаѓњои давлатї дар 
соњаи санљидашаванда ва ё ба фаъолияти объекти санљишї амалї карда шуда, бо 
маќсадњо ва масъалањои аудити самаранокї муайян карда мешавад. Дар сурати ошкор 
намудани камбудињои љиддї ва масъалањои њалталаб аз натиљаи санљиш ва тањлили 
љанбањои интихоб гардида, он барои хулосабарорї оид ба ѓайрисамаранок 
истифодабарии маблаѓњои давлатї дар доираи мавзуи аудити самаранокї асос шуда 
метавонад.  
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Усулњои гузаронидани аудити самаранокї дар њамбастагињои гуногун вобаста аз 
маќсадњои пешбинишуда метавонад татбиќ гардида, дар асоси усулњои 
интихобгардидаи гузаронидани аудити самаранокї усулњои амалї намудани санљиш, 
љамъ овардан ва тањлили нишондињандањои воќеї ва иттилоот тибќи меъёрњои 
муќарраргардидаи арзёбии самаранокї муайян карда мешаванд. 

 Аудити самаранокї ин намуди мустаќили назорати молиявї ба шумор рафта, 
тавассути гузаронидани чорабинии назоратї, ки маќсади он муайян намудани 

самаранокӣ, маҳсулнокӣ ва натиҷанокии истифодабарии воситањои давлатии аз љониби 
ташкилоту муассисањо љињати расидан ба маќсадњо, њалли вазифањои иљтимоию 
иќтисодии мављуда ва иљрои функсияњои ба зиммадошта гирифта шудаанд, амалї 

карда мешавад. Рољеъ ба аудити самаранокї мафҳумҳои зерин истифода бурда 
мешаванд [3, с.142]: 

a) принсипи сарфанокӣ - ин кам кардани хароҷоти захираҳо мебошад. Воситаҳои 

истифодашаванда бояд сари вақт бо миқдори дахлдор, сифатнок ва нархи беҳтарин 
дастрас бошанд; 

б) принсипи самаранокӣ, яъне аз захираҳои мавҷуда самараи зиёдтар ба даст 
овардан аст; 

в) принсипи натиҷанокӣ, яъне ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда ва ноил 

шудан ба натиҷаҳои пешбинишуда вобаста аст; 

г) воситаҳои давлатӣ, яъне истифодаи маблағҳои буҷети давлатӣ ва амволи 

давлатӣ. 
Аз нигоњи мо, вазифањои асосии аудити самаранокї бояд инњо бошанд: а) 

санљиши назоратии фаъолияти ташкилоти назоратшаванда ва муайян намудани 
сабабњои ѓайрисамаранок истифода бурдани маблаѓњои буљетї аз тарафи гирандагони 
онњо; б) љустуљўи тањлилї ва муайян намудани алоќамандии сабабу натиљањои кори 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва хулосањои он; в) ташаккули таркибї, муайян 
намудани тавсияњо барои бењтар кардани самаранокии фаъолияти ташкилотњои 
санљидашаванда; г) ба маќомоти ќонунгузор додани имконияти бањодињї ба 

натиљанокии ќабули ќарорњо оид ба танзими раванди буљетї; ғ) таъмини маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатї бо маълумот ва тавсияњо оид ба баланд бардоштани 
самаранокии истифодабарии захирањо. 

Низоми молиявї яке аз бахшњои муњими иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Вай шумораи бисёри љараёнњои иќтисодї, низоми андозї, низоми буљетї, 
муносибатњои пулї дар сатњњои гуногуни идоракуниро дар бар мегирад. Њамин тариќ, 
назорати молиявї танзими идоракунии кисми зиёди хољагии халќро дар бар мегирад. 
Мо њамаи намудњои назорати молиявиро дар њамаи сатњњо дида баромадем ва 

метавонем хулоса барорем, ки назорати молиявӣ- ин таъминоти босамари фаъолияти 
њамаи корхонањои давлатї ва ѓайридавлатї мебошад. 

 Барои пурзӯр намудани назорати молиявї дар Љумњурии Тољикистон зарур аст, 

ки сатњи донишњои њуќуќии шањрвандонро баланд бардошта ва дар њолатњои зарурӣ 
њуќуќњои онњо аз тарафи давлат њимоя карда шаванд. Инчунин, донишњои тахассусии 

кормандони мақомоти дахлдори назорати молиявӣ баланд бардошта шавад. 

 Имрўз бо ташаббуси Њукумати Љумњурии Тољикистон мақомоти назорати 

давлатии молиявӣ ташкил карда шудаанд, вале фаъолияти ин макомот на он кадар 
натичаи мусбат дода истодааст. Намуди нави назорати молиявї, ки дар Љумњурии 

Тољикистон пайдо шудааст, назорати молиявии аудиторӣ ном дорад. Бо гузариши 
Љумњурии Тољикистон ба низоми иќтисоди бозорї ва пайдоиши корхонаву 

ташкилотњои гуногуни тичорати талабот ба устувории молиявї ва бањодиҳии воқеии 
њолати молиявии корхонаву ташкилотњои мазкур хело афзуд ва он яке аз заминањои 

асосии пайдоиши назорати молиявии мустақил гардид.  
 Назорати аудиторї дар Љумњурии Тољикистон дар њоли рушд мебошад. Барои 

рушд кардани ин намуди назорат моро зарур аст, ки мутахассисони баландихтисосро 
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дар соњаи аудит тайёр намоем. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон корхонањои 
фаъолияткунанда на он кадар зиёд мебошанд. Дар њолати кам будани шумораи 
корхонањои фаъолияткунанда талабот ба хизматрасонии аудиторї кам пайдо мешавад, 

яъне шахсон њавасманд нестанд, ки ширкатњои аудиторӣ ташкил намоянд.  

Ҳамин тавр, дар самти такмилдињии аудити самаранокї пешнињодњои зеринро 
муњим мешуморем, ки аз тањќиќоти гузаронидашуда ба даст оварда шудаанд:  

 - дар Љумњурии Тољикистон назорати молиявї њамчун назорат аз рўи ќонун ва 
максаднок ба роњ мондани амалёти дар соњањои буљетї, таќсимнамої ва истифодабарии 

фондњои пули давлатї ва субъектони идораи мањаллӣ бо мақсади тараққиёти 

самараноки тараққиёти иљтимоӣ- иќтисодии љумњурї ва нохияњои алоњидаи он 
мушаххас љорї карда шавад; 

- низоми назорати молиявӣ аз љониби макомоти давлатї ва љамъиятї, ки аз рўи 

фаъолияти молиявӣ – хољагидории ташкилотњо, муассисањо бо мақсади бањогузории 

объективии фаъолияти онњо ташкил карда мешавад, дуруст ва њаќиќӣ бурда шавад; 
- назорати молиявї њамчун танзимкунандаи меъёрњои њуќуќии фаъолияти 

мақомоти давлатї оид ба тафтиши самаранокї ва ќонуни будани истифодабарии 
захирањои молиявї, истифодабарии моликияти давлатї ва мањаллї эътироф карда 
шуда, мавќеи он мустањкам гардад; 

- назорати молиявии риояи ќонунгузорињо дар соҳаи андозситонї, марзї, гумрук 

ва фаъолияти бонкӣ шаффоф амали карда шавад; 

- назорати пешакӣ муњокима ва тасдиќнамоии лоињаи ќонунњо, ќарорњо оид ба 
буљет ва дигар лоињањо аз рўи саволњои буљетї аз љониби мутахассисони баландихтисос 
гузаронида шавад; 

- ба тарақќиёти фаъолияти аудиторї диќќати зарурї дода, барои омузиши 
таљрибаи љањонии аудит курсњои такмили ихтисос ташкил карда шаванд, аз дигар 

давлатњо устодон барои омӯзонидан љалб карда шаванд; 

- ташкилотњои љамъиятии аудиторон маблағгузорї карда шаванд; 
- институтњои аудиторон таъсис дода шаванд, ки дар он љо методика, таљрибањо, 

китобњої дарсї, барномањо, тестњо оид ба фаъолияти аудиторӣ тайёр карда шаванд; 
- шуъбањои аудити дохилї дар њар як корхона, ширкат таъсис дода шуда, амал 

намояд; 

- фаъолияти ширкатњои аудиторї ва аудиторони инфиродӣ омўхта шаванд, дар 
зери назорат гирифта шаванд, ба онњо имтиёзњо муќаррар карда шавад. 
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Мавриди зикр нишондињандањои макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон бо 
вуљуди омилњои таъсиррасон (COVID-19) дар тайи солњои 2015-2021 раванди 
муътадилшавиро доро гардида, дар ин давра болоравии иќтисодиёт, имкониятњои 
молиявї, сатњи нисбатан пасти таваррум, афзоиши музди мењнат, тањкими низоми 
иљтимої ва зиёдшавии даромадњои пулии ањолї тадриљан бо дастгирии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба танзим даромад.  

Аз љумла, оид ба масъалаи мазкур Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 

навбатиашон худ чунин ибрози аќида намуданд: «Соли ҷорӣ қисми даромади буҷети 

давлатӣ иҷро шуда, даромади пулии аҳолӣ нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020-ум 15 

фоиз афзоиш ёфт ва ба зиёда аз 75 миллиард сомонӣ баробар гардид. Вале дар кишвар 

захираву имкониятҳо барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва 

некуаҳволии мардум ҳанӯз хеле зиёданд. 

Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар соли 2022 барои самаранок 

истифода намудани имконияту иқтидорњои мављуда, ноил шудан ба нишондињандаҳои 

дурнамои рушди иљтимоиву иќтисодӣ ва дар сатњи на кам аз 8 фоиз таъмин намудани 

суръати рушди иќтисоди миллӣ тадбирњои иловагї андешад». [1. сањ. 3] 
Вобаста ба андешаи Сарвари давлат ва сиёсати пешгирифтаи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон оиди рушди иќтисодиёт ва муваффаќ шудан ба маќсадњои 
стратегии рушд ва ислоњоти иќтисодї дар солњои охир заминаи боэътимод фароњам 
овард. 

Дар натиљаи амалї, гардонидани тадбирњо дар бобати тезонидани рушди 
соњањои иќтисодиёти миллї хусусан дар давраи њасос (COVID-19) дар соли 2019 
болоравии воќеии нишондињандањои асосии иќтисодию молиявї мушоњида карда 
мешавад. 

Бо назардошти муваффаќиятњои дар танзими макроиќтисодиёт бавуљудомада, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои соли 2021» наќши назаррасро бозид. 

Бояд ќайд намуд, ки давлат дар ҳама давру замон ва пайвасти зуњурот оид ба 

боигарии миллӣ ва аҳолии дар он сарзамин умр ба сар баранда вазифањои мушаххаси 

иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ (истифода ва ғанигардонии боигарии миллӣ ва аҳолӣ, 

фаъолияти мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ, сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ, 

фаъолияти сиёсати берунӣ, тадқиқотҳои асосии илмию техникӣ, мудофиаю ҳифзи ҳуқуқ 

ва хароҷоти иҷтимоию маданӣ)-ро ба уҳда дорад. 

 Дар шароити муносибатњои бозорї вазифа, масъулият ва ҷавобгарии давлат боз 

ҳам васеътару зиёдтар мегардад. Давлат вазифадор аст, ки таносуби мувофиќи шаклњои 
гуногуни моликият ва ќоидаву ќонунњои рафтори субъектњои моликиятро дар бозор 

муайян намояд, танзими иќтисодиётро вобаста ба даврањои силсилаи иќтисодӣ ва 

кафолати њифзи иљтимоии шањрвандон новобаста аз доираи шуғл таъмин менамояд. Ин 
амалиёт водор менамояд, ки давлат ба сифати субъекти иќтисод баромад кунад ва 

барои амалї кардани масрафоти мазкур манбањои муайяни молиявӣ дар ихтиёр дошта 
бошад. 

Муносибатњои буљетӣ ифодакунандаи хусусиятњои гуногун буда, њамчун натиљаи 

муносибатҳои таќсимотии байни соњањои гуногуни иќтисодиёт, њавзањои фаъолияти 

љамъиятӣ, байни ноњияњо ва сатњњои гуногуни идора ташкил меёбанд [2. сањ. 73] . 
Асос нишондињандањои калидии буљаи давлатї, ки аз даромад, харољот ва касри 

буљет иборатанд, барои танзим ва роњандозии нишондињандањо дар оянда мебошанд ва 

дар ин њолат даромад ва харољотҳои буљети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
солњои 2015-2020 мавриди муњокима ва арзёбї ќарор медињем. 

Љадвали 1-Динамикаи даромад ва харољотҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солњои 2015-2020 .                          
                                         млн. сомонї 
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Нишондињандањо Солњо 

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Даромадњо  16586,5  18405,2 19955,5 23925,5 23469,4 25065,0 
Коэффисиенти афзоиш  1,17 1,14 1,10 1,08 0,98 1,06 
Харољот 16277,4  18294,3 22264,2 24187,4 23806,6 24812,5 
Коэффисиенти афзоиш 1,23 1,12 1,21 1,08 0,98 1,04 
Касри буљет 309,1 110,9 -2308,7  -261,9 -337,2 252,5 
Сарчашма: Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї, маљмўаи оморї, (сањ. 
648) Душанбе, 2021 

 
   Чї тавре ќайд намудем, њарчанд солњои охир давраи њасос ба њисоб мерафтанд, аммо 
касри буља на он ќадар зиёд ба назар мерасад. Аз он љумла мутобиќи љадвал худи соли 
2019 нисбати соли 2017 1971,5 њазор сомонї кам харољот гаштааст, ки аз танзими хуби 
фаъолияти молиячиёни кишвар гувоњї медињад. Падидаи мазкурро дар диаграммаи 
тасвирнамудаи Агентии омори назди Президенти кишвар назар менамоем. 
 

 
  Сарчашма: Тољикистон 30 соли истиќлолияти давлатї, маљмўаи оморї, (сањ.648) 
Душанбе, 2021. 
 

Аз диаграммаи мазкур бармеояд, ки аз соли 2018 то соли 2020 харољот нисбати 
даромад баробар гашта, худи соли 2020 252,5 њаз. сомонї даромад нисбати харољот 
зиёд гаштааст. Аз маълумотњои омори расмї бармеояд, ки даромадњои буљаи давлатї 
сол то сол тамоюли устувориро касб кардааст. 
  Њамин тавр, тавсифи мафњуми устувории тамоюл имконият медињад, ки 
нишондињандаи он тањия карда шавад. Аз нигоњи назариявии илми омор ба сифати 
нишондињандаи устуворї, метавон коэффисиенти коррелятсияи рангањои Љ. Спирмэн (

S
R ) истифода бурда шавад, дар шакли зерин андозагирї карда мешавад. [3. сањ.65] 

 Коэффисиенти мазкур, бо формулаи зерин њисоб карда мешавад: 
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дар ин љо: 
n  - миќдори сатњњо; 

i
  - фарќияти рангњои сатњњо. 

Њангоми пурра мувофиќ омадани рангањои сатњњо, ки аз сатњи хурд оѓоз мегардад ва 

рақамњои даврањо (лањзањо)–и ваќт аз рўи тартиби хронологии онњо таъсис меёбад, 
коэффисиенти коррелятсияи рангањо ба (+1) баробар аст. Ин ќимат ба устувории 
мукаммали (пурраи) афзоиши сатњњо мувофиќият менамояд. Дар њолати мутаќобила 
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коэффисиенти Љ. Спирмэн ба (-1) баробар мешавад, ки ин маънои устувории 
мукаммали (пурраи) пастшавии раванди сатњњоро нишон медињад. Мумкин аст, ки 

коэффисиенти Љ. Спирмэн наздик ё ин ки баробари сифр (0) шавад, яъне OR
S
 , дар ин 

ҳолат ноустувории тамоюл љой дорад. [2. сањ. 44] 
Акнун, коэффисиенти коррелиятсияи рангаи Љ. Спирмэнро њисоб намуда, 

устувории нишондињандаи даромади буљетро муќаррар менамоем: 
Љадвали 2-Њисоби коэффисиенти коррелиятсияи рангаи Љ. Спирмэнl 

Солҳо Сатҳи 
даромади 
буљет, % 
(Уi) 

Рангаи сол 
(Рх) 

Рангаи 

сатҳҳо, 
(Ру) 

ux
PP    

2

ux
PP   

2014 1,26 1 1 6 36 
2015 1,17 2 2 4 16 

2016 1,14 3 3 2 4 
2017 1,10 4 4 0 0 
2018 1,08 5 5 2 4 
2019 0,98 6 7 1 1 
2020 1,06 7 6 1 1 

  146,95 - - - 2 

Тибқи љадвали 1 таҳия карда шуда, ҳисоб карда шудааст. 
   Устувории сатњи гаронии андозу буљетро тибќи коэффисиенти коррелиятсияи рангаи 
Љ. Спирмэн андозагирї менамоем: 

       
    

    
   

   

   
        

Њамин тавр, ҳисоби коэффисиенти коррелиятсияи рангаи Љ. Спирмэн нишон 

медињад, ки сатњи устувории даромади буљет на он ќадар баланд буда, тибќи баҳодињии 
эконометрикї 0,0845-ро ташкил медињад. 

Мутобиќи шартњои овардашудаи боло њарчанд даромади буља сол то сол рў ба 
афзоиш дошта бошад њам, тамоюли устувории буљети давлатї на он ќадар устувории 
мукаммал љой дорад. 
Аз тањлили мазкур ба хулосае омадем, ки манбањои даромади муќарраршуда пурра ва ё 
ќисман таљдиди назар намуд, ки имконияти њалли масоили иљтимоию иќтисодиро 
таъмин карда тавонанд.  

Аз тарафи дигар, механизми буљетӣ вобаста ба талаботи бозор воситаи бавуљудорандаи 
сохти таркибии иќтисодиёти дорои сатњи муайяни раќобатпазир мебошад, ки мавриди 
тањќиќот ќарор бояд намуд, ки асоси њалли зуњуроти мазкурро дар бар мегирад. 

 
Адабиёт: 
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7.Иматчоев З.Х., Холов Р.Ш. Омўзиши омории таъмини иќтисодиёт бо пули миллї.// Маљмуаи 
маводи конфренсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзуъи механизми татбиќи сиёсати 
бањисобгирии муњосибї дар шароити индустриаликунонии мамлакат: воќеият ва дурнамо (ш. 
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САМТЊОИ АСОСИИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШДИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН БАРОИ ДАВРАИ ТО СОЛИ 2030: ИЌТИСОДИЁТИ САБЗ ВА 

МАВЌЕИ ОН ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ 
Фасењзода И.С., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи тањлили иќтисодї 

 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар 

асоси муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон” ва мутобиќи њадафњои 
дарозмуњлат ва афзалиятњои рушди кишвар, ки дар Паёмњои Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон солњои 2014 ва 2015 баён шудаанд, тањия 
гардидааст. 

Афзалиятњои асосии рушди кишвар баъди соли 2015, ки ба татбиќи онњо 
идеологияи иќтисодї, принсипњои заминавї ва маљмуи тадбирњои дар СМР-2030 
инъикосёфта равона шудаанд, ба чунин афзалиятњо шомиланд: маориф; тандурустї; 
шуѓл; нобаробарї; мубориза бар зидди коррупсия; таъмини амнияти озуќаворї ва ѓизо; 
идоракунии самаранок; њифзи иљтимоии ањолї; пешгирии низои эњтимолї; амнияти 
энергетикї, экология ва идоракунии равандњои демографї.  

Дар стратегия се принсипи илман асоснокшуда баррасї шудааст: 
1. Превентивї (тадбирнокї), яъне пешгирии (коњишдињии) осебпазирии рушди 

оянда;  
2. Индустриалї, яъне баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои 

миллї;  
3. Инноватсионї, яъне рушд бар пояи навоварињои фарогири њамаи соњањои 

њаёти иљтимоию иќтисодии кишвар. 
Дар стратегия њадафњои стратегии рушд барои 15 соли оянда муайян карда 

шудаанд, ки чунин мебошанд: 
Барои ноилшавї ба ин њадафи олї њадафњои зерини стратегии рушд барои 15 

соли оянда муайян шудаанд: 
1. Таъмини амнияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ; 
2. Рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва ба кишвари транзитї табдил ёфтан; 
3. Таъмин намудани амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат; 
4. Саноатикунонии босуръати кишвар ва вусъатдињии шуѓли пурмањсул. 
Бо маќсади расидан ба њадафњои умумимиллї таъмини истиќлолияти энергетикї, 

баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари 

транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, 

саноатикунонии босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли пурмаҳсул як ќатор 
Стратегияву барномањои давлатї тањия гардида тадбиќ шуда истодаанд.  

Чунонки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси олии Љумњурии 

Тољикистон аз 21.12.2021 ќайд намудаанд, бо мақсади расидан ба истиқлолияти 

энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 

неругоҳи барқи обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр хатҳои интиқоли барқи 

баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷдид ва дар маҷмуъ, 75 

фоизи инфрасохтори энергетикии кишвар азнавсозӣ гардида, беш аз 2000 мегаватт 

иқтидорҳои энергетикии иловагӣ бунёд карда шудаанд [1, сањ.6]. 

Дар ин ҷода, дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва стратегияи 

дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида, ҳоло татбиқи Стратегияи миллии 

рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ идома дорад. 
Се марњилаи амалишавии СМР барои давраи то соли 2030 муайян карда шудааст: 
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- 2016-2020 гузариш ба модели нави рушди иќтисодї, ки ба сармоягузорињо, 
афзоиши истењсоли мањсулоти содиротї ва воридотивазкунанда асос ёфтааст; 

- 2021-2025 гузариш ба рушди босуръати саноатї, ки ба сармоягузорињо асос 
меёбад; 

- 2026-2030 гузариш ба рушду диверсификатсияи истењсолот дар заминаи донишу 
навоварињо. 

Иќтисоди «сабз» - яке аз назарияњои нав, ки ду дањсолаи охир пайдо шуда, бо 
консепсияи рушди устувор, ки ноилшавии маќсадњоро дар се самт дар якљоягї – 
иљтимої, иќтисодї ва экологиро дар назар дорад, алоќамандии бевосита дорад. Аммо 
дар фарќият бо консепсияи рушди устувор дар иќтисоди «сабз» ба рушди иќтисодї, ки 
ба стратегияњои њифзи муњити зист мухолиф нест, диќќати аввалиндараља дода 
мешавад. 

Мафњуми иќтисоди «сабз» ба истилоњи илмї соли 1989 ворид шудааст ва баъдан 
дар адабиёт ба таври васеъ истифода бурда шудааст. 

Дар самти таъмини истиқлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи 
барќ: 

- диверсификатсияи манбаъњои истењсолкунандаи неру, ки азхудкунии захирањои 
гидроэнергетикии дарёњои калон ва хурд, рушди иќтидорњои мављудаи соњаи нафту газ 
ва ангишт, азхудкунии конњои нави сўзишвории органикї, фароњамоварии имконоти 
техникї барои истифодаи манбаъњои барќароршавандаи неру (неруи офтоб, бод, 

биологї ва ....), модернизатсияи НБО -и мављуда ва сохтмони ин гуна иншоотҳои навро 
пешбинї мекунад; 

- истифодаи самараноки иќтидорњои мављудаи энергетикї ва татбиќи зарфияти 
содиротии энергетикаи барќї; 

- модернизатсия ва азнављињозонии техникии соњаи нафту газ, азхудкунии конњои 
нави нафту газ; 

- сарфакунии неру дар миқёси васеъ ва баланд бардории самаранокии 
энергетикии иќтисодиёти миллї; 

- рушди инфрасохтори дохили ва берунаи энергетикї (шабакањои барќию 
зеристгоњњо); 

- бунёди низоми самарабахши идоракунии хавфњо ва мониторинги амнияти 
энергетикї, аз љумла, дастрасии бемањдуд ва баробари тамоми истифодабарандагон ба 
захирањои энергетикї; 

- таъмини фаъол ва устувори молиявии бахши энергетика; 
- идоракунии њамбастаи захирањои об. 
Дар татбики стратегия Тољикистон аз рўйи нишондињандаи истифодаи захираи 

истењсоли «энергияи сабз» љойи 6-умро дар љањон ишѓол менамояд. 98 фоизи неруи барќ 
дар неругоњњои барќи обї истењсол карда мешавад. 527 млрд кВт соат захирањои 
имконпазир. 

Аз 317 млрд кВт соат захирањои гидроэнергетикии аз лињози иќтисодї самаранок 
њамагї камтар аз 5 фоиз ба кор андохта шудааст. 

Талафи неруи барќ беш аз 15 фоиз (16,6 фоиз дар соли 2020) дар истењсол ва 
интиќол ва 30 фоиз дар истеъмолот аст. 

Дар СМР-2030 инкишофи бахши электроэнергетика дар асоси консепсияи 
10/10/10/10 пешбинї шудааст, ки дар назар дорад:  

- зиёд намудани иќтидорњои лоињавии системањои неруи барќ то 10 гВт; 
 - содироти солонаи неруи барќ ба мамлакатњои њамсоя то 10 млрд кВт соат;  
- таъмини иќтидорњои диверсификатсияшудаи системањои неруи барќи мамлакат 

на камтар аз 10% (зиёд намудани иќтидорњои дигар сарчашмањои энергия, аз он љумла, 
ангишт, нафт, газ ва дигар сарчашмањои барќароршавандаи энергия);  

- кам кардани талафоти неруи барќ дар мамлкат то 10%. 
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Мамлакати мо неруи бузурги гидроэнергетикӣ дошта ва ояндаи он вобаста ба 

истифодаи самарабахшу оқилонаи ин намуди энергия мебошад. Ҳиссаи энергияи 

нерӯгоҳҳои барқи обӣ ба баланси энергетикии кишвар 98 фоизро ташкил медиҳад. 

Дар сурати роҳандозӣ намудани ҳамкории якхела қудрати содиротии 

Тоҷикистон метавонист то соли 2020 - ум 30 миллиард киловатт - соатро ташкил диҳад, 

ки ин ҳам ба рушди «Иқтисоди сабз» дар кишвар мусоидат менамуд. 
Дар бахши наќлиёт:  
- сохтмон ва таљдиди инфрасохтори наќлиётї;  
- бунёди долонњои транзитии наќлиётї;  
- инкишофи таъминоти наќлиётии минтаќањои саноатии рушди иќтисодї, пеш аз 

њама, дар доираи лоињањои сармоягузории ањамияти давлатї дошта;  
- рушди соњаи наќлиёт, ки ба ташкили љойњои нави корї, баланд бардоштани 

самаранокии бахшњои иќтисодиёти миллї ва бењсозии сифати зиндагии ањолї равона 
шудааст; 

- таъмини самаранокии кори наќлиёт ва инфрасохтори он, ки ба рушди 
иљтимоию иќтисодии манотиќи кишвар мусоидат мекунанд;  

- нигањдорї ва инкишофи шабакаи фурудгоњњои мањаллї, авиатсияи хурд ва 
миёна љињати таъмини дастрасии ањолии њамаи минтаќањо бо наќлиёти њавої;  

- таъмини дастрасии наќлиёти љамъиятї барои шахсони маъюб;  
- паст кардани таъсири манфии комплекси наќлиётї ба муњити атроф ва 

саломатии инсон.  
Дар бахши телекоммуникатсия:  
- ташаккули сиёсати дастрасии арзон ва боэътимод ба шабакаи интернет ва 

хизматрасонињои телекоммуникатсионї, ки метавонад дар раванди хизматрасонии 
љамъиятї ва идоракунии самарабахш наќши муњимро бозад;  

- васеъ гардонидани минтақаи фарогирї бо хизматрасонињои алоќа;  
- таќвият додани раќобатпазирии бозори ватании телекоммуникатсия ва 

густариши ояндаи он дар сатњи кишварњои Осиёи Марказї тавассути азхудкунии 
иќтидори транзитї ва телекоммуникатсионии кишвар;  

- фароњам овардани фазои мусоид барои рушди хатњои нурию нахии алоќаи 
(ХННА) байниминтаќавї ва фаромарзї;  

- таъмини истифодаи инфрасохтори долонњои наќлиётї ва шабакањои барќї 
љињати таќвият бахшидани инфрасохтори фаромарзии телекоммуникатсионї;  

Дар бахши озуќаворї: 
- пешбурди ислоњоти аграрї ва бахши об; 
- таъмини дастрасии иќтисодї ва физикии озуќа дар асоси афзоиши устувори 

бахши агросаноатї; 

- диверсификатсияи истењсолоти кишоварзї, аз ҷумла љорї намудани 

навоварињо, бо дар назардошти таъсири ҳадди ақал ба муњити зист ва сифати заминњо, 
тањияи чорабинињо оид ба иваз намудани моддањои кимиёвии хатарнок ба моддањои 
кимиёвии алтернативї, дорои хатари камтар баланд бардоштани љолибияти соња, 
бахусус барои хољагињои дењќонї аз њисоби ташаккул ва тањким додани занљирањои 
арзиши иловашуда; 

- баланд бардоштани дастрасї ба тухмињои баландсифат ва нурињо дар бозори 
ватанї, афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї тавассути њавасмандгардонии 
истифодаи усул ва технологияњои нави кишоварзї; 

- ташкили низоми самараноки идоракунии хавфњо ва мониторинги амнияти 
озуќаворї ва ѓизои комил (дастгирии истењсолот ва воридоти мањсулоти њаётан муњими 
озуќаворї, ташкили низоми мониторинги ѓизохўрї, огоњкунии бармањал, захирањо); 

- пешбурди низоми самарабахши равиши бисёрсоњагї ба бењтар намудани 
ѓизохурии мукаммал тавассути њамоњангсозии сиёсат дар соњаи кишоварзї, тандурустї, 
њифзи иљтимої, баланд бардоштани огоњї дар бораи арзишњои ѓизо ва сиёсати 
самараноки маблаѓгузории онњо; 
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- ташаккулдиҳи низоми идоракунии захирањои замин ва об дар асоси таќсимоти 
одилона ва устувори он барои парвариши зироатњои арзишманди кишоварзї; 

- фаъолияти устувори системаи нигањдорї, истифодаи инфрасохтори обёрї ва 
зањбуру зањкашї ба сифати замина барои фаъолияти устувори кишоварзии 

обёришаванда ва таъмини амнияти озуќаворї, шуѓли ањолї дар деҳот ва паст кардани 

сатњи камбизоатї дар ҷойҳо; 
Дар самти вусъатдињии шуѓли пурмањсул: 
- дастгирї ва рушди соњибкории хурду миёна дар шањру дењот, њамчун роњи 

самарабахши афзун намудани теъдоди љойњои корї ва њалли мушкилоти иљтимої; 
- њавасмандкунии рушди «шуѓли сабз», вусъатдињї ва дастгирии давлатии 

низоми соњибкории экологї ва бозори хизматрасонињои экологї; 
- таъмини ањолии дењот бо љойњои кор тавассути азхудкунии заминњои 

бекорхобида ва нав; 

Аз рўйи сенарияи индустриалию инноватсионї манбаъҳои рушди иқтисодиёт ин 

истифодаи самараноки сармояи инсонї, имкониятҳои инфрасохтори нави транзитї ва 

долонҳои иқтисодї, инкишофи рушди ба содирот нигаронидашуда ва 

воридотивазкунанда, густариши содироти хизматрасониҳо ва маҳсулоти дорои арзиши 

баланди иловашуда, инкишофи зироатњои органикї, манбаъҳои барқароршаванда ва аз 

љиҳати экологї тозаи неру ҳамчун асоси “иқтисоди сабз”, вусъатдиҳии механизми 

њамгироёнаи идоракунии захираҳои об, аз љумла рушди ҳамаљонибаи сайёҳї муайян 
карда шудаанд. 

Самтњои асосии фаъолият дар партави иќтисоди «сабз» чунин мебошанд: 
- Коркарди сиёсати макроиќтисодї; 
- Љойњои кории «сабз»; 
- Баробарї ва кам кардани сатњи камбизоатї; 
- Сиёсати саноати «сабз»; 
- Савдои «сабз»; 
- Таълимоти иќтисоди «сабз». 
Принсипњои стратегияи миллии рушди устувор: 
- сиёсати њамгирої; 
- дарки муњлатњо барои њамаи наслњо; 
- тањлил ва бањодињии даќиќи вазъ; 
- њамоњангии фаъолияти нињодњои давлатї ва рушд; 
- љалби маќомоти мањаллї; 
- њавасмандкунии иштироки љонибњои манфиатдор; 
- муайян намудани нишондињандањо ва маќсадњо; 
- мониторинг ва арзёбии ноилшавї. 
Самтњои асосї барои Тољикистон: 
- истифодаи таљрибаи кишварњо дар самти саноати «сабз» (созишномањои 

саноати «сабз»); 
рушди энергетикаи «сабз»; 
инфрасохтори устувор; 
- коркади партовњои сахти маишї; 
- сармоягузории «сабз» ба соњаи об, энергетика, замин, кишоварзї; 
пешбурди содироти мањсулоти аз љињати экологї тоза; 
модели истеъмолоти ратсионалї; 
- сайёњии экологї. 

Адабиёт: 
1.Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 21.12.2021. 
2.Солењзода, А.А. Љабњањои стратегии таъмини бехатарии озуќаворї дар Тољикистон / 
А.А.Солењзода, И.С. Фасењзода // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, дар шумораи илмњои 
иќтисодию иљтимої ва умумї. - Душанбе, 2018.- №3.- С. 3-8. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ АУДИТИ САМАРАНОКИИ ВОСИТАҲОИ БУҶЕТӢ 

Орзуев П.Ҷ.- н.и.и., дотсенти кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ. Ёдгоров А.В.- 
магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-25011100-аудит ва ревизияи ДДМИТ 

 

Амалисозии ислоҳоти буҷетӣ боиси гузаштан ба банақшагирии барномаи 

мақсаднок мегардад, ки дар навбати худ мушкилоти мавҷуда ва нав бавуҷудояндаи 

баҳодиҳии самаранокии истифодаи маблағҳои буҷетиро, ки давлат барои татбиқи онҳо 

барномаҳои мақсадноки аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим ҷудо менамояд, ошкор мегардад. 

Барои гузаронидани чунин баҳодиҳӣ аудити самаранокӣ истифода мешавад.  

Аудити самаранокӣ - назорати молиявиест, ки ба муайянкунии сарфакорӣ, 

самаранокӣ ва натиҷабахшии истифодаи воситаҳои буҷетӣ ҷиҳати иҷроиши вазифаҳои 

сохторҳои буҷетӣ ва ҳалли масъалаҳои гузошташуда нигаронида шудааст, [3]. 

Аудити самаранокии истифодаи маблағҳои буҷетӣ дар амалисозии корҳо оид ба 

самтҳои афзалиятноки лоиҳаҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои 

муҳимтарини такмил додани шакл ва усулҳои фаъолияти назоратию тафтишӣ дар 

партави ҳалли мушкилоти марбут ба ислоҳоти низоми буҷет ва шаффофияти хароҷоти 

буҷет мебошад.  

Методикаи аудити самаранокии истифодаи маблағҳои буҷети давлатӣ аз ҷониби 

Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011 барои аудиторон таҳия ва қабул 

карда шудааст. Аммо, методологияи мавҷуда ба талаботи раванд ва натиҷаҳои татбиқи 

барномаҳои мақсаднок ҷавобгӯй набуда, он бо назардошти тағйирот дар заминаи 

меъёрию ҳуқуқии фаъолияти муассисаҳои давлатӣ ва воқеияти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба такмил ва тафсилоти доимӣ ниёз дорад, [1]. 

Аудити самаранокӣ бо истифодаи усулҳои алоҳидае алоқаманд аст, ки аз усулҳои 

дар аудити молиявӣ истифодашаванда фарқ мекунанд ва бештар ба усулҳои ҳангоми 

гузаронидани таҳлили ҳамаҷонибаи иқтисодии як намуди фаъолияти муассиса ё 
ташкилот монанд мебошанд.  

Дар амалия, ҳангоми гузаронидани аудити самаранокӣ, синтези усулҳои гуногун 

вобаста ба мавзуъ ва объекти аудит истифода мешавад. Ҳамин тавр, истифодаи усули 

графикӣ бо истифодаи ҳамзамони усули баҳодиҳии экспертӣ ва ғ. амалӣ карда 

мешавад. Усулҳои асосии ҳангоми аудити самаранокӣ аз ҷониби таҳлилчиён 

истифодашавандаро номбар мекунем: усули графикӣ; усули гурӯҳбандӣ; усули 

бартарафсозӣ; усули интихобкунӣ; усули таҳлилӣ; усули арзишҳои тахминӣ; усули 

муқоисавӣ ва ғ. [4]. 

Ин усулҳо дар адабиёти иқтисодӣ одатан ба як гурӯҳи таҳлилии усулҳо муттаҳид 
карда мешаванд. 

Дар навбати худ, аудити сифатнок ва ҳамаҷонибаи самаранокии истифодаи 

маблағҳои буҷети давлатӣ бидуни истифодаи усулҳои тадқиқот, ки тартиботи зеринро 

дар бар мегиранд, ғайриимкон аст: аз нав ҳисобкунии воқеӣ; баррасии ҳуҷҷатҳо; 

гузаронидани барӯйхатгирӣ. 

Истифодаи ин ё он усул дар аудити самаранокӣ аз мавзуъ ва объекти мушаххаси 

омӯзиш ва мақсадҳои санҷиш вобаста аст. Ба андешаи мо, азбаски мақсади аудити 

самаранокӣ таҳлили самаранокии рушди маблағҳои буҷети давлатӣ мебошад, дар 

якҷоягӣ бо омӯзиши объекти санҷиш тартиби таҳлилиро истифода бурдан лозим аст. 

Истифодаи усули мушаххас дар алоҳидагӣ ё дар якҷоягӣ дар амалисозии тартиби 
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аудити самаранокӣ аз предмет, объекти санҷиш, инчунин, аз доираи масъалаҳои 

мавриди омӯзиш вобаста аст. Дар бораи истифодаи усули муайяни омӯзиш ва 

ҷамъоварии иттилоот ҳангоми баҳодиҳии самаранокии истифодаи маблағҳои буҷети 

давлатӣ, ки барои маблағгузории барномаҳои мақсаднок ҷудо карда мешаванд, аз 

ҷониби аудитор мувофиқи мақсад ва вазифаҳое, ки барои ҳар як марҳилаи санҷиш хос 

аст қарор қабул карда мешавад.  

Ҳамин тавр, дар марҳилаи аввали аудит мавҷудият ва имконоти ба даст овардан 

ва ҷамъбаст намудани иттилооти иқтисодиро вобаста ба татбиқи барномаҳои 

мақсадноки давлатӣ арзёбӣ кардан, инчунин кофӣ ва мавҷуд будани захираҳо барои 

гузаронидани аудитро дар шакли потенсиали молиявӣ, моддӣ ва инсонӣ, муқоисаи 

ҳаҷми тадқиқоти ба нақша гирифташуда ва андозаи захираҳои мавҷударо, ки Палатаи 

ҳисоб барои расмиёти таҳлилӣ ҷалб кардааст. 

Хусусияти таҳлилии аудити самаранокӣ мавқеи пешбарии усулҳои тадқиқоти 

таҳлилиро дар низоми мувофиқи усулҳо муайян кардааст. Асоси ин низомро усули 

маъруф ва васеъ истифодашавандаи диалектикӣ ташкил медиҳад, ки дар навбати худ 

усули дедуксия ва усули индуксияро дар бар мегирад. Азбаски дар марҳилаи якуми 

аудити самаранокӣ аудиторон маълумоти умумиро, ки объект ва предмети аудитро 

тавсиф мекунанд, меомӯзанд, яъне омӯзиши муқаррароти умумиро анҷом дода, танҳо 

дар асоси натиҷаҳои бадастомада ба омӯзиши хусусиятҳои инфиродии сифатӣ ва 

миқдории объект ва предмети санҷиш оғоз мекунанд, бинобар ин, барои ин, мақсадҳо 

усули дедуктивӣ истифода мешавад. Пас аз расмиёти дар боло тавсифшуда, бо 

истифода аз усули индуксия, омӯзиши маҷмуи муфассалтар ва асосҳои иттилоотӣ 

гузаронида мешавад. Бешубҳа, ки ин ду усул барои кори амалӣ дар татбиқи тафтиши 

самараноки истифодаи маблағҳои давлатӣ аҳамияти калон доранд ва имкон медиҳанд, 

ки дар рафти иҷрои он натиҷаҳои зарурӣ ба даст оварда шаванд [2]. 

Усули аналогӣ аз муќоисаи аломатњои муайяни объекти тањќиќшаванда бо 

хусусиятњои шабеҳи дигар объектњои ба њам монанд иборат аст. Барои дар амал 

истифода бурдани ин усул бояд як навъи муайяни шабоҳати объектҳои омӯхташаванда 

нисбат ба хусусиятҳои хоси миқдорӣ ва сифатии онҳо дошта бошад. Дар вақти ба кор 

бурдани ин усул барои истифода бурдани амсилаю ҳисобҳои мураккаби риёзию 

иқтисодӣ, инчунин, кор карда баромадани миқдори хеле зиёди иттилооти иқтисодӣ 
зарур нест. 

 
Адабиёт: 

1. Қонуни ҶТ «Дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон», № 749 аз 28.06.2011с; 
2. Орзуев П.Дж., Ахмеджанова С.Ю. Методика проведения аудита эффективности 
использования государственных средств, Вестник ТНУ (ISSN-2413-51512) № 2/8 (215)-С. 161-
169.- Душанбе: «Сино», 2016с.  
3. Тохирова Р.С. Практика обеспечения аудита эффективности. Вестник ТНУ № 2/4 (204) -С. 6-
10.- Душанбе! «Сино», 2016с.  
5. Колчеева О. О. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля 
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ИСТИФОДАИ УСТУВОРИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР 
ШАРОИТИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Урунбоев А. – н.и.и, дотсенти кафедраи тањлили иќтисодии ДДМИТ 
Урунбаева Н.А. – н.и.и, муаллими калони кафедраи иќтисоди корхонањо ва соњибкории 
ДДМИТ 

Афзудани талабот ба оби полизӣ  дар шароити норасоии он ва афзудани рақобат 

дар соҳаи об, дар минтақаҳо баробари ҷустуҷӯ и манбаъҳои иловагӣ , инчунин истифодаи 

сарфакорона ва оқилонаи захираҳои оби мавҷударо металабад. Ин дар шароити мазкур 
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коркарди вариантҳои самараноктари ташаккул ва истифодаи устувори захираҳои обро дар 

назар дорад. Вобаста ба ин, дар шароити иқтисоди бозаргонӣ  барои истифодаи устувори 

об ҳамкории оқилонаи соҳаи кишоварзӣ  ва соҳаи об лозим мебошад. 

«Дар айни замон, мувофиқи арзёбии ЮНЕСКО, 3,6 миллиард нафар одамон (қариб 

ними аҳолии ҷаҳон) дар ноҳияҳое зиндагӣ  мекунанд, ки норасоии захираҳои об на камтар 

аз як моҳ дар як сол мушоҳида карда мешавад; то соли 2050 ин аҳолӣ  афзуда, теъдоди он аз 

4,8 то 5,7 миллиард нафарро ташкил хоҳад дод» [1]. Дар асоси ин, дар миқёси ҷаҳон 

муаммои об яке аз муаммоҳои мушкилҳалшаванда буда, на танҳо аз нишондиҳандаҳои 

миқдорӣ , сифатӣ  ва реҷагӣ , балки аз ҳифзу истифодаи оқилонаи об иборат аст.  

Дар паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ  - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон ба Парламенти Тоҷикистон аз 26 

декабри соли 2018 қайд карда шудааст, ки «Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон дорои захираҳои 

бузурги об мебошад, таъминоти аҳолии деҳоти кишвар бо оби босифати ошомиданӣ  
беҳбудии ҷиддиро талаб менамояд. Дар самти кишоварзӣ  ва обёрии замин 35 лоиҳа ба 

маблағи умумии 5,4 миллиард сомонӣ  татбиқ шуда истодааст. 

Мо бояд таъсири рӯ зафзуни оқибатҳои тағйирёбии иқлимро ба вазъи корҳо дар 

самти расидан ба идораи устувори захираҳои об ҳамеша дар мадди назар дошта бошем» 

[2]. Дар шароити кунунӣ  воситаи самараноктарини идоракунии низоми «ҷомеа – муҳити 

табиӣ » механизми устувори идоракунии истифодаи об мувофиқи талаботи консепсияи 

рушди устувор мебошад. Моҳияти ин консепсия аз бақои сифати экосистема иборат аст, ки 

аз самаранокии истифоддаи захираҳои обу замин вобаста мебошад. Охирин истифодаи 

самараноки маҷмӯ и воситаҳои татбиқи якҷояи чораҳои экологӣ  ва иқтисодиро металабад.  

Истифодаи самараноки захираҳои об аз коркарди механизми самаранок вобастагӣ  
дорад. Ба фикри мо, моҳияти чунин механизмро, пеш аз ҳама, истифодаи муносиби 

муштараки танзими бозорӣ , давлатӣ , маъмурӣ , экологӣ , иқтисодӣ  ва иҷтимоии равандҳои 

истифода ва истеъмоли захираҳои об ташкил медиҳад. Чунин механизм бе афзорҳои 

ҷубронкунии зиёне, ки ба экосистема дар натиҷаи таъсири инсон расонида мешавад, вуҷуд 

дошта наметавонад. Дар ин робита алҳол маҳз механизми ҷубронии истифодаи захираҳои 

об бо дарназардошти маҳакҳои умумии ҳисоби маблағи зиён дар кишоварзӣ  аҳамияти 
махсус дорад.  

Бо назардошти гуфтаҳои боло ва нақши махсусан муҳими захираҳои об дар соҳаҳои 

иқтисодиёти кишвар, хусусиятҳои минтақавӣ  ва маҳдудияти онҳо, сиёсати воқеии эҳтиёти об 

барои беҳгардонии иқтидори такрористеҳсоли об, бақои идоракунии устувори истифодаи 

об ва сифати манбаъҳои об, ҳалли муммоҳои экологӣ  ва таъмини истифодабарандагони об 

бо оби хушсифату миқдоран кофӣ  зарур мебошад. Дар асоси ин, нақшаи зерини сохторӣ -
мантиқии истифодаи устувори об дар шароити кишоварзии минтақаи таҳқиқшаванда 

пешниҳод карда мешавад (расми 1). Нақши асосиро дар гузариш ба идоракунии истифодаи 

устувори об амалиёти ҳамоҳанги ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, яъне танзиму тағири тамоили 

ниҳодҳои иқтисодӣ , экологӣ  ва иҷтимоии давлат мебозад.  
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 Расми 1. Нақшаи сохторӣ-мантиқии истифодаи устувори об* 

*Таҳияи муаллиф  
 

Ба фикри мо, механизми истифодаи устувори об низоми чораҳои ташкилиест, ки ба 

бунёди имкониятҳои воқеӣ  ва пайдоиши рағбати истифодабарандагони об дар истифодаи 

сарфакорона ва самараноки захираҳои об равона шудаанд. Ҳалли ин муаммо барои ба 

мувофиқа овардани манфиатҳои ташкилотҳои хоҷагии об ва истифодабарандагони об бо 

назардошти сатҳи устувории экосистемаҳои табиӣ  ва обӣ  имкон медиҳад. Баамалбарории 

вазифаҳои зикршуда зарурати ташаккул ва рушди механизми идоракунии истифодаи 

устувори обро, ки ба ҳар як сатҳи идоракунии захираҳои оби кишоварзии минтақа 

мувофиқкунанда мебошад, талаб мекунад. 
  Адабиёт: 

1. Маърузаи умумиҷаҳонии СММ дар бораи ҳолати захираҳои об // Ҳалли табиии 

муаммоҳои идоракунии захираҳои об. – 2018. – С. 10. 

2. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Парламенти Тоҷикистон. – Душанбе. - 2018. 

 

 
НАЌШИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЊАЛЛИ МАСОИЛИ ТАЪМИНИ ШУЃЛИ АЊОЛИИ 

ДЕЊОТ 

Шодиев К.Ќ., н.и.и., дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодии ДДМИТ 

Дар бораи сатҳу сифати инкишофи ҳаёти аҳолӣ ва иқтисодиёти ҳар як давлат аз 

рӯи ҳолати рушди деҳот баҳо додан мумкин аст. Дар деҳот, замин, об, ҷангал ва дигар 

ЭКОЛОГӢ 

Н А М У Д Ҳ О И    У С Т У В О Р Ӣ 

МАҲАКҲОИ УСТУВОРӢ 

ИҚТИСОДӢ 

   - самаранокии истифодаи захираҳои 
об; 

- натиҷаи иқтисодии чорабиниҳои 
ҳифзи об; 

  - таъмини самаранокии иқтисодии 
истифодабарандагони об ба 
захираҳои об; 

  - даромаднокии истеҳсолот 

ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ 

- самараи экологӣ-иқтисодӣ аз татбиқи чорабиниҳои маҷмӯӣ оид ба истифодаи 
захираҳои об; 

- беҳгардонии экологии ҳолати заминҳои обёришаванда; 
- даромади иловагӣ аз татбиқи чорабиниҳои ҳифзи об 

   - нигоҳ доштани механизмҳои табиии 
    такрористеҳсоли захираҳои об; 
  - кам кардани таъсири инсонӣ; 
  - ҳимояи экосистемаҳои табиӣ; 
  - кам кардани харобшавии захираҳои 
    обу замин аз ҳисоби чорабиниҳои 
    ҳифзи табиат 

ИСТИФОДАИ УСТУВОРИ ОБ 
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захираҳои табиӣ, сарчашмаҳо ва омилҳои фаъолияти иҷтимоию иқтисодии одамон ба 

ҳисоб мераванд. 

Айни замон омӯзиши фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳот ва ҷустуҷӯи дурнамои 

эҳтимолии рушди он ногузир буда, таҳлили амиқи сотсиологиро талаб мекунад, ки дар 

он муносибатҳо ба соҳибкорӣ дар деҳот бо ҳама гуна шаклҳои дигари соҳибкорӣ 

мувофиқат хоҳанд кард. [1, с. 45] 

Ба андешаи мо соҳибкорӣ дар деҳот ин фаъолияти мустақим аст, ки шахсони 

алоҳида дар соҳаи кишоварзӣ ва ғайрикишоварзӣ машғул буда, бо истифода аз 

захираҳои маҳаллӣ мавқеи иҷтимоӣ ва манфиатҳои худро баҳри ба даст овардани 

фоида равона менамоянд. Ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳот барои 

ноил шудан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои иқтисодии ҳукуматҳои маҳаллӣ, беҳтар намудани 

сатҳу сифати зиндагии аҳолии деҳот, таъсису рушди фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ 

ва ғайрикишоварзӣ, инчунин баланд бардоштани иқтисодиёти деҳот шароити мусоидат 

фароҳам меорад. 

Вобаста ба ин Ҳукумати Тоҷикистон баҳри баланд бардоштани некуаҳволии 

аҳолии деҳот ва паст намудани сатҳи бекорӣ саъю талоши зиёд ба харҷ медиҳад, ки ин 

аз соҳибкорони деҳот ташаббускорӣ мустақилият, хоҷагидории самаранокии 

фаъолонаро талаб менамояд. Бо ин сабаб рушди босуботи соҳибкорӣ дар деҳот имкон 

фароҳам меорад, ки ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, сатҳи шуғлнокии аҳолии деҳот 

афзун шуда, зиндагии аҳолии деҳот беҳтар гардад ва дар ин замина иқтисодиёти деҳот 

баландтар бардошта шавад. Дар баробари ин ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ 

дар деҳот метавонад ба баланд намудани истифодаи самараноки сарватҳои иқтисодӣ 
бештар мусоидат намояд. [7, с. 9-12]  

Мусаллам аст, ки сатҳи рушди соҳибкорӣ дар деҳот, яке аз омилҳое мебошад, ки 

барои ташаккули воқеии иқтисоди бозорӣ заминаи асосӣ мегузорад. Дар баробари 

мутобиқшавӣ ба вазъи тағйирёбандаи иқтисодиёт, фаъолгардонии соҳибкорӣ дар 

иртиботи доимӣ бо тақозои истеъмолгарон мушкилоти мавҷударо дар қатори 

масъалаҳои дигари муҳим таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи захираву 

имкониятҳои зиёди маҳаллӣ, татбиқи амалии технологияҳои нав, афзун намудани сатҳи 

шуғлнокии аҳолӣ дар пайвастагӣ бо баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот 

вазифаҳои муҳим ва масъулиятнок ба шумор мераванд. [3, с.57] 

Бинобар ин, таъсири рушди фаъолияти соҳибкорӣ ба шуѓли ањолии деҳот воқеан 

масоили мубрами иқтисодиёти замони муосир арзёбӣ мешавад. 

Дар ин раванд бояд ќайд намуд, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ соҳибкорӣ 

нақши муҳимро мебозад ва бахши назарраси маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли 

аҳолии деҳотро таъмин менамояд. [5, с.34-39] 

Зикр намудан зарур аст, ки дар деҳот навъҳои гуногуни манбаъҳо ва шароитҳое 

мавҷуданд, ки ба аҳолӣ имконияти амалӣ намудани шаклҳои гуногуни фаъолияти 

соҳибкориро фароҳам меоваранд. Аз рӯи намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, деҳот аз 

шаҳрҳо ва минтақаҳои аз лиҳози саноатӣ рушдёфта пасттар қарор дорад, аммо дар 

деҳот ба ғайр аз фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ якчанд намуди 

фаъолияти соҳибкории ғайрикишоварзиро номбар кардан мумкин аст: аз ҷумла, дар 

соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ, хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт, бизнеси тарабхона, 

сайёҳӣ ва ғайра (ниг. ба расми 1.2.1). 

Фаъолияти соҳибкории ғайрикишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад, 

аксар вақт яке аз манбаъҳои асосии даромади хонаводаҳои деҳот гардад. Айни замон, 

дар кишвар таҷрибаи татбиқи амалии чунин барномаҳои рушди деҳот вуҷуд надорад ва 

фаъолият, асосан ба равиши вазорату идораҳои мухталиф, ки барномаҳои худро дар 

деҳот иҷро мекунанд, рост меояд. [6, с.46] Бо сабаби он, ки соҳибкории кишоварзӣ дар 

деҳот хусусияти мавсимӣ дорад, соҳибкории ғайрикишоварзӣ метавонад тамоми сол 

аҳолии деҳотро бо ҷои кор таъмин намояд 
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Расми 1. Шаклҳои соҳибкории ғайрикишоварзӣ дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мо чунин мешуморем, ки рушди соҳибкорӣ дар деҳоти Тоҷикистон дар шароити 

иқтисоди бозорӣ, бо тағйири куллии муносибатҳои амволӣ ва шаклҳои идоракунӣ 

ҳамчун асоси рушди иқтисодӣ алоқаманд аст.  

Дар заминаи таҳқиқи проблемаҳои ташаккул ва инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ 

муқаррар гардидааст, ки дар шароити муосир дар стратегияи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти афзалиятнок ва назаррасро дар соҳаи 

соҳибкорӣ фаъолияти истеҳсолӣ ишғол менамояд. 

Мусаллам аст, ки дар айни замон, соҳибкорӣ дар деҳот асосан аз ҷониби 

соҳибкорони инфиродӣ, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд, 
ташаккул ва рушд ёфтааст.  

Бинбар ин дар мисоли ҷамоатҳои деҳоти Њисор, Айни, Оббурдон ва Х. Холматов 

мо рушди соҳибкории инфиродиро барои намудҳои алоҳидаи фаъолият дар деҳот 

баррасӣ менамоем. (ниг. Љадвали 1) [2, с.136-142] 

Ҷадвали 1.  

Сатҳи рушди фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2010 ва 2019 
 Ҷамоатҳои деҳот  

Њисор Айни Оббурдон Х.Холматов 
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Шумораи соҳибкорони 

инфиродии бақайд 
гирифташуда 

260 290 380 446 245 304 256 266 

Аз онҳо: 1. Дар асоси 
патент фаъолияткунанда 

194 209 271 333 152 234 215 232 

1.1.Дар соҳаи истеҳсолот 4 3 6 9 4 3 7 8 

1.2.Дар савдо ва хӯроки 

умумӣ 

89 110 128 127 109 184 195 206 

1.3. Дар соҳаи 

хизматрасонӣ 

101 96 137 197 39 47 13 18 

2. Дар асоси шаҳодатнома 
фаъолияткунанда 

66 81 109 113 93 70 41 34 

2.1. Дар соҳаи истеҳсолот 18 12 13 13 8 6 9 10 

2.2. Дар савдо ва хӯроки 

умумӣ 

35 39 41 54 75 45 24 15 

2.3. Дар соҳаи 

хизматрасонӣ 

13 30 55 46 10 19 8 9 

Воридоти андозҳо (ҳазор 

сомонӣ) 

315,1 611,0 534,0 694,6 219,4 503,7 196,8 418,1 

Аз онҳо: Дар асоси патент 102,9 217,5 191,3 296,3 89,9 144,2 79,1 192,2 

Дар асоси шаҳодатнома 212,2 393,5 342,7 398,3 129,5 359,5 117,7 225,9 

Манбаъ: Вазъи иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳои Ҳисор, Шаҳритус, Айнӣ ва Масчоҳ 

барои солҳои 2010-2019. Маълумотҳо аз Нозироти андози ноҳияҳои Ҳисор, Шаҳритус, 

Айнӣ ва Масчоҳ. 

Чӣ тавре, ки аз рақамҳои ҷадвал дида мешавад, дар ҷамоати деҳоти Ҳисор 

шумораи соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ба фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ машѓуланд дар соли 2019 нисбат ба соли 2010-7,6% зиёд шудаанд. Ҳиссаи 

соҳибкороне, ки дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ фаъолият доранд дар соли 2019-

52,6%-ро ташкил медиҳад, ҳиссаи соҳибкорон дар соҳаи хизматрасонӣ бошад 45,9%-ро 
ташкил дод. 

Соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси шаҳодатнома фаъолияти соҳибкориро 

амалӣ менамоянд, дар соли 2019 – 27,9 фоизи шумораи умумии соҳибкорони инфиродии 

бақайдгирифташударо дар ҷамоати деҳот ташкил дод, ки ҳиссаи соҳибкороне, ки дар 

соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ фаъолият доранд 48,2%, дар соҳаи хизматрасонӣ 37,0%, ва 

дар соҳаи истеҳсолот 14,8%-ро ташкил дод. Ин ҳолат қариб дар ҳамаи ҷамоатҳои 

деҳоти дар боло зикргадида ба чашм мерасад, аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Айнӣ, 

Оббурдон ва Х.Холматов бошад соли 2019 нисбат ба соли 2013 шумораи соҳибкорони 

инфиродӣ дар маҷмӯъ мутаносибан ба 7,4%, 24,1% ва 3,9% зиёд шудааст. Аз таҳлили 

маълумотҳо бармеояд, ки дар ҷамоатҳои деҳот соҳибкории инфиродӣ дар соҳаи 

истеҳсолот суст инкишоф ёфтааст. Дар ҷамоатҳои деҳоти мавриди баррасӣ қарордошта 

дар соҳаи истеҳсолот асосан осиёбҳо, истеҳсоли маҳсулоти кулолгарӣ, истеҳсоли хишт 

ва истеҳсоли мақсулоти қаннодиро мушоҳида кардан мумкин аст. 

Соҳаи дигари соҳибкорӣ дар деҳот, ки аҳолиро бо шуғл ҷалб ва таъмин 

менамояд, ин эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мебошад. Дар солҳои истиқлолият 

шинохт ва муносибат ба ҳунарҳои мардумӣ дар баробари дигар ҷабҳаҳои ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодии кишвари мо дигаргун гардида, дар натиҷаи муносибати оқилона 

ин соҳа рӯ ба инкишоф ниҳод. Маҳз, таваҷҷуҳи бевоситаи раҳбарияти кишвар боис 

гардид, ки мардуми деҳот аз нав ҳунарҳои мардумиро эҳё намуда, аз як тараф, касби 

ниёгони хешро эҳё гардонида, аз ҷониби дигар, даромади иқтисодӣ ба даст оранд ва 

дар баробари ин фарҳанги миллии мардуми тоҷикро ба арсаи ҷаҳон бозгӯ намуданд. 
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Сабаби таваҷҷуҳи давлат ба ин масъала пас аз ба даст овардани мустақилият дар он 

буд, ки аксари корхонаҳои калони саноатӣ робитаҳои истеҳсолии худро бо ҷумҳуриҳои 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аз даст доданд ва аксари аҳолии коргар-ҳунарманд бе ҷойи 

кор монданд. Роҳбарияти кишвар дар ин вазъият соҳибкории хусусӣ, фардӣ ва хурду 

миёнаро иҷозат дода, барои рушди ҳунарҳои мардумӣ асоси қавӣ гузошт. Пас аз 

бадастории истиқлолият дар деҳаҳои кӯҳсори кишвар намудҳои ҳунарҳои мардумӣ, аз 

ҷумла оҳангарию чӯбтарошӣ дӯхтани сару либосҳои миллӣ аз нав ташаккул ва рушд 
ёфтанд. [4, с.36] 

Дар натиља ба чунин хулоса омадем, ки рушд ва фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳот 

аз шароити муайяни иҷтимоию иқтисодӣ ва омилҳои мушаххас вобастаанд, ба 

монандӣ: 

- вобастагии соҳибкории деҳот аз ҳолатҳои табиӣ ва иқлимӣ;  

- афзоиши шумораи аҳолии деҳот дар дохили ҳар як минтақа;  

- кам кардани масоҳати заминҳои кишоварзӣ рушд ва такмили соҳибкориро дар 

деҳот ба таври назаррас маҳдуд менамояд. 

Ба ақидаи мо, фароҳам овардани шароит барои рушд ва рақобатпазирии 

соҳибкорӣ дар манотиқи деҳоти ҷумҳурӣ, таъмини тавсеаи такрористеҳсолкунии 

маҳсулоти кишоварзӣ асосан аз рушди устувори шароити ташкилию иқтисодӣ ва 

самаранокии соҳибкорӣ дар деҳот вобаста аст. 

Ҳамин тариқ, ќайд намудан зарур аст, ки соҳибкорӣ дар деҳот дар рушди 

иқтисодиёти миллӣ, ба суръатбахшии пешрафти илмию техникӣ ва фаровон 

гардонидани бозори молҳои истеъмолии сифатан зарурӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ 

дар деҳот ва ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоии мушклоти деҳот нақши муҳим 

доранд. Ин бахши муҳими иқтисодиёт рушди устувори низоми иҷтимоию иқтисодии 

давлатро таъмин менамояд, ба афзоиши ҷойҳои корӣ дар деҳот тавассути фароҳам 

овардани шумораи зиёди ҷойҳои нави корӣ, ки ба баланд шудани сатҳи некуаҳволии 

мардуми деҳот оварда мерасонад, мусоидат мекунад. Илова бар ин, рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар манотиқи деҳот ба рушди фазои рақобатнок, таъмини 

истеъмолкунандагон бо мол ва хизматрасониҳои нав ва дар маҷмӯъ рушди соҳибкории 
хурду миёна мусоидат мекунад. 
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
КАК СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Мамадризоева Н. М, к.э.н., доцент кафедры статистики ТГФЭУ 
                           

В современных условиях Республика Таджикистан предпринимает меры, 
направленные на повышение доступности жилья, развитие жилищного строительства, 
формирование новой жилой среды. Но для полного изменения ситуации в сфере 
жилищного строительства государственных усилий мало. Для этого необходимо 
эффективное и слаженное организационное взаимодействие государственных 
институтов, бизнес-структур, профессиональных и общественных организаций в рамках 
реализации стратегии развития строительства жилья.  

Для решения проблем строительной сферы регионов Республики Таджикистан 
необходимо рассматривать комплексно механизмы и процессы инвестирования 
строительства и приобретения жилья как целостную систему с определением их 
значимости для каждой территории, учитывая особенности географического 
расположения, социально-экономического положения и развития как региона в целом, 
так и конкретной территории. На сегодняшний день такой системный подход в 
государственной и региональной строительной сфере отсутствует, и органы 
исполнительной власти не уделяют этой проблеме должного внимания. Кроме того, 
проблема еще заключается в применении неактуальных требований по качеству 
строительных объектов. [7,95] 

Для каждого человека жилище является одной из фундаментальных жизненных 
потребностей. Обеспеченность жильем выступает показателем не только материального 
благополучия нации, но и эффективности социальной политики, проводимой 
государством. 
Вот почему в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года обеспечение населения доступным и качественным жильем рассматривается 
как ключевой фактор развития человеческого потенциала. 
Проблемы жилищной сферы сводятся к двум основным.  

Во-первых, это ухудшающееся состояние наличного жилищного фонда, 
находящегося в ветхом и аварийном; 

Во-вторых, низкие темпы жилищного строительства. Последствия гражданской 
войны в стране приостановили развитие данного сектора экономики на долгие годы. 
Ещё одной причиной резкого спада объемов жилищного строительства в период 
реформ явилось уменьшение капитальных вложений в жилищное строительство на фоне 
общего снижения инвестиций в основной капитал. В чем же причины такого положения 
в секторе жилищного строительства, какие факторы негативно отражаются на его 
развитии? 
Анализ реальной ситуации, базирующийся на результатах опроса руководителей 
строительных предприятий, позволил сформулировать основные причины, тормозящие 
развитие жилищного строительства. [4,46] 

Во-первых, низкий платежеспособный спрос населения при существующем 
соотношении уровня доходов и цен на жилье. 

Во-вторых, наличие административных барьеров, обусловливающих трудности в 
получении необходимых согласований и разрешений на осуществление строительства и 
влекущих значительные финансовые расходы застройщиков. Во многом это связано с 
отсутствием продуманной и целостной структуры законодательства в сфере 
строительства – принимаемые законы содержат не только внутренние противоречия, но 
и противоречия по отношению друг к другу, что делает их трудноисполнимыми. 

В - третьих, дефицит сформированных и обеспеченных инфраструктурой 
земельных участков под жилищную застройку. Общий масштаб площадей резервных 
земельных участков под жилищное строительство, а также обеспеченность 
коммунальной инфраструктурой. Данная проблема связана с отсутствием механизмов 



426 

 

финансирования проектов инженерного оборудования территорий. В развитых странах 
строительство инженерных коммуникаций осуществляется за счет государственных 
средств, в Республике Таджикистан - за счет застройщиков, поскольку региональные 
бюджеты, являясь дотационными, не обладают достаточным залоговым обеспечением 
для привлечения кредитных ресурсов на инженерную подготовку земельных участков 
под застройку.  

Таблица 1. 
Ввод в действие основных фондов. 

                действующих ценах, млн. сомони 
 

Наименование 
годы 2020 

к 
2019 
в % 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод в действие основных 
фондов по регионам республики.  

5406,6  
 

6678,5  
 

4859,3  
 

7033,3  
 

7266,8  
 

103,3 

Горно-Бадахшанская 
автономная область 

97,5  
 

768,2  
 

513,5  
 

100,7  
 

180,0  
 

178,7 

Согдийская область 1360,5  
 

1457,6  
 

1118,6  
 

804,4  
 

1093,9  
 

135,9 

Хатлонская область 1122,3  
 

1674,6  
 

710,6  
 

3027,9  
 

2599,2  
 

85,8 

г. Душанбе 2535,5  
 

2222,6  
 

2092,2  
 

2815,7  
 

2699,5  
 

95,8 

РРП 290,7  
 

555,5  
 

424,4  
 

284,6  
 

694,1  
 

243,8 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости.  
   Статистический сборник. Душанбе, 2021- С.469 

 
Из приведенных данных таблицы 1. Видно, что за последние годы сектор 

строительства в стране и её регионам имеет тенденции к увеличению. Ввод в действие 
основных фондов по регионам республики в 2020 году по сравнению с 2019 увеличился 
на 103, %, по ГБАО-178,7, по Согдийской области – 135,9, по Хатлонской области – 
85,8, по г. Душанбе – 95,8, по РРП – 243,8%. За последние годы в стране было построено 
много жилых кварталов, предприятий, различных объектов для учреждений и 
организаций. Многие ветхие, старой постройки кварталы были снесены и сносятся по 
сей день. На их месте воздвигнуты новые, современные постройки.  

Принимая во внимание предложения руководителей строительных предприятий 
области по увеличению объемов жилищного строительства, считаем возможным 
сформулировать основные направления его развития и дать ряд рекомендаций по их 
реализации, которые, на наш взгляд, было бы полезно осуществить на региональном 
уровне. 

Во-первых, необходимо формировать градостроительную политику региона как 
основу развития строительного комплекса. Для реализации этого направления нужно 
разработать градостроительную документацию и документы территориального 
планирования на местах, с учетом новой градостроительной политики; выработать 
стандарты жилой среды и запретить застройки, ее ухудшающей; поддержать и изучить 
новые типы поселений, которые уже появились в Республике Таджикистан.  

Во-вторых, устранить административные барьеры в процессе выделения участков 
под жилищную застройку, что позволит, по оценкам экспертов, снизить цены на жилье 
в три раза.  

В-третьих, устранить дефицит земельных участков, их дороговизну, обеспечить 
инженерной инфраструктурой как еще одно решающее условие снижения цен на жилье.  
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В-четвертых, ускоренно развивать массовое жилищное строительство с целью 
повышения обеспеченности жильем разных слоев населения. Комплексная застройка 
территорий является одним из эффективных вариантов реализации данного 
направления. Быстрому снятию напряженности на рынке жилья способствует 
целесообразно в массовом порядке строить одно и двух комнатные квартиры, не 
придавая слишком большого значения элитарному и индивидуальному жилью. В 
районах комплексной застройки, возможно, следует возводить дома невысокой степени 
благоустройства, что существенно снизит цену жилья. Такие квартиры станут 
оптимальным вариантом для молодых семей, которые считаются наиболее 
нуждающимися в жилье. 
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Дар мақола асосҳои методологии назорати давлатии молиявӣ дар асоси таҷрибаи 

ватанӣ ва хориҷӣ зери таҳқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки 

такмили методологияи назорати давлатии молиявӣ то андозае аз ягонакунии он байни 

мақомоти ваколатдор ва навкунии дигар унсурҳои методологӣ вобаста мебошад. Дар 

мақола ба сифати мушкилоти асосии методологии назорати давлатии молиявӣ 

бенизомии фаъолияти мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва номуайянии ҳуқуқии 

онҳо, инчунин, набудани консепсияи умумиқабулкардашудаи соҳа қайд шудааст.  

Калидвожаҳо: назорати давлатии молиявӣ, захираҳои молиявӣ, ҳисоботи молиявӣ, 

идоракунии молия, таҳлил, баҳодиҳӣ, стандартҳо, консепсияи ягонаи назорати 

давлатии молиявӣ.  

Воқеан, назорати давлатии молиявӣ ба тамоми муносибатҳои ҷамъиятии соҳаи 

буҷетӣ, аз ҷумла ба механизми идоракунии давлатӣ тавассути марказонии захираҳои 

молиявии ҷамъкардашуда таъсири худро мерасонад. Бинобар ин, зарур аст, ки 
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методологияи комил ва низоми босамари назорати давлатии молиявӣ бунёд карда 

шавад, то фаъолияти молиявии қонунии давлатӣ ва баҳодиҳии мақсаднокии он таъмин 
карда шавад. 

Аз нигоҳи мо, самаранокии фаъолияти мақомоти назорати давлатии молиявӣ 

бештар аз омилҳои зерин вобаста мебошад: а) устувории қонунгузории соҳа; 

мукаммалии (пуррагӣ)-и маълумот; в) мувофиқати иттилооти андухташуда бо ҳолати 

воқеӣ; г) тартиби муносиби фаъолият; ғ) кордонии намояндагони мақомоти назорати 

давлатии молиявӣ. Ҷараёни такмилдиҳии методологияи назорати давлатии молиявӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то андозае аз ноустувории омилҳои зикршуда ва мавҷудияти 
мушкилоти зерин вобаста мебошад: 

1.Такрор будани салоҳияти мақомоти назорати давлатии молиявӣ. Ҳолати мазкур 

боиси он мегардад, ки уҳдадориҳои баъзе аз мақомот иҷронашуда боқӣ мемонад ва дар 

натиҷа баъзе аз амалиёти молиявӣ аз доираи назорат дар канор мемонанд. 

2.Набудани роҳи ягона барои муайян намудани ҷавобгарии вайронкунандагони 

меъёрҳои амалкунанда. 

3.Мавҷуд набудани роҳи ягона оиди татбиқи чорабиниҳои назорати давлатии 

молиявӣ. 

4.Набудани низоми ягонаи ҷамъоварӣ ва пешниҳоди иттилоот, ки боиси пайдо 

гардидани мушкилиҳо дар ҳисобу китоб ва натиҷаи ниҳоӣ оварда мерасонад. 

Яке аз шартҳои муҳими мукаммал гардидани фаъолияти мақомоти назорати 

давлатии молиявӣ – ин мувофиқати фаъолияти мақомоти мазкур ба стандартҳои 

фаъолияти назоратие, ки аз ҷониби ташкилоти байналмилалии мақомоти олии назорат 

нашр мешавад, ба ҳисоб меравад. Дигар шарти муҳим ин коркарди таснифоти 

қоидавайронкуниҳо дар нисбати истифодаи воситаҳои буҷетӣ, санадҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии соҳа ва ғ. мебошад. Яъне мавҷуд будани ҷавобгарии конкретӣ барои 

қоидавайронкунии конкретӣ [5, с.105].  

Дар соли 2009 роҷеъ ба масъалаи назорати молиявӣ интернет-конференсия 

баргузор гардид, ки дар ин чорабинии илмӣ Раиси Палатаи ҳисоби Федератсияи Россия 
С.В. Степашин дар мавзуи “Мушкилоти актуалии таъмини низоми ягонаи назорати 

молиявӣ дар Федератсияи Россия” баромад намуд [4, с.20]. С.В.Степашин баъзе аз 

мушкилиҳои соҳаи назорати давлатии молиявиро, ки айни замон вуҷуд доранд, шарҳу 

тавзеҳ дод ва қайд намуд, ки дар Россия мақомоти зиёде мавҷуданд, ки ба масъалаҳои 

вобаста ба назорати молиявӣ машғуланд, аммо онҳо низоми ташкил ва салоҳиятҳои 

конкретии худро надоранд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мушкилоти 

қайдшуда ҷой дорад. 

Ҳамин тавр, назорати давлатии молиявӣ ба тамоми муносибатҳои ҷамъиятии 

соҳаи буҷетӣ, аз ҷумла ба механизми идоракунии давлатӣ тавассути марказонии 

захираҳои молиявии ҷамъкардашуда таъсири худро мерасонад. Бинобар ин, зарур аст, 

ки низоми комил ва босамари назорати давлатии молиявӣ бунёд карда шавад, то 

фаъолияти молиявии қонунии давлатӣ ва низоми баҳодии мақсаднокии он таъмин 
карда шавад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз мушкилии заминавии такмили методологии 

назорати давлатии молиявӣ - набудани назарияи илмии назорат маҳсуб меёбад. 

Ҳамчунин, масъалаҳои вобаста ба ташкил, тартиботи ҳуқуқӣ ва методологияи назорати 

молиявӣ ба талабот ҷавобгуй набуда, ҷараёни ташаккулёбии намудҳои алоҳидаи 

назорат ба итмом нарасидааст, инчунин, моҳияти назорати буҷетӣ мавриди таҳқиқи 

амиқ қарор нагирифта, консепсияи ягонаи назорати давлатии молиявӣ дар сатҳи 

мамлакат коркард карда нашудааст. Бунёди назорати давлатии молиявӣ, ки ба 

талаботи ҷомеаи демократӣ ҷавобгӯй буда, барои рушди босамари низоми молиявии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд, ба рафъи монеаҳои болозикр ва ҳалли дигар 

мушкилоти ҳалталаб вобаста мебошад.  
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Натиҷаи омӯзишу таҳлилҳо нишон дод, ки бо мақсади мутобиқ сохтани 

фаъолияти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар субъектҳои назорати 

давлатии молиявӣ ба Палатаи ҳисоб атрофи масъалаҳои назорати молиявӣ, 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар муносибат ба масъалаҳои молиявӣ, оид ба 

қонунгузории назорати молиявӣ ва дигар масъалаҳо, ки ҳаллу фасли онҳо дар санадҳои 

меъёрии амалкунанда нишон дода нашудааст, салоҳиятҳои иловагӣ дода шавад. 

Аз таҷрибаи Федератсияи Россия маълум мегардад, ки ду роҳи баландбардории 

самаранокии назорати давлатии молиявӣ ҷой дорад: 

Роҳи якум, ин итоати қатъӣ дар чаҳорчӯбаи низоми ягонаи мақомоти олии 

назорати мустақил мебошад. Таҳқиқи масъалаи баландбардории самаранокии назорати 

давлатии молиявӣ бо ин роҳ дар корҳои илмии иқтисодчиёни Россия ба монанди В.В. 
Буртсев, Е.Ю. Грачева, В.А. Жуков, С.П. Опенишев, Н.Д. Погосян, В.М. Родионова, 

С.В. Степашин, С.О. Шохин дида мешавад. Аз сабаби он ки кори мақомоти назорати 

давлатии молиявӣ ба якдигар ҳамоҳанг нест (байни онҳо алоқаи устувори мутақобилаи 

мувофиқ вуҷуд надорад), бинобар ин, ҳолати мазкур барои ташаккули низоми комили 

назорат аз болои захираҳои молиявӣ ва истифодабарии моликияти давлатӣ моеа эҷод 

мекунад. Бо назардошти вазъияти ҷойдошта ислоҳоти мақомоти амалкунандаи 

назорати молиявӣ ва муттаҳид намудани онҳо ба як низоми ягонаи мақомоти назоратӣ 

амри зарурӣ мебошад.  

Роҳи дуюм, ҳамчун роҳи конститутсионӣ дониста мешавад. Низоми назорати 

давлатии молиявиро зери таъсири як қатор сабабҳо бунёд намудан ғарйриимкон 

мебошад. Аммо рушди ин низом дар асоси базаи мавҷудаи қонунгузорӣ ва меъёрӣ 

имконпазир аст. Баландбардории самаранокии назорати давлатии молиявӣ бо роҳи 

конститутсионӣ аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат, аз ҷумла Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.  

Ҳамин тавр, аз нуқтаи назари мо, барои такмили методологияи минбаъдаи 

назорати давлатии молиявӣ маҳдуд намудани мушкилоти зерин мувофиқи мақсад 
мебошад: 

– бенизомии фаъолияти назорати давлатии молиявӣ ва номуайянии ҳуқуқии он; 

– номуносибии заминаҳои қонунгузорӣ ва методологӣ; 

– набудани консепсияи умумиқабулкардашудаи назорати давлатии молиявӣ ва 

низоми ягонаи иттилоотӣ оиди ҳуқуқвайронкуниҳои ошкоршуда,  

– бенизомии назорат, ки баъзан маврид санҷиши такрории як ташкилот дар дигар 

солҳо аз соҳаи назорат дур мешавад;  

– амали мутақобилаи нисбатан заиф байни мақомоти назоратӣ (ин ҷиҳат бояд 

самти аввалиндараҷаи такмилдиҳии назорати давлатии молиявӣ қарор гирад). 
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Бо маќсади таъмини риояи ќонунгузорї, самаранокии низоми назорати дохилї ва 

баландбардории њосилнокии мењнат дар фаъолияти дилхоњ субъекти иќтисодї зарурати 
таъсис додани хизмати аудити дохилї пеш меояд. Воќеан, чорабинињои санљишию 
бањодињие, ки аз љониби аудиторони дохилї гузаронида мешаванд, барои татбиќи 
наќшањои стратегии корхона шароити мусоид фароњам меоваранд.  

Аудити дохилї барои муайян ва ошкор кардани самтњои афзалиятноки фаъолияти 
корхона аз тариќи татбиќи бандњои наќшаи таќвимї мусоидат менамояд. Чунки аудити 

дохилӣ оид ба гузаронидани санҷиш, баҳодиҳӣ ва машваратдиҳии низомҳои идоракунӣ 

ва дигар низомҳо, ки бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунӣ, самаранок ва 

натиҷабахши субъектњо анҷом дода мешавад, фаъолияти мустақил ва объективӣ 
мебошад. 

Супоришњои муайян, ки барои гузаронидани таҳқиқоти аудиторӣ, бо роњи амалї 

намудани чорабинињои санҷишӣ ва ё машваратӣ иборат мебошад, супориши аудити 

дохилї мебошад. Мақсадҳои супориши аудитӣ аз таъмини хулосаи воќеӣ ва мустақил 

оид ба фаъолият ва натиҷаҳои ҷараён, низом ё ҷузъиёти дигаре, ки аудит онҳоро фаро 
гирифтааст, иборат мебошад. 

Супориши аудитӣ дар намуди аудити низом, аудити мувофиқат ба қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аудити молиявӣ, аудити фаъолият ва аудити технологияи 

иттилоотӣ ба роњ монда мешаванд. Ёрии машваратӣ дар фаъолияти хизмати аудити 
дохилї яке аз намудњои муњими хизматрасонињо ба њисоб меравад, ки бо роњи 

пешниҳоди тавсияву хулосаҳо, изҳори ақидаҳо, омўзиш ва дигар тавзеҳот, ки барои 

инкишофи ҷараёни идоракунӣ ва назорати таваккал мусоидат менамоянд, дар назар 
дошта мешаванд. 

Аудиторони дохилї дар заминаи як ќатор принсипҳо ва меъёрҳо фаъолияти худро 

ба роњ мемонанд, аз љумла: мустақилиятї; беѓаразӣ; салоҳиятнокӣ; зарурии касбият; 

бовиҷдонӣ; масъулиятокӣ ва махфият. 
Бояд ќайд намуд, ки аудити дохилї имкон дорад дар њолатњое, ки аз нигоњи расму 

анъанањои фарњангї ва њуќуќ фарќ мекунанд, дар ташкилотњое, ки таъйинот, андоза, 
мураккабии кор ва сохторашон фарќият дорад, њам аз тарафи кормандони худи њамон 
ташкилот ва њам аз тарафи кормандони берунї гузаронида шавад. Азбаски ин 
фарќиятњо имкон дорад таъсири хусусиятхои худро ба амалияи аудити дохилї дар ин ё 
он њолат расонад, бинобар ин, риояи стандартњои байналмилалии касбии аудити 
дохилї заминаи асосии иљрои уњдадорињои аудиторони дохилї ба њисоб мераванд.  

Аудитори дохилї метавонад старндартњоеро, ки аз тарафи ташкилотњои бонуфуз 
коркард шудааст, истифода баранд, дар њолате, ки дар њисоботњои худ он маълумотро 
нишон дода бошанд. Агар байни талаботњои стандартњо ва дигар меъёрњои 
эътирофшуда фарќият мавдуд бошад, он гоњ аудитори дохилї бояд ба талаботњои 
стандартњо љавобгў бошад, инчунин метавонад талаботњои дигар стандартњоро иљро 
намояд, агар онњо тавсифи љиддї дошта бошанд. 

Маќсади стандартњои байналмилалии касбии аудити дохилї инњо мебошанд: 
муќаррар кардани принсипњои асосии амалияи аудити дохилї ва таъмин намудани 
заминањои консептуалї барои пешнињод намудани маљмуи васеи хизматњо дар соњаи 
аудити дохилї, ки ба такмил додани фаъолияти корхона равона карда шудааст ва ѓ [3, 
с.23]. 

Аудитори дохилї бояд барои маълум кардани нишонањои ќаллобї дониши кофї 

дошта бошад, инчунин дониши ў бояд барои бањо додани он, ки ташкилот чӣ тавр 
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хафвро идора мекунад, басанда бошад. Аудиторони дохилї бояд дорои донишњои кофї 
оид ба хавфњои асосї ва усулњои назорат, ки бо технологияњои иттилоотї вобастагї 
доранд, дошта бошад. Инчунин, усулњои автоматикунонии аудитиро дар хаљми лозима 
барои иљрои вазифањои додашуда истифода карда тавонанд. Њамзамон, дар назар 
дошта намешавад, ки њамаи аудиторони дохилї салоњияти аудиторї доранд, ки 
вазифаи асосии онњо аудити технологияњои иттилоотї мебошад. 

Аудиторони дохилї уњдадоранд донишу малака ва муќаррароти касбии худро 
истифода баранд. Муносибати касбї ба кор маънои онро надорад, ки аудитор ба содир 
кардани хато њуќуќ надошта бошад. 

Аудитори дохилї бояд ба кор муносибати касбї зоњир намуда, объектњои зеринро 
бањо дињад: 

- хаљми коре, ки барои ноил гардидани маќсадњои супориши аудиторї зарур 
мебошад; 

- мураккабї, моњият ва ањамияти нисбии масъалањое, ки нисбат ба онњо кафолат 
дода мешаванд; 

- мутобиќат ва самарабахшии равандњои идоракунии хавфњо, назорат ва 
идоракунии корпоративї; 

- эњтимолияти хатоињои љиддї, тањрифот ё риоя накардани ќоидањо; 
- маблаѓе, ки дар муќоиса бо фоидаи эњтимолї барои додани кафолати аудиторї 

сарф мешавад. 
Мо чунин мешуморем, ки барои изњори муносибати касбї ба кор, аудитори 

дохилї бояд имконияти истифода намудани усулњо ва воситањоро, ки аз технологияњои 
компютерї асос ёфтаанд, инчунин дигар усулњои тањлилии маълумотро баррасї 
намояд. 

Аудитори дохилї бояд ба вуљуд доштани хавфњои љиддї, ки метавонанд ба 
фаъолият ва ё захирањои ташкилот таъсир расонанд, барои бањодињї омода бошад. 
Аудиторони дохилї бояд донишу малака ва сатњи тахассусии худро ба таври мунтазам 
такмил дињанд.  

Роњбари аудити дохилї уњдадор аст, ки барномаи кафолат ва баланд бардоштани 
сифатро, ки тамоми намудњои фаъолияти аудити дохилиро дар бар мегирад, тањия ва 
дастгирї намояд. Барномаи кафолат ва баланд бардоштани сифат бо маќсади таъмини 
бањодињии мутобиќати аудити дохилї ба муќаррароти аудити дохилї ва стандартњои 
байналмилалии касбии аудити дохилї тањия карда мешавад.  

Бањодињии дохилии фаъолияти касбии аудитори дохилї бояд њолатњои зеринро 
дар бар гирад: а) мушоњидаи пай дар пайи фаъолияти аудити дохилї; б) тафтиши давра 
ба давра, ки аз тарафи кормандони хизмати аудити дохилї бо роњи худбањодињї ва ё аз 
тарафи кормандони дигари ташкилот, ки дорои донишу таљрибаи аудити дохилї 
мебошанд, гузаронида мешавад [4, с. 22]. 

Њамин тавр, њамчун хулоса метавон гуфт, ки хадамоти аудити дохилї бояд барои 
иљрои корњое мусоидаткунанда бошад, ки пешрафти фаъолияти корхона аз натиљаи 
онњо вобаста бошанд. Вобаста ба ин њолат, чунин мешуморем, ки аудиторони дохилї 
бояд дар рафти фаъолияти корї, алалхусус њангоми иљрои супоришњои машваратдињї 
муносибати касбї нишон дињад ва њолатњои зеринро бањо дињанд: 

- эњтиёљот ва умеду боварии муштариён, аз љумла хусусият, муњлат ва тарзњои 
пешнињоди њисобот дар бораи натиљањо; 

- мураккабии нисбии кор ва њаљми он, ки барои ноил гардидани маќсадњои 
супориши аудиторї заруранд; 

- маблаѓе, ки дар муќоиса бо фоидаи эхтимолї барои хизмати машваратдињї сарф 
мешавад. 

Адабиёт: 

1.Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторї”, № 993 аз 22.07. 2013 сол. 
http:www.mmk.tj 

2.Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи аудитории дохилї дар сохторњои давлатї”, № 
631 аз 21.07. 2010сол. http:www.mmk.tj 
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ТАДБИҚИ ҲАДАФҲОИ СТРАТЕГӢ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Олимов Д. – н.и.и., ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Деҳқонова М. – магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 
 

Дар истењсолоти соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон душворињои зиёде љой 
доранд. Ба сабаби нокомил будани низоми идора маќомоти поёнии идора дар соњаи 
кишоварзї суст гардидааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки омилњои иќтисодї, аз љумла болоравии нарх ба 
воситањои моддию техникии дар соња истифодашаванда ба рушди кишоварзї таъсири 
манфї мерасонанд, ки ин имконияти молистењсолкунандагони кишоварзиро љињати 
татбиќи лоињањои инноватсионї, гузариш ба технологияњои нави захирасарфакунанда 
ва дар ин замина, таъмин намудани татбиќи модели рушди босуръати иќтисодї мањдуд 
менамояд. Раванди инноватсионї дар кишоварзї хусусияти худро дорад, ки он ба 
истењсолоти соња алоќаманд аст.  

Дар доираи «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030» се вазифаи асосӣ гузошта шудааст: 

- якум, расидан ба сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии баробар ба сатҳи кишварҳои 

инкишофи миёна бо дараҷаи миёнаи даромад муқоисашаванда; 

- дуюм, таъмин намудани рушди устувор тариқи диверсификатсия ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ; 

- сеюм, тавсеа ва таҳкими мавқеи табақаи миёна. 

Дар ин замина, барои ноил гардидан ба ҳадафи аввал зарур аст, ки суръати 

устувори афзоиши иқтисодиёт дар сатҳи 7-8% нигоҳ дошта шуда, ҳаҷми маљмуи 
мањсулоти дохилии кишвар ба 3 ва беш аз он маротиба афзоиш ёбад. Инчунин, 

нишондиҳандаи маљмуи мањсулоти дохилї ба сари аҳолӣ на кам аз 2,5 маротиба 

афзоиш ёфта, нишондиҳандаи сатҳи умумии камбизоатӣ бояд 2 маротиба коҳиш дода 
шавад. 

Дар доираи ин њуљљати муњим њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї низ куллан 
бояд рушд ёбад. Айни њол бошад, мутобиќи маълумоти оморї дар соли 2020 њаљми 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар њамаи категорияњои хољагї 24,5 млрд. сомониро 
(бо нархњои љорї) ташкил дода, нисбат ба соли 2019 6,5 фоиз, аз љумла дар соњаи 
растанипарварї 16,9 млрд. сомонї ё 6,9 фоиз ва чорводорї 7,6 млрд. сомонї ё 5,5 фоиз 
афзоиш ёфтааст. 

Тањлилњо нишон доданд, ки кишоварзї яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиёти 
Тољикистон ба шумор рафта, дар солњои охир аз 19 то 22 фоизи маљмуи мањсулоти 
дохилї дар ин соња истењсол гардидааст, ки дар љадвали 1 нишон дода шудааст. 

Љадвали 1. 
 - Таносуби њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар сохтори маљмуи мањсулоти 
дохилии Љумњурии Тољикистон, % 
Нишондињандањо 2010 2015 2018 2020 
Маљмуи мањсулоти миллї  100 100 100 100 
Сатњи њаљми мањсулоти кишоварзї дар сохтори 
маљмуи мањсулоти миллї 

36,5 19,6 21,9 21,1 



433 

 

Дар асоси маълумотњои кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмуи оморї – 
Душанбе, 2020. - С.15. 

 
Аз тањлили љадвали 1 бармеояд, ки дар мамлакат аз рўи маълумотњои оморї 

ҳаљми истеҳсоли маҳсулотҳои алоҳида дар соли 2017 ғалладонагиҳо 1447689 тонна, 

гўшт 248769 тонна дар вазни зинда, шир 949972 тонна, тухм 341400 ҳазор дона ташкил 
додааст, ки нисбати соли 2016 зиёд аст. 

Инчунин, истеҳсоли сабзавот 1859085 тонна, картошка 782892 тонна, мевагиҳо ва 
буттамева 405034 тонна ва ангур ба 228303 тонна расонида шудааст. 

Дар љадвали 2 дараљаи таъминоти ањолии љумњурї бо мањсулотњои асосии 
кишоварзї дар соли 2019 мувофиќи меъёрњое, ки аз љониби Ташкилоти умумиљањонии 
озуќа (ФАО) тавсия шуда, оварда шудааст. 

Љадвали 2. 
Дараљаи таъминоти ањолии љумњурї бо мањсулотњои асосии кишоварзї дар соли 

2019 

 Номгӯи маҳсулотҳо Меъёри 
истеъмолї, 

кг дар як сол 
як нафар 

Истењсоли 
мањсулот ба як 
нафар ањолї, кг 

Дараљаи 
таъминот бо 
мањсулоти 
истењсоли 
ватанї, % 

1 Гандум  120,5 104,9 17,0 
2 Картошка  96,7 103,9 107,4 
3 Сабзавот ва полезињо 140,3 270,9 193,1 
4 Мева, ангур ва 

буттамевагињо 
80,9 66,8 83,2 

5 Гӯшт (бо вазни зинда) 70,1 27,0 38,5 

6 Шир ва мањсулоти 
ширї 

359,9 106,2 29,5 

7 Тухм, млн. дона 243 39 16,0 
   Сарчашма: аз рўи меъёри истеъмолии умумиљањонии озуќа (ФАО) тавсия дода 
шудааст. 
 

Бояд ќайд кард, ки истењсоли мањсулотњои асосии кишоварзї ба як нафар ањолї 
низ сол то сол зиёд гашта, дар соли 2021 чунин аст: ѓалладонагињо 163,8 кг, картошка 
88,6 кг, сабзавот 210,4 кг мевагињо ва ангур 71,6 кг, гўшт 28,2 кг, шир 107,5 кг ва тухм 
38,6 дона. Тибќи меъёрњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (ФАО) дараљаи 
худтаъминкунии ањолии кишвар бо мањсулотњои истењсоли ватании мамлакат ин бењтар 
намудани њолати мелиоративии заминњои обї ва аз худ намудани заминњои нав 
мебошад. Дар шањру ноњияњои љумњурї садњо њазор гектар заминњои бекорхобида 
барои аз худ кардан мављуд мебошанд. Дар ин замина зарурият барои истифодаи 
технологияњои муосири обмонї (ќатрагї ва ѓ.) ба миён омадааст. Омилњои дигаре низ 
мављуданд, ки ба рушди инноватсионии соња монеъ мегарданд. 

Ќобили зикр аст, ки љињати кам кардани таъсири омилњои номусоиди зикршуда 
дар соњаи кишоварзї зарур аст, ки самтњои зерини дастгирии давлатї ва 
њавасмандгардонї дар самти фаъолияти инноватсионї татбиќ карда шаванд: 
- баланд бардоштани самаранокии рушди илмию комплекси агросаноатї; 
- таъмини меъёрњо ва њуќуќии фаъолияти инноватсионї, њифзи объектњои моликияти 

зењнї ва љорї намудани онњо дар гардиши иќтисодї (хољагї); 
- суръатбахшии татбиќи дастовардњои илм, техника ва таљрибаи пешќадам дар 

истењсолоти кишоварзї; 
- рушди инфрасохтори раванди инноватсионї, низоми сертификатдињї ва пешбурди 

коркардњои илмию техникї, тайёр кардан ва такмил додани кадрњо; 
- рушд ва такмили фаъолияти иттилоотї; 
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- дастгирии давлатии молистењсолкунандагони соњаи кишоварзї ба маќсади 
барќарорсозии пардохтпазирии онњо ва имконияти татбиќи фаъолияти 
инноватсионї; 

- ташаккули механизми иќтисодии идоракунї ва њавасмандгардонии лоињањои 
инноватсионї дар тамоми соњањои маљмуи агросаноатї. 

Фаъолияти инноватсионї дар соњаи кишоварзї ба њалли вазифањои зерин мутамарказ 
гардонида мешавад: 

- таъмини раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї бо роњи бењтар кардани сифати он; 
- кам кардани харољот дар истењсоли мањсулоти кишоварзї; 
-татбиќи технологияи захирасарфакунанда, таљњизоти техникї ва такмил додани соњаи 

аграрї; 
- таъсиси инфрасохтори инноватсионї дар маљмуи агросаноатї; 
- дастгирии фаъолияти инноватсионии институтњои Академияи илмњои кишоварзии 

Тољикистон; 
- татбиќи агротехнологияњое, ки ба даст овардани њосили баланд ва аз љињати экологї 

тозаи мањсулоти кишоварзиро таъмин мекунанд; 
- баланд бардоштани самаранокии тањќиќоти илмие, ки љињати ба вуљуд овардани 

навъњои нави раќобатпазир, воридотивазкунандаи зироатњои кишоварзї, коркарди 
технологияњои интенсификатсияи истењсолоти кишоварзї, баланд бардоштани 
њосилхезии хок, истифодаи усулњои њамгиросозандаи мубориза бар 
зараррасонандањои кишоварзї нигаронида шудаанд; 

- рушди биотехнология ва истифодаи дастовардњои он дар маљмуи агросаноатї; 
- дастгирии коркард ва истифодаи технологияњои ветеринарї; 
- тањияи лоињањои инноватсионї оид ба самтњои афзалиятноки рушди маљмуи 

агросаноатї. 
Адабиёт: 

1. Абрютина М.С. Таҳлили фаъолияти молиявӣ - иқтисодии корхона / М.С. Абрютина, А.В., 

Грачев//М.: Кор ва хизматрасонӣ - 1998. 256 с. 
2. Асроров И. Рыночная экономика и ее модели / И. Асроров, Шарипов-Куляб: Сада, 2002.-51 с. 
3. Ашуров И.С. Интенсификации молочного скотовод-ства региона / И.С. Ашуров, Х.А. 
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ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШИ АУДИТОРӢ ДАР МАҚОМОТИ 

ГУМРУКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
Юнусов А., муаллими калони кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ 

Одинаев Ғ., магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ. 

 
Дар шароити имрўза барои назорати иљрои санадњои меъёрию њуќуќии дар самти 

гумрук ва андозбандї ќабулгардида наќши аудити гумрукї хело баланд буда, яке аз 
масъалањои асосї дар самти муносибањои иќтисодї ва сиёсии хар як давлатро ташкил 
менамояд.  

Чї хеле ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар баромади худ ќайд менамояд: 
“Дар њаќиќат, гумрук дар њаёти њар як давлати соњибистиќлол ањамияти фавќулода 
дорад ва гузашта аз ин, дарвозаи њар давлат аст. Зеро аз кори маќомоти гумрук на 
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танњо таъмини молиявии соњањои гуногуни фаъолияти давлат, балки бехатарии 
иќтисодї, фарњангї, идеологї ва экологии он вобастагии бевосита дорад”.  

Ќайд намудан зарур аст, ки роњбаладии фаъолияти иќтисодї берунаи њар як 
давлатро фаъолияти гумрукї ташкил мекунад. Фаъолияти гумрукї аз ибтидои 
дигаргуншавии иќтисодї танзимкунанда ва воситаи ташкилшавии муносибатњои нави 
иќтисодї ба њисоб меравад. Дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозорї консепсияњои 
нав дар фаъолияти гумрукї ташкил ва дар муддати муайяни ваќт амалї карда мешавад, 
ки вобастагї ба рушди муносибатњои иќтисодї дар мамлакат ва таљрибаи њуќуќї-
гумрукии љањонї муосир бо мутобиќати ќонунгузории гумруки Тољикистон мебошад. 

Имрўзњо намудњои гуногуни назорат вуљуд дорад, ки барои идора намудан ва 
ќабули ќарорњои муносиб дар самти самаранок фаъолият намудани гумрук истифода 
бурда мешаванд, ки аудити гумрукї яке аз онњо ба њисоб меравад.  

Дар ќонунгузории гумрукї мафњуми аудити гумрук на чандон пештар пайдо шуд, 
ки шароити имрўза рушди фаъоли он, дар ташкилшавї ва мустањкамкунии мавќеи ў дар 
ќонунгузории гумрукї ба чашм мерасад. 

Чї тавре ќайд карда шуд, ки дар замони муосир аудити гумрукї яке аз масъалањои 
рўзмарра ба њисоб меравад. Он њамчун яке аз намудњои асосии назорати фаъолияти 
гумрукї эътироф карда шудааст. Аудити гумрукї худ санљиши мустаќил, ки аз тарафи 
аудиторони гумрукї гузаронида мешавад, фањмида мешавад. 
  Маќсади аудити гумрук дар он аст, ки тамоми вайронкунињои санадњои меъёрию 
њуќуќии ќабулнамуда ва эътирофкардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар 
шартномањои байналмилалии эътирофкардаи он дар самти мазкур сари ваќт ошкор ва 
бартараф карда шаванд. Вазифаи асосии аудити гумрук ин афзоишдињии амалиёти 
гумрукї барои иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди беруна, инчунин, ихтисор кардани 
талафот дар њолати ба расмиятдарории гумрукї, яъне санљишњои мазкур на дар њолати 
ба расмиятдарорї, балки баъд аз хориљшавии молњо гузаронида мешаванд. Асоси 
моњияти аудити гумрукиро тањлили ањдномањои басташуда барои воридкунии молњо, 
дарёфти нобаробарињо дар њисобњо, ки онњо метавонанд ба шикоятњои андозї оварда 
расонанд ва инчунин барои ташкили муносибатњои стратегии байни маќомоти андоз ва 
гумрук сабаб мешаванд, ташкил медињад.  

Масъалаи дигари аудити гумрукї ин бањодињии дурустии њисобкунї ва ќабули 
пардохтои гумрукї мебошад. Дар замони имрўзаи мо, яъне дар њолати рушди 
муносибатои иќтисодии беруна, инчунин, дар њолати зиёдшавии иќтидори воридот ва 
содирот, мављудияти нишондињандањои воридотї ва содиротї санљишњои гумрукї 
барои сиёсати буљетї хеле муњим аст.  

Саволи он ки аудит ин фаъолияти маќомоти гумрукї мебошад, ё ин ки ё он 
фаъолияти сохибкории ташкилотњои аудиторї мебошад, аз тарафи олимони соња 
дидабаромада шуд ва аз он муайян карда шуд, ки аудити гумрукї яке аз ќисматњои 
асосии низоми назорати гумрукї (маъмурї) ба њисоб рафта, комплекси чорабинињои ба 
њам алоќаманд, ки аз тарафи маќомоти гумрук дар њолати санљишњои фаъолияти 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди беруна баъд аз баанљомрасии барасмиятдарорї, 
субъектњои хољагидор, ки муносибати бавосита ва ё бевосита ба молњо ва воситањои 
наќлиёт доранд, ки хати сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистонро убур мекунанд, 
инчунин соњибони њуљљатњо, ки дар асоси убурњои мазкур дахолат доранд, барои 
таъмини риояи ќонунгузорї ва шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон, ки 
назорати онњо ба зиммаи маќомоти гумрук вогузор карда шудааст, фањмида мешавад. 
Дар натиљаи тањлилї таљрибаи љањонии назорати гумрукї баъд аз барориши молњо ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки дар маќомоти гумрукии давлатњои хориља назорати 
гумрукї дар шакли аудити гумрукї амалї карда мешавад (назорати гумрукї бо 
истифодаи усулњои аудит), ки дар расми 1. сохтори гумруки онњо инъикос шудааст. 
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Расми 1. Сохтори гумрукии давлатњои хориљї. 
 

 Аудити гумрукї дар худ марљилањои зеринро љойгир мекунад: 
Марњилаи якум, муайянкунии самти фаъолияти аудиторї. Дар бисёр давлатњои 

тараќќикарда таљрибаи оид ба истифодабарии методњои аудит љамъовари шудааст, 
масалан, дар Иттињоди Аврупо самтњои асосии “назорати гумрукиро баъд аз тозакунї”, 
ки асос ёфтаанд, ба омори ќонуншиканї ва низоми идоракунии хауфњо, муайян карда 
шудаанд: 
 аудити гурўњбандии тарифи молњо (инчунин рамзњои иловагї); 
 аудити пайдоиши молњо; 
 санљиши пурра ва сари ваќт пардохт намудани бољњои махсус; 
 тањлилї њаќќоният ва муњосибаи арзиши гумрукї (бо њисоби факторњои 

баландбардории арзиши гумрукї); 
 назорат баъд аз барориши молњо, ки дар тартиби мутобиќати барориш дар минтаќаи 

озоди гумрукї (аудити мутобиќат ба шартњои муайяншуда); 
 аудити воридоткунандагони маснуоти саноатї, либос, пойафзол ва аудити 

воридоткунандагони бузург; 
 аудити содирот; 
 санљиши субъектњои хољагидор, ки дорои низомњои содакардашудаи 

барасмиятдарории гумрукї. 
Баъд аз интихоби самти аудит интихоби иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди 

беруна ба анљом расонида мешавад дар самтњои интихобшудаи аудит. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки марњилаи мазкур дар њамаи маќомоти гумрукї исифода бурда 
намешавад ва танњо дар онњое истифода бурда мешавад, ки дорои таљрибаи зиёди 
љамшуда дар ташкили назорат баъд аз барориш мебошанд, ки иљозати муайян кардан 
аз њама хавфноктарин амалњоро медињад. 

Марњилаи дуюм ин људо карда гирифтани иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди 
беруна. Љараёни људо карда гирифтани иштирокчиён ё, ки самаранок фаъолият 
мекунанд, дар маќомоти гумруки Љопон, барои њамин давраи мазкур дар мисоли ин 
давлат ба роњ монда мешавад. Људо карда гирифтани иштирокчиён барои маќсади 
гузаронидани аудит аз тарафи маќомоти гумрукї бо истифодабарии низоми 
идоракунии хавфњо гузаронида мешавад.  

Таљрибаи љањониро тањлил карда, ба аќидае омадан мумкин аст, ки људокунии 
мазкур дар асосї меъёрњои додашудаи хавфњо ба роњ монда мешавад. Маќомоти 
гумрукї Љопон назорати гумрукиро дар асоси методњои аудити он иштирокчиёни 
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фаъолияти иќтисодї беруна (воридкунандањо) амалї мегардонад, ки онњо бо маблаѓи 1 
милион иенро (пули љопонї) пардохт карда бошанд. Дар маќомоти гумрукї Љопон 
воњидњои назорати гумрукї баъд аз барориш мављуд нест, аммо шуъбањои пости-аудит 
њаст. Аз ин мушоњида кардан мумкин аст, ки вазифаи воњидњои назорати гумрукиро 
шуъбаи пости-аудит ба анљом мерасонад. 

 Марњилаи сеюм ин тартибдињии наќшаи аудит мебошад. Дар аввали моњ рўйхати 
пурраи иштирокчиёни фаъолияти иќтисодї беруна шаклбандї карда мешавад, ки дар 
моњи оянда бояд санљида шавад, инчунин, намуди аудите, ки бо ваќти гузаронидан ва 
таќсимоти минтаќаи кор муайян карда мешавад, бояд гузаронида шавад. Дар Иттињоди 
Аврупо амаликунии “назорати гумрукї баъд аз хориљкунї” дар хусуси аќаллан 5% 
иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди беруна њамасола зарур аст. 

Марњилаи чорум – ин гузаронидани аудит: 
1. Фаъолияти иштирокчии иќтисоди берунаро ба воситаи намуди хавфи он, сохтори 

ташкилшавии хавф, сохтори ташкилшавї, њаљми воридот, њаљми пардохтњои 
гумрукї, арзиши гумрукї ва ѓайраро меомўзад. 

2.  Ба низоми назорати дохилї ва бањисобгирии муњосибї, санљиш ва бањо дода шуда, 
ба низоми расмиёти харид ва фурўши молњо, китобњои бањисобгирии иштирокчї, 
њисобњои тиљоратї ва њуљљатњои пардохтї диќќати асосї дода мешавад.  

3. Дурустии арзиши гумрукии пешнињодшуда омўзиши њуљљатњои вобаста ба 
ањдномањои басташуда ва тасдиќи њаќќонияти онњо, муќоисаи шартномањои хариду 
фурўш, њуљљатњои пардохтї, муайянкунии шартњои бурда расонидан, назорати 
журнали бањисобгири харидњо, тасдиќкунандаи њуљљатњои бањисобгирии муњосибї 
ва дигар њуљљатњо, ки тасдиќи пардохти тарифњои пардохтї мебошанд, санљида 
мешавад. 

Марњилаи панљум бошад – ин љамъбасти назорати гумрукї мебошад. Дар 
марњилаи зерин њисобот шаклбандї мешавад, ки дар он натиљаи санљишњо оварда 
мешаванд. Њисобот ба иштирокчии фаъолияти иќтисоди беруна ва маќомоти болої 
барои ќабули ќарорњо фиристода мешавад. 

Марњилаи шашум – ин гузаронидани бањодињии риояњо ва назорати иљроиш 
мебошад. Маълумотњои баъди љамъбасти санљишњои гузаронидашуда, барои 
категориякунии иштирокчиёни фаъолияти иќтисоди беруна бояд асос шавад. 

Мувофиќи дастовардњои хадамоти гумрукї дар самти аудит ташкилоти 
байналмилалии гумрукї тавсия дода мешавад истифодабарии наќшаи даврии аудити 
гумрукї, ки аз марњилањо иборат мебошад.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Расми 1. Наќшаи даврии маќомоти байналмилалї оиди гузаронидани аудит. 
Яке аз роњњои стратегии рушди хадамоти гумруки Љумњурии Тољикистон низ ин 

бењтаргардонии назорати гумрукї баъд аз барориши молњо мебошад. Маќсади асосии 
«Ташкили тањкурсии методологии назорати гумрукї баъд аз барориши молњо дар асоси 
методњои аудит ва стандартикунонии фаъолияти санљишї» барои баланд бардоштани 
дараљаи назорати гумрукї баъд аз барориши молњо дар Љумњурии Тољикистон, бо 
маќсад истифода бурдани принсипњои байналмилалии гузаронидани назорати гумрукї 
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баъд аз барориши молњо мебошад. Хуллас, наќши аудити гумрукї дар замони муосир 
боло рафта, рўз то рўз талаботи нав вобаста ба анљомдињии аудити мазкур на танњо дар 
Љумњурии Тољкистон, балки инчунин дар тамоми љањон зиёд гардида истодааст.  

Дар маќола мафњуми «Аудити фаъолияти гумрукї» њамчун яке аз намудњои 
назорати гумрукї наќш ва масъалањои истифодабарии он дар фаъолияти иќтисоди 
берунаи фаъолияти субъектони иќтисодї ва соњибкорони инфиродї инъикос шудааст.  
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Сафаров И.Н.,-муаллими калони кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ 

Қаҳҳоров Ҳ.Қ.,-магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-25011100-аудит ва ревизияи 
ДДМИТ 

Дар натиљаи рушди муносибатњои сиёсї-иќтисодї ва тиљоратї байни мамлакатњо 
зарурати назорати фаъолияти иќтисоди берунї пеш меояд, ки назорати аудиторї дар 
танзим ва устуворгардонии муносибатњои мазкур наќши калидї дорад. 

Яке аз хусусиятњои фаъолияти иќтисоди берунї аз он иборат аст, ки 
иштирокчиёни амалиёти иќтисоди берунї маќомоти гумрук ва бонкњо буда, назорати 
асъорї ва гумрукиро амалї менамоянд. Ин њолат зарурати санљиши риояи санадњои 
меъёрии соњаи танзими асъорї ва гумрукиро ба миён меорад. 

Ќисми зиёди мутахассисони соња чунин мењисобанд, ки аудити фаъолияти 
иќтисоди берунї бояд ба самти назорати риояи шартњои шартномањои амалиёти 
содиротї, воридотї ва ё созишномањои молиявии бо шарикони хориљї басташуда 
равона карда шавад. Ба аќидаи онњо, санљишњои аудитории гузаронидашуда бояд 
асоснокї, ќонунї будани иљроиши созишномањои дар фаъолияти иќтисоди берунї 
басташуда, инчунин дурустии ќайдњои бањисобгирии муњосибї ва эътимоднокии 
нишондињандањои њисоботи молиявиро бањо дињад.   

Аудити фаъолияти иќтисоди хориљї дар њамон сурат дар шакли мустаќил амалї 
карда мешавад, ки агар предмети шартнома њамчун предмети аудити махсус ва ё 
ќисмате аз предмети аудити умумї бошад.  

Маќсади асосии аудити фаъолияти иќтисоди хориљї ва њисоббаробаркунї бо 
иштироккунандагони шартномањои берунї дар тасдиќ кардани асосњои ќонунии 
фаъолияти субъектони иќтисодии бозорњои берунї ифода меёбад [1, с.113]. 

Зарурати санљиши бевосита аз болои дуруст инъикоскунї ва барасмиятдарории 
амалиёт дар низоми бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии андозии фаъолияти 
иќтисоди хориљї бо маќсади паст кардани сатњи таваккал амалї карда мешавад.  

Аудити фаъолияти иќтисоди берунї хусусиятњои хоси худро дорад, ки 

муњимтарини инњоро дар рафти таҳқиқот муайян ва ошкор намудем, аз ҷумла: 
- дар амалиёти савдои берунї, аз як тараф, нерезидентњо иштирок менамоянд. 

Бинобар ин, барои бастани шартномањои савдои хориљї бояд ба таври њатмї на танњо 
ќонунгузории миллї, балки ќоидањои байналмилалї омўхта мешавад. Танњо бо ин роњ 
мумкин аст ба ќонунї будани амалиёти хариду фурўш ва сатњи эътимоднокии 
маълумоти низоми бањисобгирии муњосибї бањо дод; 
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- давомнокии тўлонии амалиёт оид ба содироту воридоти молњо ва масофаи калон 
байни фурўшандаю харидор; 

- зарурати убур кардани молњо аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон; 
- иљроиши амалиёт бо асъори хориљї; 
- тањвили мол аз фурўшанда ба харидор бо назардошти харољоти калон амалї 

мегардад, ки эњтимолияти љой доштани таъсири манфї ба тарафњо љой дорад; 
- сатњи баланди харољот барои хизмати фаъолияти иќтисоди берунї; 
- харољоти калон оид ба барасмиятдарории гумрукї аз рӯи муомилот дар савдои 

берунї; 
- зарурати ба даст овардани иттилоот на танњо аз сарчашмањои дохилї 

(шартномањо, њуљљатњои муассисї, њуљљатњои ибтидої, сабткунакњои бањисобгирї, 
шаклњои њисобот), балки аз сарчашмањои берунї (шиносномаи доду гирифт, 
декларатсияњои гумрукї, хулосаи аудиторї дар бораи иштирокчиёни шартнома, 
маълумот оид ба нархњои бозорї барои молњои содиротию воридотї (мол, кор, 
хизмат)), ќурби асъор ва ѓайра пеш меояд. 

Самтњои асосии аудити фаъолияти иќтисоди берунї инњо ба њисоб мераванд: 
- аудити амалиёти асъорї; 
- аудити амалиёти воридотї; 
- аудити амалиёти содиротї.  
Вазифаи асосии аудити амалиёти асъорї ин муайян кардани мувофиќої ва 

ќонунан иљро кардани амалиёти асъорї, ки тавассути хазина, суратњисоб ва дигар 
њисобњои бонкї иљро гардидааст, дар назар дошта мешавад. Инчунин, аудити амалиёти 
асъорї тасдиќ намудани эътимоднокї ва пурра нишон додани амалиёти мазкурро дар 
корхона дар бар мегирад. 

Дар рафти фаъолияти иќтисоди берунї, ки иљроиши амалиёти њисоббаробаркунї 
бо истифода аз асъори гуногун амалї карда мешаванд, бинобар ин, дар рафти аудити 
амалиёти мазкур аудитор бояд дуруст инъикос кардани онњоро дар бањисобгирии 
муњосибї дида барояд.  

Аз нигоҳи мо, самтњои асосии аудити амалиёти асъорї бояд инњо ба њисоб раванд: 
- љамъоварии њуљљатњое, ки оид ба кушодани њисоби асъорї маълумот медињанд; 
- санљиши амалиёт оид ба хариди асъори хориљї; 
- санљиши амалиёт бо асъори наќдї, ки барои маќсадњои сафари хизматї харидорї 

карда шудаанд; 
- санљиши азнавбањодињии асъор ва санљиши бањисобгирии фарќияти ќурбї; 
- санљиши амалиёти хазинавї бо асъори хориљї; 
- санљиши эътимоднокии нишондињандањои њисоботи молиявї аз рўйи моддањои 

асъори хориљї; 
- санљиш ва бањодињии дурустии бањисобгирии харољот оид ба хизматрасонии 

њисоббаробаркунї-хазинавии њисобњои асъории корхона; 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1. Марњилањои асосии аудити амалиёти асъорї. 
Сарчашма: Муаллифон дар асоси адабиёти 1 тартиб додаанд. 

 

Аудити амалиёти асъорї 

Аудити амалиёти хазинавї 

Аудити амалиёт аз рўйи ќарзњо бо асъор 

Аудити амалиёт аз рўйи њисоби асъорї дар бонк 

Аудити амалиёт бо асъори хориљї 

Аудити њисоббаробаркунињо бо шахсони тањти њисоб оид ба сафари хизматии берун аз сарњад  

Санљиши дурустии бањисобгирии фарќияти ќурбї ва нишон додани он дар низоми њисобдорї  
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Маќсади асосии аудити амалиёти содиротию воридотї ин ибрози аќида дар бораи 
дуруст бањисобгирии даромад аз фурўши молњои (кору хизмат) содиротї ва харољоти 
воридоти молњо, пешнињоди аќида дар бораи эътимоднокии нишондињандањои 
натиљањои молиявї аз муомилоти содиротї-воридотї мебошад [2, с.84].  

Самтњои аудити амалиёти содиротї-воридотї дар расми 2 оварда шудааст (ниг. ба 
рас. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 2. Самтњои аудити амалиёти содиротї-воридотї. 
Сарчашма: Муаллифон дар асоси адабиёти 2 тартиб додаанд. 
 
Њамчунин, дар рафти аудити амалиётњои содиротї-воридотї диќќати асосї бояд 

ба самтњои зерин низ равона карда шавад: 
- санљиши асоснокии харољоти дохилкардашуда ба арзиши аслии молњои 

содиротї; 
- санљиши иљрои уњдадорињои содиркунанда оид ба тањвили мањсулот (молњо, кор 

ва хизмат); 
- санљиши њисобњои муњосибие, ки барои бањисобгирии молњои ба содирот 

нигаронидашуда кушода шудааст ва ѓ. 
Ба сифати сарчашмањои санљидашаванда асосан санадњои ќонунгузорї ва 

њуљљатњои меъёрї-њуќуќии танзимкунандаи муносибати воридкунандагон бо 
субъектони Љумњурии Тољикистон, ки дар фаъолияти иќтисоди берунї иштирок 
меварзанд, пеш аз њама, муассисањои бонкї ва маќомоти давлатї дохил мешаванд.  

Њамин тавр, аз дида баромадани хусусиятњои аудити фаъолияти иќтисоди берунї ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар сатњи баланд ташкил ва гузаронидани аудити 
фаъолияти иќтисоди берунї коркард ва ќабули методикаи назорати аудиториро талаб 
менамояд. 

Дар охир њаминро ќайд карданием, ки дар шароити пеш гирифтани сиёсати дарњои 
кушод ва сиёсати истењсоли воридивазкунанда иштироккунандагони фаъолияти 

Аудити амалиёти содиротї-воридотї 

Омўзиши шартњои созишномањои савдои берунї ва муќоиса 

намудани онњо бо шиносномаи муомилоти содиротию воридотї  

Аудити амалиёти фурўш ва њисоббаробаркунињо бо харидорони 

хориљї 

Санљиши дурустии њисоби натиљањои молиявї аз муомилоти 

содиротию воридотї  

Аудити њаракати моли содиршуда (воридшуда) аз таъминкунанда то 

ба харидор 

Санљиши дурустии бањисобгирии фарќияти ќурбї ва нишон додани 

он дар низоми њисобдорї  

Аудити харољоти иловагї доир ба содирот (воридот)  
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иќтисоди берунї фаъол мегарданд. Аммо новобаста ба фаъолнокии онњо, 
бомуваффаќият ва мустаќилона амал намудан дар фаъолияти иќтисоди берунї 
таљрибаи зиёдро талаб менамояд. Санадњои меъёрї-њуќуќии соња бошанд, барои рушди 
муносибатњои мазкур шароити созгорро таъмин менамоянд. Дар шароити кунунии 
Љумњурии Тољикистон санадњои зикршуда наметавонанд њама муносибатњоро танзим 
намоянд. Бинобар ин, барои муњосибони ширкатњои дар фаъолияти иќтисоди берунї 
иштироккунанда бањри ба низом даровардани амалиёти хољагидорї мушкилї пеш 

меояд. Аз ин рӯ, аудити фаъолияти иќтисоди берунї муњим дониста мешавад.  

 
Адабиёт: 

1. Международный аудит: Учебное пособие / Ш.У. Азизов, С.Х. Юлдашева. – Ташкент, 
2013. – 276с. 

2. Международный аудит: Учебное пособие / Т.В.Ножкина. – КамчатГТУ, 2007. – 127с. 

 
 

РОЊЊОИ ТАРТИБДИЊИИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ДАР МУАССИСАЊОИ 
БУЉЕТЇ ВА ИЛМЇ 

Каримов Н.Я.- муаллими калони кафедраи бањисобгирии муњосибї ДДМИТ 

Ойев М.М.- магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии  муҳосибӣ таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

 

Њисобгирии муҳосибӣ дар муассисањои буљетӣ хусусиятњои хоси худро дорад, ки 

дар ќонунгузорињои љорӣ оид ба буљет ва љараёнњои буљетӣ- Низомнома оиди ба роњ 

мондани њисобгирии муҳосибӣ дар муассисањои буљетӣ, ки бо фармони Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2000-ум, №157 тасдиќ шудааст, инчунин дигар 

њуљҷатњои меъёрӣ оид ба њисобгирӣ ва њисобот дар муассисањои буљетӣ оварда шудааст. 
Ташкилотњои аз тарафи маќомотњои њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон 

таъсисдодашуда ва дигар субъектњои њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои 

амалӣ намудани вазифањои идоракунї, иљтимої-фарњангї, илмї-техникї ва дигар 

вазифаҳои хусусияти ѓайритиљоратидоштае, ки фаъолияташон аз буљети дахлдор тибқи 

сметаи даромаду хароҷот маблаѓгузорї мешаванд ва муњосиботи марказонидашудае, 
ки дар назди маќомотњои њокимияти давлатї ва дигар субъектњои њокимияти давлатї 
(минбаъд - муассисањо) ташкил карда шудааст, инчунин, дигар ташкилотњое, ки аз 

буљет мувофиќи рӯйхати буљет маблаѓгузорї (грант мегиранд) мешаванд (минбаъд - 

ташкилотњо) ва даромадњо аз фаъолияти соњибкорї мегиранд, ҳисоботњои молиявии 

солона, семоҳа ва моњонаи худро (минбаъд -њисоботи молиявї) аз рӯи шаклњои 

ҳуҷҷатҳои дар замимањои Дастурамали мазкур овардашуда тартиб медињанд.  
Њисоботи молиявии солона аз тарафи муассиса ва ташкилотњо ба њолати 1 

январи соли баъди соли њисоботї, семоҳа – то 1 июл ва 1 октябри соли љорї, баъди 

моњи њисоботї њам дар њомилҳои ќоѓазї ва њам дар њомилҳои электронии иттилоот 
пешнињод карда мешаванд.  

Њисобот доир ба иљроиши сметаи даромад ва харољот њар моњ то санаи 10-уми 
моњи баъди моњи њисоботї пешнињод карда мешавад. 

Муассисањо ва ташкилотњо њисоботњои молиявиро ба таври афзоянда аз аввали 

сол бо сомонї тартиб дода, ба таќсимкунандањои маблағҳои буљетии болоистодаи худ 
дар муњлатњои муќарраршуда пешнињод менамоянд. Таќсимкунандагони асосии 

(таќсимкунандагон) маблағҳои буљети давлатӣ дар асоси њисоботњои молиявии 
пешнињодшуда њисоботи молиявии муттањидшударо бо сомонї барои пешнињод 
намудан ба маќомоти барои иљрои буљет масъули сатњи мутаносиб (таќсимкунандагони 

асосї) ва дар муњлатњои муќаррарнамудаи онҳо тартиб медиҳанд.  
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Таќсимкунандагони асосии маблағҳои буљети љумњуриявї њисоботи молиявии 
муттањидшударо (бо сомонї) ба Сарраёсати хазинадории марказї ва дигар 
зерсохторњои дахлдори тобеи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон пешнињод 
менамоянд.  

Муњлатњои пешнињоди њисоботњои молиявии љамъбастии семоҳа ва солона оид 

ба иљрои сметаи даромад ва харољоти таќсимкунандагони асосии маблағҳои буљети 

давлатї ва дигар гирандагони маблағҳои буљети љумњуриявиро Вазорати молияи 

Љумњурии Тољикистон тибқи рӯйхати буљетӣ муайян менамояд. 

Њисобгирии муҳосибӣ бояд назорати дохилиро оид ба истифодабарии сметаи 
харољотњо, њолати њисоббаробаркунињо бо корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва 
шахсони алоњида, инчунин, нигоњдории воситањои пулї ва масолењи ќиматнокро таъмин 
намояд. 

Дар њолатњое, ки ба вазорату кумитањо, идорањо (шуъбањо) мувофиќи тартиби 
марказонидашудаи дар сметањои худ нишон додани таъмини масолењи ќиматнок иљозат 
дода мешавад, њисобгирии бухгалтерии ин њисоббаробаркунињо бо тартиби 

муќаррарнамудаи Дастурамали њисобгирии муҳосибӣ дар муассиањои буљетї ба роњ 
монда мешавад. 

Дар њолати дар муњлати муќарраршуда пешнињод нанамудани њисоботњои 

муҳосибӣ оид ба иљроиши сметаи даромад ва харољотњо, аз љониби таќсимкунандагони 

асосї, таќсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буљетӣ, мақомотҳое, ки барои 
иљроиши буљет масъуланд (Сарраёсати хазинадории марказї), метавонанд бо 
огоњонидани роњбарони маќомотњои њокимияти иљроия маблаѓгузории онњоро 
боздоранд.  

Ба таркиби њисоботи молиявии солона ва њисобот доир ба иљроиши сметаи 
даромад ва харољоти муассисањои буљетї шаклњои зерин дохил карда мешаванд. 

Шакли №1 –Њисобот оид ба ҳолати молиявї 
Шакли №1/1 - Маълумот оид ба ќарздории дебиторї ва кредиторї 
Шакли №1/2 - Маълумот оид ба амалиётњои дохилии бахши давлатї 

Шакли №1/3 –Маълумот оид ба гардиши дороиҳои дарозмуддат 

Шакли №1/4 - Маълумот оид ба гардиши захираҳои моддї 

Шакли №1/5 - Маълумот оид ба камомад ва дуздии воситаҳои пулї ва арзишҳои 
моддї 
Шакли №1/6 – Маълумот оид ба фоидаи таќсимнашуда(зарари пўшиданашуда) 
Шакли №1/7 – Вараќаи баќиявї 
Шакли №1/8 – Навиштаљоти тавзењотї баЊисобот оид ба њолати молиявї 
Шакли №2 – Њисобот оид ба натиљањои молиявї 
Шакли №2/1 – Навиштаљоти тавзењотї ба Њисобот оид ба натиљањои молиявї 
Шакли №3 – Њисобот оид ба таѓйиротњои дороињои соф 

Шакли №3/1 – Навиштаљоти тавзењотї ба Њисобот оид батаѓйиротњои дороиҳои 
соф 
Шакли №4 – Њисоботоид багардиши воситањои пулї 
Шакли №4/1 – Навиштаљоти тавзењотї ба Њисобот оид ба гардиши воситањои пулї 
Шакли №5 – Њисобот доир ба иљроиши сметаи даромад ва харољот 
Шакли №6 – Њисобот оид ба иљроиши наќша аз рўи штатњо ва контингентњо 

Њисоботи молиявии муттањидшудаи солона ва семоњаро таќсимкунандагони 
асосии (таќсимкунандагони) маблаѓњои буљетї дар асоси ба онњо пешнињод намудани 
њисоботи молиявии солона ва семоњаи муассисањо ва ташкилотњои дар тобеияти онњо 
ќарордошта, инчунин њисоботи молиявии солона ва семоња аз рўи сметаи даромад ва 
харољоти худ мутобиќи шаклњои дар боло овардашуда тањия менамоянд. Њамзамон, 
Њисобот оид ба њолати молиявї ва оид ба натиљањои молиявии муттањидшуда (шакли 1 
ва шакли 2) дар маљмуъ аз рўи таќсимкунандаи асосии (таќсимкунандаи) маблаѓњои 
буљетї тартиб дода мешавад; њисоботњо дар бораи иљроиши сметаи даромадњо ва 
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харољотњо аз рўи маблаѓњои буљетї (шакли 5) дар миќёси маблаѓњои буљетии 
гирифташуда аз рўи гирандагони бевосита, ќисмњо ва зерќисмњои таснифоти 
функсионалии харољотњои буљети Љумњурии Тољикистон, таснифоти моддањои 
маќсаднок ва намудњои харољотњои буљет тартиб дода мешаванд. Муфассалтар услуби 
тањия намудани њисоботи молиявии муттањидшуда дар Дастурамал оид ба тартиби 
тањия намудани њисоботњои молиявии муттањидшуда (маљмуї) дар муассисаю 
ташкилотњои буљетї ва хазинадорї нишон дода шудааст.  

Таќсимкунандагони асосии (таќсимкунандагони) маблаѓњои буљетї њисоботњои 
молиявии солона ва тавозунњои муассисањо ва ташкилотњои дар тобеияти худ ќарор 
доштаро баррасї ва тасдиќ менамоянд.  

 

Аз гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст: 
1. Системаи нишондињандањои самаранокї ва маќсаднокии истифодаи маблаѓњои 
давлатиро барои ба даст овардани маќсадњои њуљљати стратегии давлат – Стратегияи 
миллии рушд то давраи соли 2030 тањия кардан зарур аст. 
 2. Њамаи унсурњои сиёсати иќтисодии давлат бо самтњои афзалиятноки барномањои 
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат ва идоракунии оќилонаи молияи давлатї 
мувофиќ ва мутаносиб гардонда шаванд. 
3. Барои бењтар намудани рафти љамъоварии маълумоти оморї оид ба буљети давлатї 
бо маќсади пешнињод намудан ба шахсони манфиатдор (тадќиќотчиён, ташкилотњои 
молиявї ва дигарон) чораљўї бояд намуд. 
4. Барои баланд бардоштани сатњи дониши ањолї оид ба равандњои буљетї марказњои 
иттилоотї ва таълимї ташкил кардан лозим аст. 
5. Бо назардошти таъсири равандњои њамгироии минтаќавї сиёсати самарабахши 
молиявие тањия намудан зарур аст, ки ба талаботи сиёсати макроиќтисодї ва рушди 
босуботи иќтисоди мамлакат љавобгў бошад. 
6. Бо маќсади љалб намудани ќарзњои имтиёзнок барои ба даст овардани маќсадњои 
кўтоњмуњлати буљетии мамлакат каналњои мављудаи ташкилотњои молиявии 
байналмилалиро истифода бурдан лозим. 
 

Адабиёт: 

1. Дастурамал оид ба тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботҳои молиявии солона ва 

фосилавӣ тибқи стандартҳои ҳисоботи молиявии бахши давлатии Тоҷикистон 

(СҲМБДТ)” ки бо фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 апрели соли 
2015, № 204 

2. Дастурамал оид ба Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дастурамалҳои истифодабарии онҳо. Фармони Вазири молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти № 173 аз 26 январи соли 2015 

3. Дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Фармони 

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2000-ум, № 157; 

4. Шарифов Зариф Рањмонович. Бањисобгирии бухгалтерӣ дар муассисањои буљетӣ. – 
Душанбе: «Ирфон», 2016, 432 сањ. 

5. Каримов Б. Ҳ., Ойев Н. А., Бобиев И. А., Шоймардонов С. Қ. Баҳисобирии муҳосибии 

молиявӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2016 – 550 сањ. 

 
 

МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ АУДИТИ ДАВЛАТЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ НАЗОРАТИ 
ДАВЛАТИИ МОЛИЯВЇ 

Султонова С.М., муаллими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 
Юсупов А – магистранти курси 2-юми ДДМИТ 

 

Қабл аз оне, ки ҷанбаъҳои амалиявии аудити давлатиро баҳо диҳем, бояд 

заминаи методологии масъалаи мазкурро таҳлил намоем. Аз рӯи ақидаи олимон 
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Родионова В.М. ва Шлейников В.И. назорати молиявии дохилӣ ин «фаъолияти аз 

таъсири берунӣ мустақили субъекти хоҷагидорӣ ё мақомоти идоракунӣ доир ба тафтиш 

ва баҳодиҳии фаъолияти худ, ки бо мақсадҳои худдӣ гузаронида мешавад, мебошад. 

Назорати дохилӣ ба роҳбари субъекти иқтисодие, ки онро таъсис додааст, итоат 
мекунад» [5, с. 25]. 

 Аз ин ҷо ба чунин хулоса омадан мумкин, аз оне, ки субъекти назорати дохилӣ 

ба сохтори шабакаҳои идоравӣ ё ташкилотҳои алоҳида дохил карда шудаанд ва ба 

роҳбарияти ташкилоти худ итоат менамоянд, онро пешакӣ муқарар накарда, набояд 

пурра мустақил ҳисобид.  

 Зери мафҳуми назорат фаъолияти назоратиро, ки аз тарафи мақомотҳои дар 

муносибат ба ташкилоти мазкур беруна, мақомотҳои ҳокимият ва идораҳое, ки ба 
сохтори он дохил намешаванд, зимнан дар назар дошта мешавад. [2, с.81]. Мисоли 

чунин фаъолият мумкин аст тафтиши вазорату идораҳо аз ҷониби нозироти андоз шуда 
тавонад.  

Як қатор муаллифон, аз ҷумла Двуреченских В.А, Чернавин Ю.А. ва Чегринетс 

Е.А. ,бар он ақидаанд, ки мафҳуми «назорати давлатии молиявии дохилӣ»-ро зарур аст, 

ки ба ҷои термини «назорати давлатии молиявӣ» истифода намоем ва мафҳуми 

«назорати давлатии молиявии берунӣ»-ро ба мафҳуми «аудити давлатӣ» иваз намоем.  

Зумрае аз тадқиқотчиён ба хулосае омадаанд, ки аудити давлатиро набояд аз 

назорати давлатии молиявӣ ҷудо намуд, зеро назорати давлатии молиявӣ самти умумии 
фаъолияти давлатро оид ба назорат аз болои молия дар назар дорад [3, с. 218].  

 Дар њаќиќат, ќайд кардан зарур аст, ки мафњуми аудити давлатї вожаи нав нест 
ва умри зиёда аз 100 сола дорад. Дар давраи ибтидоии пайдоиши он дар Олмон (нимаи 
дуюми асри 19) аудити дохилї њамчун шакли назорати њолати бањисобгирии муњосибї 
мањсуб шуда буд. Дар аввали асри 20 аудити дохилиро њамчун воситаи бањодињии 

ѓайримолиявии амалиёти ширкат ва услуби низомии ҷустуљӯии роњњои баланд 

бардоштани самаранокии идоракунї муаррифӣ кардаанд.  
Мафњуми аудити дохилиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи аудити 

дохилї дар бахши давлатї» (аз 21.07.2010 № 631) ин тавр баррассї намудааст: «Аудити 

дохилї - фаъолияти мустақил ва объективї оид ба гузаронидани санҷиш, бањодињї ва 

машваратдињии низомњои идоракунї ва дигар низомњо мебошад, ки бо мақсади 

мусоидат намудан ба фаъолияти қонунї, самаранок ва натиҷабахши ташкилотњои 

бахши давлатї анҷом дода мешавад”.. 
Аз таърифи дар боло овардашуда бармеояд, ки аудити дохилї аз элементњои зерин 

иборат мебошад: 

1. Ин фаъолияти мустақил ва объективї; 
2. Он барои гузаронидани санљиш, бањодињї ва машваратдињии низомњои идоракунї 

ва дигар низомњои дигари ташкилот равона карда шудааст; 

3.  Он бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунї, самаранок ва 

натиҷабахши ташкилотњо мешавад. 
Яъне, фаъолияти аудиторї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон яке аз 

фаъолиятњои мустаќил ва объективї ба њисоб меравад. Ин бесабаб нест, ки фаъолияти 
аудити дохилї дар сатњи ќонунгузорї гузошта шудааст ва онро њамчун фаъолияти 
мустаќил эълон намудани ќонун аз ањамиятнокии он дар љамъият хабар медињад. Ба 

таври дигар гӯем, давлат ва њокимияти давлатї бо ќабули чунин ќонун боњамият ва 
мубрам будани ташкили фаъолияти аудити дохилиро дар фаъолияти ташкилоту 
муасиссањо бенињоят боло гузоштааст. Албатта, ташкил кардани низоми босубот ва 

фаъоли аудити дохилї бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунї, самаранок 

ва натиҷабахши ташкилотњо худ як кафолатдињандаи самаранок ва маќсаднок ва 
дуруст истифода бурдани чи воситањои давлат ва чи моликияти хусусї мегардад.  

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ самараи назаррасро бо ёрии хадамоти назорати 

мустақил, яъне ширкатҳои аудиторӣ ба даст овардан мумкин аст. Ќабл аз оѓози иљрои 
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супориши аудиторї, ки дар наќшаи солонаи санљишњо дохил гардидааст, фармон 
гирифтан зарур аст, ки он бояд омилњои зеринро муайян намояд: 
1. Низом ва љараёне, ки нисбати онњо санљиш гузаронида мешавад; 
2. Маќсадњои супоришњои аудиторї; 

3. Ҳайати гурӯњ бо нишондоди роњбари гуруњи аудиторї; 
4. Муњлате, ки бояд гузориши хотимавии санљиши аудиторї пешнињод гардад. 

Маќсади асосии аудит ин изњор намудани ақидаи мустақил оид ба сањењї ва 

мутобиқати њисоботи молиявї ва дигар иттилооти марбут ба њисоботи молиявї ба 
талаботи стандартњои байналмилалї ё стандартњои миллии њисобдорї мебошад. 

Маќсади аудитро ќонунгузорї, низоми меъёрии танзимкунандаи фаъолияти 
аудиторї ва уњдадорињои шартномавии муштарї ва аудитор муайян менамоянд. Дар 
Стандартњои байналхалќиии аудит маќсади аудити њисоботи молиявї ба таври зайл 
оварда шудааст: «… ин имкон додан ба аудитор, то ў фикри хешро оид ба он ки 
њисоботи молиявии тањиягашта ва пешнињодшуда аз рўи њамаи тарафњои муњиммаш 
мутобиќи талаботи муќарраргардидаи консетсуалии тањиянамоии њисоботи молиявї 
мебошад”.  

Аз нуќтаи назари нишонањои табаќабандишаванда, аудит–ин экспертизаи 
мустаќили њисоботи молиявии корхона дар асоси санљиши риояи тартиби бурдани 
бањисобгирии муњосибї, мувофиќати амалиётњои молиявї – хољагї ба ќонунгузорї, 
пуррагї ва даќиќияти инъикоси фаъолияти корхона дар њисоботи молиявї мебошад. 
Дар амалия барои тафтиши фаъолияти молиявии корхонањо ду намуди аудит, дохилї ва 

берунӣ истифода бурда мешавад [6, с.19]. 

Аудити берунӣ аудити њатмї ва ташаббусиро дар бар мегирад. Аудити њатмї аз 
тарафи ташкилотњои аудиторї дар асоси шартномаи хизматрасонии аудит, ки бо 
субъекти хољагидорї ба имзо мерасад, гузаронида мешавад. Маќсади асосии он ин 
тасдиќ намудани эътимоднокии факту раќамњо мебошад, ки дар њисоботи молиявї 
инъикос шудаанд, инчунин пешнињод ва расондани машваратњои идоракунї ба шумор 
меравад. 

Бо аудити њарсолаи њатмї фаро гирифта мешаванд: 
1. Субъектњои дорои манфиати умум;  

2. Дигар субъектњо дар њолатњои пешбининамудаи санадњои меъёрии њуқуқии 

Ҷумњурии Тоҷикистон. 

Субъектњои санҷидашаванда, ки бояд ба аудити њарсолаи њатмї фаро гирифта 

шаванд, уњдадоранд бо ширкатҳои аудиторї оид ба гузаронидани аудити њатмї 

шартнома ба имзо расонида, ба гузаронидани аудити саривақтї ва мукаммал мусоидат 

намоянд. Аудити дохилї бо тартиби муқаррарнамудаи субъекти хоҷагидор амалї 
мегардад. Яъне аудити дохилї ќисмати људонашавандаи назорати идоракунии корхона 
мебошад, ки бо маќсади баланд бардоштани самаранокии натиљањои фаъолияти 
корхона ташкил ва гузаронида мешавад. Дар њаќиќат аз ибтидо вожа ё мафњуми 
назорати дохилї ба вуљуд омада, баъдан дар натиљаи таќсимшавии вазифањои 
таљрибавї мафњуми аудити дохилї пайдо шудааст, ки дар худ вазифањои васеътарро 
шомил карда талаботи корхонањоро ќонеъ гардонида, масоили пешомадаи 
њозиразамонро њаллу фасл мекард.  

Вазифаи асосии назорати аудиторї – ин пеш аз њама аз муайян намудани дурустии 

њисоботи муњосиба ва молиявї, таносуби амалиётњои молиявї ва хоҷагидорӣ 

бароварда шуда, санадњои меъёрии дар Ҷумњурии Тоҷикистон амалкунанда ба 

монанди: тафтиши хароҷотњои истењсолот ва муомилот, барњамдињии хароҷоти 
бесамар ва исрофкорї, амалї намудани чорабинињо оид ба сарфи ашё, 
муътадилгардонии захирањои молу ашё ва тезонидани суръати гардиши воситањои 

гардони корхона, ки ањамияти калон дорад ва дигаргунињоеро, ки дар иқтисодиёт, 

молия, муносибатњои қарзї ба амал меояд, пурра меомӯзанд.  
Хулоса, аудит яке аз намудњои нави фаъолияти соњибкорї буда, дар худ низоми 

хизматрасониро ба корхонањо оид ба тафтиши њисоботњои молиявї ва дуруст инъикос 
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намудани натиҷаи фаъолияти хоҷагиро дар бар мегирад. Ин тафтишњо дар асоси 
шартномањо гузаронида мешаванд ва дар ин асос музди мењнат ба аудиторон дода 
мешавад. Ташкилотњои назорати молиявї њам бо ёрии аудиторњо аз тарафи худ 
тафтиши корхонањоро мегузаронанд.  

Аз рӯи тартиби гузаронидан назорати молиявї ба назорати пешакї, ҷорї ва 

навбатї ё минбаъда ҷудо мешаванд. 
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ИСТИФОДАИ НАҚШАИ КОРИИ ҲИСОБҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ 

ДАР ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ (ФЕРМЕРӢ) 
Бобомуродов П.Х., муаллими калони кафедраи  

баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 
 

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дорои як қатор қоидаҳо ва 

расмиёт барои баҳисобгирии муназзами сабти амалиётҳои хоҷагидорӣ, хусусиятҳои 

ҷамъбастӣ ва тафсирї мебошад. Он пешбурди муназзами баҳисобгирии бақайдгирии 

муҳосибиро дар бар мегирад (дар журнал-ордерҳо, китобҳои асосӣ ё варақҳои 

гардишию алоҳида).  

Ҳангоми сохтани регистрҳои баҳисобгирӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерї) бояд 

принсипҳои асосии баҳисобгирӣ ва методологияи раванди баҳисобгирӣ риоя карда 
шаванд [2. с, 27].  

Талабот дар пешбурди баҳисобгирї пешбинӣ менамояд, ки ҳамаи сабтҳои 

бақайдгирии муҳосибӣ бояд пас аз татбиќи амалиёти хољагидорї дар асоси ҳуҷҷатҳои 

ибтидоӣ гузаронида шаванд [5]. 

Маълум аст, ки баҳисобгирии муњосибї бо ҳуҷҷатгузории амалиёти хољагидорї 

оғоз меёбад. Барои ин ҳуҷҷатҳо метавонанд ҳам стандартӣ ва ҳам мустақилона дар 

асоси шаклҳои стандартӣ таҳия шаванд. Охирин бояд инъикоси дурусти баҳисобгирии 

амалиётҳои гузаронидашударо таъмин намояд ва дорои реквизитњои њатмии зерин 
бошад:  

– номи ҳуҷҷат;  

– санаи тартибдиҳӣ;  

– номи корхонае, ки аз номи он ҳуҷҷат таҳия шудааст;  

– мундариҷаи муомилоти корӣ; 

– ҳисобкунакҳои амалиётӣ дар шакли ҷисмонӣ ва пулӣ;  

– номгузории вазифаҳо ва имзои шахсони масъули амалиёт ва дурустии иҷрои он [4. 
с,158]. 
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Нақшаи кории ҳисобҳо аз рӯйи махсусияти хоҷагӣ, ҳаҷми истеҳсолот, шумораи 

объектњои баҳисобгирӣ тартиб дода шавад. Аммо агар шумораи ҳисобҳои таркибӣ аз 
20 зиёд набошад, бењтар аст.  

Ба ақидаи мо, нақшаи кории баҳисобгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бояд 

ҳисобҳои зерини таркибиро дар бар гирад, ки якчанд объектҳои баҳисобгириро 

муттањид мекунад. Аз ҷумла: 

Ҳисоби 11000 «Воситаҳои асосӣ» - барои ҷамъбасти маълумот дар бораи 

мавҷудият ва ҳаракати воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддии хољагї; 

Ҳисоби 11100 «Фарсудашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ» - барои ҷамъбасти 

маълумот оид ба миқдори ҳисобшудаи истеҳлок, ки ба хароҷоти истеҳсолӣ дохил карда 
шудаанд. 

Ҳисобҳои 11500,11600 «Сармоягузорӣ ба дороиҳои ғайригардон» - ҷамъбасти 

маълумот дар бораи хароҷоти иқтисодие, ки бо харид ё сохтмони воситаҳои асосӣ ва 

дороиҳои ғайримоддӣ, замин, ташаккули рамаи асосии маҳсулот ва чорвои корї 

алоқаманданд.  

Ҳисоби 10700 «Захираҳои моддию молӣ» - барои ҷамъбасти маълумот дар бораи 

мавҷудият ва ҳаракати ашёи хом, маводњо, тухмӣ, сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, нуриҳо, 

асбобу анҷоми хољагї ва дигар ашёи мењнати хољагї. 

Ҳисоби 10750 «Маҳсулоти кишоварзӣ ва дороиҳои биологӣ» - барои ҷамъбаст 

кардани маълумот дар бораи мавҷудият ва ҳаракати чорвои хурдсол, ҳайвоноти 
калонсоле, ки барои фарбењ кардан пешбинї шудаанд ва инчунин паррандагон, 

ҳайвонот, харгӯшҳо, оилаҳои занбӯри асал.  

Ҳисоби 22320 «Андоз аз арзиши иловашуда барои пардохт» - барои ҷамъбасти 

маълумот дар бораи маблағи андоз аз арзиши иловашуда, корҳо ва хизматрасониҳо, ки 

аз ҷониби хоҷагї пардохт шудаанд (ба пардохтшаванда њисобшуда). 

Ҳисоби 10730 «Истеҳсолот» - барои ҷамъбасти маълумот дар бораи хароҷоти 

вобаста ба истеҳсоли маҳсулот, корҳо ва хизматрасониҳо.  

Ҳисоби 10740 «Маҳсулоти тайёр ва молњо» - барои ҷамъбасти маълумот дар бораи 

мавҷудият ва ҳаракати маҳсулоти тайёр ва молњо барои фурӯш.  

Ҳисоби 10100 «Воситаҳои пулӣ дар хазина» - ҷамъбасти маълумот дар бораи 

мавҷудият ва ҳаракати воситањои нақди хољагї.  

Ҳисоби 10200 «Воситаҳои пулӣ дар бонкњо» - барои ҷамъбасти маълумот дар 

бораи мавҷудият ва ҳаракати маблағҳо дар ҳисоббаробаркуниҳо, асъор ва дигар 

суратҳисобҳое, ки дар ташкилотҳои қарзӣ кушода шудаанд. 

Ҳисоби 33110 «Грантҳо ва маблағгузории мақсаднок» - барои ҷамъбасти маълумот 

дар бораи мавҷудият ва ҳаракати сармоягузориҳои хољагї ба коғазҳои қиматнок, 

саҳмияҳо, вомбаргҳо, сармояи оинномавии (ҳиссаии) ташкилотҳои дигар, инчунин 

қарзҳое, ки ба ташкилотҳои дигар дода шудаанд.  

Ҳисоби 66200 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рўйи андозҳо аз фоида» - барои ҷамъбасти 

маълумот дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо буҷетҳо оид ба андозҳо ва пардохтҳо, ки 

хоҷагӣ пардохт кардааст ва андозҳо аз коргарони ин хоҷагӣ. 

Ҳисоби 22040 «Ҳисоббаробаркуниҳои суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминот» - барои 

ҷамъбасти маълумот дар бораи ҳисобҳо оид ба суғуртаи иҷтимоӣ, таъминоти нафақа ва 

суғуртаи ҳатмии тиббии кормандони хољагї.  

Ҳисоби 22010 «Ҳисоббаробаркунӣ бо кормандон оид ба пардохти музди меҳнат» - 

ҷамъбасти маълумот дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо кормандони хоҷагӣ аз рўи ҳама 

намудҳои музди меҳнат.  

Ҳисобҳои 10520, 22010 «Ҳисоббаробаркунӣ бо дебиторон ва кредиторон» - 

ҷамъбасти маълумот дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон, ќабули 

корҳои иљрошуда ва хизматрасониҳо дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо харидорон ва 
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муштариён. Дар бораи ҳисоббаробаркунӣ бо дигар дебиторон ва кредиторон. Инчунин 

дар бораи вазъи ҳисоббаробаркунӣ оид ба қарзҳои гирифтаи хољагї.  

Ҳисоби 33000 «Сармояи шахсї» - барои ҷамъбасти маълумот дар бораи ҳолат ва 

ҳаракати сармояи хољагї: сармояи оинномавӣ, сармояи захиравӣ, сармояи иловагї, 

фондҳои ѓуншаванда ва истеъмолӣ ва захираҳое, ки тибқи сиёсати ҳисобдорӣ ташкил 
карда шудаанд.  

Ҳисоботи 33200 «Фоидаи истифоданашуда (пӯшонида нашуда)» - ҷамъбасти 

маълумот дар бораи мавҷудият ва ҳаракати маблағи фоидаи тақсимнашуда ё зиёни 

пӯшонида нашудаи хољагї;  

Ҳисоби 33300 " Сармояи захиравӣ" – барои ҷамъбасти маълумот дар бораи 

ҳаракати маблағҳое, ки барои амалӣ намудани фаъолиятҳои маќсаднок равона 

шудаанд, маблағҳое, ки аз дигар ташкилотҳо ва шахсони дигар, фондҳои буҷетӣ ворид 

шудаанд ва ғайра. 

Ҳисоби 44010 «Фурӯш» - ҷамъбасти маълумот дар бораи даромадҳо ва хароҷотҳои 

вобаста ба фаъолияти муқаррарии иқтисод (фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда ва 

коркардшудаи кишоварзӣ), инчунин муайян кардани натиҷаи молиявии онҳо.  

Ҳисоби 77000 «Дигар даромадҳо ва хароҷот» - ҷамъбасти маълумот дар бораи 

даромадҳо ва хароҷотҳо аз дигар фаъолиятҳо, инчунин даромад ва хароҷоти амалиётӣ 

ва ғайримуомилотӣ. 

Ҳисоби 33200 «Фоидаи тақсимнашуда ва зарари рӯйпушнашуда» - барои 

ҷамъбасти маълумот оид ба ташаккули натиҷаи ниҳоии молиявии хољагї дар соли 

ҳисоботӣ.  

Ба ақидаи мо, айни замон натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибаи ҷамъшудаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) имкон медиҳанд, ки низоми 

баҳисобгирии ҷавобгӯйи талаботи муосир таҳия карда шаванд. Ҳамзамон, ҳангоми 

таҳияи низоми баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисобот ва назорат дар хоҷагӣ, истифодаи 

пурраи таҷрибаи ватанӣ дар ташкили баҳисобгирии амалиётӣ ва таҳлили фаъолияти 

хоҷагӣ зарур аст.  

Аз ин рӯ, аз омўзиши масъалаҳои рушди баҳисобгирии муҳосибӣ дар хољагињои 

дењќонї (фермерї) ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои њалли масъалаҳои 

баҳисобгирӣ ва тарзи дуруст ба роҳ мондани амалиётҳои хоҷагидорӣ дар хољагињои 

деҳқонӣ як чанд зуҳуроти муҳимро қайд намудан лозим аст:  

1.Гузариш ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар нақшаи нави баҳисобгирии муҳосибӣ аз 

сабаби тағйир ёфтани методологияи баҳисобгирии дар баъзе объектҳо, ба таври 

кофӣ бо таҳияи методологӣ дастгирӣ намешаванд ва бояд нақшаи алоҳидаи 

баҳисобгирии муҳосибӣ аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор таҳия ва мавриди 

истифодаи хоҷагидорон қарор дода шаванд. 

2.Хоҷагиҳои деҳқонии навъи якоилавӣ метавонанд баҳисобгирии муҳосибиро дар асоси 

Китоби баҳисобгирии даромад ва хароҷот бо намунаи сода (бидуни инъикоси 
дукарата) пеш баранд. 

3.Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва хоҷагиҳои кишоварзии шарикӣ, кооперативҳо бо 

истеҳсоли маҳсулоти сермаҳсули кишоварзӣ бояд пешбурди баҳисобгирии 

муҳисибии худро дар асоси феҳристҳои тавсияшуда тибқи низоми баҳисобгирии 
дукарата таъмин намоянд. 

4.Онҳоро зарур аст, ки ҳангоми пешбурди баҳисобгирии муҳосибии пешниҳодшуда 

рӯйхати ҳисобҳо барои гузаштан ба ҷадвали нави ҳисобҳоро аз 25.03.2011 истифода 
баранд. 
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ХУСУСИЯТҲОИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР КОРХОНАЊОИ 

САНОАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Раҳматов Б.Қ. – ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Алиқулов М.Б. – магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

 

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паём ба Маҷлиси Олии кишвар 

саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи чоруми стратегии давлат эълон 
намудаанд. 

Бо амалӣ гардидани ин ҳадаф Тоҷикистон зина ба зина аз кишвари аграрӣ-

саноатӣ (индустриалӣ) ба кишвари индустриалӣ–аграрии пешрафта табдил хоҳад ёфт. 

Тадбиқи ин ҳадаф ба рушди босуботи устувори иқтисоди миллӣ, бунёди соҳаҳои 

нави саноати миллӣ ва ҷойҳои нави корӣ, беҳтар кардани ҳолати иҷтимоии аҳолӣ, 

коҳиш додан ба сатҳи болоравии муҳоҷирати меҳнатӣ, кам кардани сатҳи камбизоатӣ 

ва ғанигардонидани буҷети давлат мусоидат менамояд [1]. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар соли 2019 дар ҷумҳурӣ 2164 адад корхонаҳои саноатӣ 
фаъолият кардаанд, ки ин нисбат ба соли 2013 19,7% зиёд мебошад. 

Дар ин давра, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ (бо нархҳои соли 2019) ба 27 

милларду 613 млн сомонӣ расонида шудааст, ки ин нисбати соли 2013 96,1% зиёд 
мебошад. 

Дар корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ соли 2019 84,2 ҳазор нафар фаъолият кардааст, 

ки ин нисбати соли 2014 2,5 ҳазор нафар зиёд аст. 

Таҳлили таркиби ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ нишон 

медиҳад, ки соли 2019 1% он дар корхонаҳои саноатии ВМКБ, 47,2% он ба корхонаҳои 

саноати вилояти Суғд, 31,4% ба вилояти Хатлон, 10,0% ба шаҳри Душанбе ва 10,4% ба 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. Дар ин давра дар таркиби маҳсулоти саноатӣ 

тағйирот ба амал омад. Ҳамин тавр ҳиссаи вилояти Суғд аз 38,9% соли 2014 ба 47,2% 

соли 2019 расидааст. Дар вилояти Хатлон ҳиссаи маҳсулоти саноатӣ аз 38,4% соли 2013 
ба 31,4% расидааст, яъне 7,0% кам шудааст[1].  

Сабаб дар чист, ки ба чунин ҳолат рў ба рў шудаем? Айни замон (с.2020) дар ин 

соҳаи муҳими иқтисодиёт - хоҷагии қишлоқ ба истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ 

183926 хоҷагии калон, миёна ва хурд, аз он ҷумла 159 адад хоҷагиҳои давлатӣ, 59 

ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ, 3687 хоҷагии деҳқонии коллективӣ, 276 ҷамъияти 

саҳомӣ ва ҶДММ, 560 хоҷагии ёрирасон дар назди корхонаю ташкилотҳои кишоварзӣ 

ва 179005 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият доранд. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар соли 2020-ум (бо нархҳои 

муқоисавии соли 2020) 37616,6 млн. сомониро ташкил намуд, ки ин нисбати соли 1991 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44518971
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44518971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945&selid=44518971
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2,3 баробар зиёд аст, аз ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ ба 27447,2 млн сомонӣ 
расонида шудааст, ки нисбати соли 1991 2,4 баробар зиёд шудааст[2]. 

Дар соли 2020 дар ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ ҳиссаи хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ 8,8 фоиз, деҳқонӣ 42,1 фоиз ва хоҷагиҳои аҳолӣ 49,0 фоизро ташкил мекунад. 

Дар оянда аз ҳисоби зиёд шудани ҳиссаи маҳсулотҳои сектори хоҷагии умумии 

ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ҳиссаи хоҷагии аҳолӣ кам мешавад. 

Бояд ёдовар шуд, ки соли 1991 ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар ММД кишоварзии 

ҷумҳурӣ 88,8%-ро ташкил медиҳад. Дар ин давра, ҳиссаи он дар ММД хоҷагии қишлоқ 

39,8 банди фоизӣ кам шудааст. 

Дар зери мафҳуми ташкили баҳисобгирии муҳосибии бунёди низоми раванди 

баҳисобгирӣ фаҳмида мешавад, ки дар худ баҳисобгирии ибтидоӣ ва гиргардиши 

ҳуҷҷатҳо, барӯихатгирӣ, нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ, шаклҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ, шаклҳои ташкили корҳои баҳисобгирию ҳисобкунӣ, ҳаҷм ва 

мазмуни ҳисоботҳоро инъикос (ифода) мекунад. 

Масъулиятро барои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ, риояи қонуниятҳо оид ба 

иҷрои амалиётҳои хоҷагӣ роҳбари хоҷагӣ ба уҳда дорад. Вай сармуҳосибро ба вазифа 
таъин ва аз вазифа озод мекунад.  

Баҳисобгирии муҳосибӣ дар ҷамъияти инсони элементи муҳими муносибатҳои 

молиявӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти бозорӣ ва 

такмили идоракуниӣ таҳияи стратегияи нави рушди корхонаҳо, нақш ва аҳамияти 

баҳисобгирии муҳосибӣ меафзояд.  

Низоми аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашудаи ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ 

барои самаранок истифода кардани мазмун ва таҳлили ҳолати молиявию амволи 
корхона (ташкилот) мусоидат менамояд. 

Таљрибаи чандинасраи мамлакатњои мутараќќї аз он шањодат медињад, ки 
давлат бе саноат ва ё саноати сустинкишофёфта истиќлолияти иќтисодии худро таъмин 
карда наметавонад. Аз ин лињоз, имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон 
саноатикунонии мамлакатро њамчун њадафи стратегї мењисобад ва барои табдили 
мамлакат аз аграрию индустриалї ба индустриалию аграрї кўшиш дорад.  

Зарурати саноатикунонии мамлакат аз сабаби коњиш ёфтани истењсолоти 
саноатї дар солњои 90-уми асри ХХ ва ќатъ гардидани фаъолияти аксарияти 
корхонањои саноатї, ки ба шароити иќтисоди бозорї мутобиќ шуда натавонистанд, ба 
миён омад. Бояд хотиррасон кард, ки дар соли 2020-ум нисбат ба соли 2021 теъдоди 

корхонањои саноатї дар ҷумњурї аз 2308 то 1179 адад ва ё 2,1 баробар, њаљми истењсоли 

мањсулоти саноатї аз 10246 то 4316 млн. сомонӣ ва ё 2,5 баробар коњиш ёфта, дар 
мамлакат раванди ѓайрисаноатикунонї оѓоз гардид[4]. 

Дар солњои 2011-2020 дар ҷумњурї ва минтаќањои он саноат бо суръати баланд 
инкишофёфта, бо љалби сармояњои дохилию хориљї як силсила корхонањои саноатї 
сохта, ба истифода дода шуданд. Дар ин давра, теъдоди корхонањои саноатї дар 
љумњурї 2,1 ва њаљми мањсулоти саноатї 1,6 баробар афзудааст. Дар тамоми 
минтаќањои љумњурї, бидуни НТМ афзоиши њаљми мањсулоти саноатї ба назар мерасад 
(љадвали 1). Сабаби коњиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар НТМ дар он аст, 
ки дар солњои охир дар корхонаи калонтарини љумњурї – Ширкати алюминийи тољик 
«ТАЛКО» аз сабаби вобастагии он аз ашёи хоми хориљї истењсоли алюминий торафт 

коњиш ёфта истодааст. Имрӯз, пас аз ба истифода дода шудани корхонаи «Талко – 
химия» дар ноњияи Ёвон вобастагии Ширкати алюминийи тољик «ТАЛКО» аз ашёи 
хоми хориљї бартараф хоњанд гашт. 

Љадвали 1. 
Рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он 

дар солњои 2011-2020 

 Шумораи корхонањои саноатї, адад Њаљми мањсулоти саноатї 
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 (млн. сомони) 

2011 2020 Афзоиш 2011 2020 2020/2011, 
бо% адад  бо % 

Љумњурии 
Тољикистон 

1094 2310 +1216 211,2 7494,4 12196 162,7 

ш. Душанбе 297 534 +237 179,8 708,3 1350,6 190,7 

Вилояти 
Суѓд 

340 698 +358 205,3 1737,2 4894,2 281,7 

Вилояти 
Хатлон 

238 619 +381 237,4 2844,8 4621,2 162,4 

ВМБК 14 53 +39 378,6 70,8 111,8 157,9 
НТМ 205 406 +201 198,1 1268,5 1218,2 96,0 

Манбаъ: Саноати Љумњурии Тољикистон -Душанбе:, 2021. - С.10-11, 44-50; 
Минтаќањои Љумњурии Тољикистон (нашри расмї)//Маљмўаи оморї.- Душанбе, 2020. - 
С. 4-14 

 
Ќобили ќайд аст, ки дар солњои истиќлолияти давлатї дар рушди саноати љумњурї 

таѓйиротњои куллї сифатию миќдорї ба амал омадаанд. 
Имрўз дар чумњурї теъдоди корхонањо дар саноати истихрољи маъдан ба 214 адад 

ва дар саноати коркард ба 2071адад расида, истењсолї ангишт, нафт ва мањсулотњои 
нафтї, металлњои ранга ва сангњои ќиматнок, мањсулотњои металлургї ба роњ монда 
шудааст. Њаљми солонаи истењсоли ангишт дар солњои истиќлолият аз 313 то 1041,9 
њаз.тонна ва ё 3,3 баробар афзуд.  

Истењсоли мањсулотњои нафтї танњо дар даврони истиќлолият ба роњ монда шуда, 

њоло њаљми солонаи истењсоли бензин 411,8 тонна, сӯзишвории дизелї 2465 тонна, мазут 
4637 тоннаро ташкил медињад. Истењсоли мањсулотњои нафтї дар љумњурї баъди пурра 
ба фаъолият шурўъ намудани корхонаи калонтарини коркарди нафти ноњияи Данѓара, 
ки бо кумаки ширкати чинї «ТК Ойл» сохтмонаш идома дорад ва ба таври назаррас 
афзоиш меёбад. 

Дар давраи татбиќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 дар энергетика, металлургия, истихрољи маъдан, саноати кимиё ва 
нафтукимиё, саноати ангишт ва маводњои сохмонї бо љалби сармояњои хориљї 
лоињањои бузурги сармоягузорї амалї гардиданд, ки ин ба афзоиши њаљми 
сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти миллї ва теъдоди корхонањои муштарак 
мусоидат намуд.  

Яке аз масъалањои мубрами рўз ба роњ мондани истихрољ ва коркарди ашёи хом, 
яъне гилхоки ватанї, ё ин ки харидорї намудани он, љињати коркарди саноатии ашёи 
худї мањсуб меёбад. Дар ин раванд, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
ширкати «Талко» љињати дастрас намудани ќарзњои маќсадноки дарозмуддат як ќатор 
корњо ба анљом расонида шуда истоданд. 

  
Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба 

Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон. (ш. Душанбе, 21 декабри соли 2021). 
2. « Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030».-

Душанбе,2016. 
3. Комилов С.Љ., Алиева Г.Ш. Соњибкорї ва менељменти рушди фаъолияти нављорисозї 

(инноватсионї). Рисолаи илмї. Душанбе: “Ирфон” 2008. 
4. Тавсияномаи методї оид ба тањлили њолати молиявии субъектњои хољагидорї , Душанбе, 

2020с. 
5. Файзуллоев М.К. Механизмы финансирования инновационных процессов: особенности 

взаимодействия экономических агентов..//Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши 
илмњои иќтисодї (маљаллаи илмї).-2/2 (13).-Душанбе, 2014.- С.19- 25. 
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ЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТҲОИ ИСТЕЊСОЛӢ ВА КАЛКУЛЯТСИЯИ АРЗИШИ 
АСЛИИ ОН 

Иброҳимов Т.Р. – муаллими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Ғиёсов М.А. - докторанти PhD – и ихтисоси иқтисодиёти кафедраи умуми донишгоҳии 

назарияи иқтисодии ДДМИТ 

Маҳмудова М.А. – магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил 
ва аудити ДДМИТ 

Мусаллам аст, ки омилҳои асосї ва муҳимтарини ташкили фоида, барои 

ташкилотҳо ин арзиши аслии маҳсулот ва фурӯши он ба ҳисоб меравад. Арзиши аслӣ 

яке аз нишондиҳандаҳои муҳими ҷамъбастии самаранокии истеҳсолот мебошад, ки 

барои назорати хароҷот ва баҳогузории натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории ташкилот 

имкон медиҳанд. Арзиши аслӣ бевосита дар ташкилот ташаккул меёбад ва хароҷотҳои 

инфиродӣ ва шароитҳои истеҳсолот, натиҷаҳои мушаххаси хоҷагидории ташкилоти 

мазкури истеҳсолиро инъикос менамояд.  

Таҳти муайянкунии нархгузории арзиши аслии маҳсулот ҳисобкунии хароҷотҳое, 

ки ба як воҳиди маҳсулот сарф шудаанд, фаҳмида мешавад. Дар нақшагирӣ, ҳисоб ва 

таҳлили арзиши аслии намудҳои алоҳидаи маҳсулот нишондиҳандаҳо аз қабили арзиши 

аслии нақшавӣ, меъёрӣ ва воқеӣ (ҳисоботӣ) ҷудо карда мешаванд. Арзиши аслии 

нақшавӣ қимати пешбинишудаи бузургии ҳудудии хароҷотҳо барои истеҳсолоти 

намудҳои алоҳидаи маҳсулот (корҳо, хизматрасонӣ) мебошад, ки дар асоси меъёрҳои 

зиёдшаванда ва меъёрҳои иқтитсодӣ барои давраи нақшавӣ (семоҳа ё сол) ҳисоб карда 

мешавад. Арзиши аслии меъёрӣ бузургии хароҷотҳоро барои як воҳид дар бурриши 

моддаҳои дар ташкилот муқарраршуда, тибқи меъёрҳо, нормативҳо ва харҷномаҳо 

(меъёрҳои хароҷоти ашёи хом, маводҳо, маҳсулоти нимтайёр, сўзишворӣ, неруи барқ, 

меъёр ва нархи музди меҳнат) мебошад. 

Арзиши аслии воқеӣ (ҳисоботӣ) дар асоси маълумотҳои муҳосибот дар давраи ба 

итмомрасида муайян карда мешавад ва оид ба хароҷотҳои воқеӣ барои истеҳсоли 

маҳсулот, корҳо, хизматрасонӣ маълумоти боэътимодро пешниҳод менамояд. Он барои 

таҳлил, пешгўӣ, банақшагирӣ ва қабули қарорҳо барои дурнамои кўтоҳмуддат ва 

дарозмуддат оид ба истеҳсол, такмил ё ивази намуди мазкури маҳсулот ҳамчун асос 
хизмат менамояд. 

Танзими арзиши аслии маҳсулот - ин раванди банақшагирифтаи ташкили 

хароҷотҳо барои истеҳсоли ҳамаи маҳсулот ва арзиши аслии маснуоти алоҳида, назорат 

аз болои иҷроиши вазифаҳо барои пасткунии арзиши аслии маҳсулот ва муайянкунии 

захираҳои пасткунии арзиши аслӣ, ба ҳисоб меравад. 

Таҳлили сохтори харољотњо дар фаъолияти хоҷагидорӣ, яке аз вазифаҳои асосии 

идоракуниро иҷро мекунад. Он яке аз ќисмати идоракунӣ ба ҳисоб меравад, ки 

нодуруст амалї гардонидани он ба паст шудани самаранокии низоми идоракунӣ ва 
арзиши аслии мањсулот оварда мерасонад. 

Самаранокии низоми идоракунии харољотҳо дар ташкилот, аксаран аз ташкили 

таҳлил ва аудити онҳо вобаста мебошанд. Тањлили таркибии хароҷот имконият 

медиҳад, то ки аз кадом қисматҳои таркибї ташкилёфтани хароҷотҳои истеҳсолоти 
мањсулот тањлил ва муайянкарда мешавад. Махсусан, гузаронидани тањлили сохтории 

хароҷотҳои истеҳсолоти асосӣ барои муқаррар намудани шакли истеҳсолот ва самтҳои 

асосии ҷустуҷӯи захираҳои пасткунии хароҷотҳо имконият медиҳад. 

Омӯзиши сохтор, объект ва манбаҳои асосии таҳлили хароҷотҳо, дар истеҳсолот 

ва тағийротҳои он дар давраҳои ҳисоботӣ, аз рӯи унсурҳои алоҳидаи хароҷотӣ, ин 

марҳилаи ибтидоии таҳлили амиқи арзиши аслии маҳсулот буда, бо мақсади ҷустуҷӯи 

роҳҳо ва сарчашмаҳои пасткунии хароҷот ва ҳамзамон, афзунгардонии фоида ба ҳисоб 
меравад. 
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Унсурҳои асосии низоми танзим ва идоракунии истеҳсолот ё ин ки арзиши аслии 

маҳсулот ба ҳисоб мараванд:  

 банақшагирӣ хароҷот, барои истеҳсолот ва арзиши аслии маҳсулот; 

 ба меъёргирии хароҷот; 

 баҳисобгирии хароҷот ва калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот; 

 таҳлил ва назорати арзиши аслии маҳсулот.  

Барои маблағи ҳисобкардашудаи музди меҳнати кормандони истеҳсолӣ чунин 
мукотибот тартиб дода мешавад: 

Дт ҳисоби 10731 «Харољотҳо истеҳсолот» 

     Кт ҳисоби 22210 «Музди меҳнат барои пардохт». 

Ҳангоми ҳиссаҷудокунӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҳисоби хароҷотҳои 

истеҳсолӣ, мукотиботи зерин дода мешавад: 

Дт ҳисоби 10731 «Хароҷотҳо истеҳсолот» 

     Кт ҳисоби 22240 «Ҳиссаҷудокунӣ ба РАСИН» 

Хароҷотҳои мустақим дар охири моњ ба намудҳои алоҳидаи маҳсулот, борои 

намудҳои мувофиқи маҳсулот аз ҳисоби истеҳсолоти асосӣ бо мукотиботи зерин аз 

ҳисоб бароварда мешавад:  

     Дт ҳисоби 10730 «Истеҳсолоти нотамом» 

   Кт ҳисоби 10720 «Ашёи хом ва масолеҳи асосӣ» 

Ҳангоми супоридани маҳсулоти тайёр аз истеҳсолот ба анбор бошад: 

     Дт ҳисоби 10740 «Маҳсулоти тайёр» 

   Кт ҳисоби 10730 «Истеҳсолоти нотамом» 

Дар охири моҳ ҷамъи маблағи ба арзиши аслии фурӯши маҳсулот соқит карда 
мешавад, ки бо мукотиботи зерин инъикос мегардад: 

Дт ҳисоби 55010 «Арзиши аслии фурӯш» 

    Кт ҳисоби 10730 «Истеҳсолоти нотамом»  

Омӯзиши сохтори хароҷот аз рӯи унсурҳо ва инчунин, тағийротҳои баамаломада 

дар давраҳои ҳисоботӣ имконият фароҳам меоранд, ки то ба мувофиқии ин гуна сохтор 

баҳо дода, барои имконоти тағйироти он, хулоса бароварда шавад.  
Дар чунин њолат таќсимоти харољотњои истењсолот ба навњои мањсулот аз рўи 

коэффисиенти муќарраргардида ба роњ монда мешавад. 
Коэффисиент ба њар навъи мањсулот мустаќилона аз тарафи ташкилот коркард 
мешавад. 

Таҳлили арзиши аслии маҳсулот, ба омӯхтани раванди тағйирот ва сатњи он 

имконият медињад, дуршавии бузургии хароҷоти ҳақиқиро аз меъёр ва сабабҳои онро 

муқаррар намуда, захираҳои пасткунии арзиши аслии маҳсулот ва чораҳои коркарду 
азхудкунии онро муайян мекунад. 

Ба самаранокии њар як истењсолот доимо ду нишондињанда, нархи фурўш ва 
арзиши тиљоратии мањсулоти алоњида, таъсир мерасонад. 

Нархи фурўши мањсулотњои хољагии ќишлоќ дар иќтисодиёти муосир аз њолати 
баамаломадаи бозор вобаста буда, аз худи хољагидор дар шароити раќобатнокї ќариб 
вобаста нест. Арзиши аслї дар фарќият бо нархи фурўш дар бисёр њолат аз худи 
истењсолкунанда вобаста аст. 

Њисобкунии арзиши аслї дар истењсолоте, ки танњо як намуди махсулотро тайёр 
менамояд, мураккаб нест. Вале дар истењсолоте, ки объекти њисобкунии харољот ва 
калкулятсия аз њам фарќ мекунанд, чун ордбарорї, њисоббаробаркунии арзиши аслї ба 
муаммоњои гуногун дучор меояд.  

Дар коркарди усулњои бањисобгирии харољот љои асосиро моддањои калкулятсия 
ишѓол мекунанд, ки дар шароити њозира њар як хољагидор мустаќилона муайян 
мекунад. Ба таркиби онњо дохил мешавад:  

 захирањои моддї, ки дар истењсолот коркард мегардад;  
 харољоти музди мењнат;  
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 њиссаљудокунињо ба РАДСИН;  
 таркиби воситањои асосї;  
 талафот ва дигар харољотњо. 

Њангоми њисобкунии арзиши аслии мањсулот бояд хусусиятњои технологии 
истењсолотро ба назар гирифт, зеро ташкилотњои ордбарорї метавонад барои њар як 
намуди гандум сехи алоњида барои коркарди ин ва ё он номгўи мањсулот ташкил карда 
бошад. Дар чунин њолат, њисобкунии арзиши мањсулот ќулай ва осон мегардад, зеро 
барои он сех метавон њисоби аналитикии алоњида кушода, дар он харољотњоро инъикос 

кард ва дар охир байни намудхои мањсулот таќсим намуд. Баробари ин, ташкилотҳои 
ордбарорї метавонад дар як сех њамон як гурўњ коргарон якчанд намуди гандумро 
коркард намояд.  

Дар чунин њолат муаммои таќсимкунии харољотњои бевосита байни на танњо 

маҳсулоти тайёр боз байни намудњои гуногуни ашёи хом ва масолењ ба амал меояд. Дар 
чунин њолат, дар натиљаи коркарди гандум њамаи моддањои харољот бояд ба намудњои 

мањсулоти истеҳсолшуда таќсим карда шавад.  
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ТАШКИЛИ БАҲИСОБГИРӢ ВА ГУРӮҲБАНДИИ ХАРОҶОТИ МАБЛАҒҲОИ 

БУҶЕТӢ ДАР СОҲАИ МАОРИФ 

Тоҷиддинова З.С. – ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Абдуллоева Д. – магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

 

Вазифаҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити муносибатҳои нави 

иқтисодӣ аз нигоҳи мо дар шуъбаҳои маориф аз инҳо иборат мебошанд: 

– ҷамъоварӣ ва тартиб додани маълумоти пурра ва боэътимод оид ба фаъолияти 

муассиса ва вазъи амволи он, ки барои истифодабарандагони дохилӣ ва берунии 

ҳисоботи молиявӣ - менеҷерон, муассисон, иштирокчиён ва соҳибмулкон, инчунин 

сармоягузорони хориҷӣ, кредиторон ва дигар истифодабарандагони ҳисоботи молиявӣ 
заруранд; 

– пешниҳоди иттилоот барои истифодабарандагони дохилӣ ва берунӣ дар бораи 

ҳисоботи молиявӣ бо риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми 

гузаронидани амалиётҳои иқтисодӣ ва муносибати ба он алоқаманди онҳо, дастрасӣ ва 

ҳаракати молу мулк, истифодаи захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ мутобиқи 

аснодҳои меъёри ҳуқуқии муқарраршуда, стандартҳо ва ҳисоботҳо; 

– пешгирӣ намудани натиҷаҳои манфии фаъолияти молиявӣ-иқтисодии муассисаҳо 

ва муайян намудани захираҳои дохилихоҷагӣ барои таъмини устувории ҳолати 
молиявии он; 

– назорати мавҷудият ва ҳаракати молу мулки муассисаҳо; 

– назорати истифодаи захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ дар муассиса; 
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– назорати фаъолияти муассиса мувофиқи меъёрҳои қабулшуда ва ба роҳ мондани 

хароҷот аз рӯи харҷномаи қабулшуда; 

Дар амалия шӯъбаи баҳисобгирии муассисаи маориф, ба андешаи мо, бояд вазифаҳои 

зеринро анҷом диҳанд: 

 пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар асоси риояи талаботи аснодҳои меъёрӣ-

ҳуқуқии қабулгардида ва қонунгузории ҷорӣ; 

 бо маълумотҳо таъмин намудани роҳбари муассиса оид ба андоза ва 

истифодабарии мақсадноки харҷномаи (смета) тасдиқшуда ва ҳисоботҳои вобаста ба 

манбаъҳои маблағгузорӣ; 

 назорати риояи дурустии ташкили пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ ва 

баҳисобгирии иҷрои харҷномаи (смета) тасдиқшуда ва ҳисобҳои муассисаҳои тобеи он; 

 ҳисоб намудан ва пардохти музди меҳнат ба кормандон мутобиқи қонунҳои 

амалкунанда, ҳуҷҷатҳои дохилии корӣ, ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии вақти корӣ; 

 ҳисоб намудани боздориҳои пардохти музди меҳнат ва пардохти суғуртавӣ тибқи 

қонунгузории андоз ва қонунгузории суғуртаи давлатии иҷтимоӣ; 

 баҳисобгирии муҳосибии даромад, хароҷот, дороиҳо, уҳдадориҳо, дороиҳои соф, 

воситаҳои пулӣ дар заминаи манбаъҳои гуногуни маблағгузорӣ (маблағҳои буҷетӣ ва 

маблағҳои махсус); 

 омодасозии ҳамаи намудҳои ҳисоботҳо (ҳисобот дар бораи иҷроиши буҷет, 

ҳисоботи андозӣ, ҳисобот оид ба пардохтҳои суғуртавӣ, ҳисоботҳои оморӣ); 

 нигоҳдории феҳристи санадҳои меъёрии танзимкунандаи масъалаҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва андозбандӣ [2,3,6]. 

Яке аз ќоидањои асосии ба роњ мондани бањисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои 
маориф ин њуљљатнок кардани амалиётњои хољагї мебошад.  

Бо ёрии њуљљатњои муҳосибӣ, њамаи амалиётњои хољагидорї аз рӯи он тартиби муайяне, 
ки онњо ба вуљуд меоянд, ба ќайд гирифта мешаванд, ки ин: 

а) Бањисобгирии муттасил ва бетанаффуси (бефосилагӣ) њамаи объектњои 
бањисобгириро таъмин мегардонад; 

б) Асоси њуќуќии сабтњои муҳосибиро, ки дар асоси њуљљатҳо карда шуда, ќувваи 
исботкунї доранд, таъмин месозад. 

  Дар муассисањои таҳсилоти миёна ва миёнаи касбӣ бањисобгирии муҳосибӣ бо шакли 

мемориал-ордерии бањисобгирӣ ба роњ монда мешавад [4 Дастурамал оиди бурдани 

ҳисобдории бухгалтерӣ дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, соли 2011 саҳ. 
29]. 

Бањисобгирии муҳосибии иљроиши сметаи харољот дар муассисањои таҳсилоти миёна ва 

миёнаи касбӣ тибқи Дастурамал оид ба пешбурди бањисобгирии муҳосибӣ дар 
муассисањои буљетї бо шакли мемориал-ордерї сурат мегирад. Дар шакли мемориал-

ордерии бањисобгирӣ њуљљатњои муҳосибӣ мувофиќи санаи ба амал омадани 
амалиётњои хољагї ба танзим дароварда мешаванд ва бо маљмўаи зерини мемориал-

ордерњо ва варақањои љамъбастї њуљљатнок карда мешаванд: 

Масалан, “Ордери мемориалии 1 (варақаи љамъбастї аз рўи амалиётњои 

хазинавї (шакли 381”, ё шакли дигар “Ордери мемориалии 15 (маљмўаи варақаҳо аз рўи 
њисоббаробаркунї бо волидон барои нигоњдории кўдакон дар муассисањои томактабї) 
шакли 406”. Њамаи ордерњои мемориалї дар китоби «Журнали асосї» шакли 308 ба 

ќайд гирифта мешаванд. Бањисобгирӣ дар китоби «Журнали асосї», њамчун ќоида, аз 

рўи зерҳисобњо бурда мешавад. 

Даромад ва хароҷоти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ё миёнаи касбӣ дар 

сметаи даромад ва хароҷот нишон дода шудааст. Даромадҳои муассиса таҳсилоти 

умумӣ аз қисми даромади буҷети давлатӣ, фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ ва инчунин 

аз расонидани хизматрасониҳои таълимии пулакӣ ба аҳолӣ ва дигар даромадҳо аз 

истифодаи моликияти давлатӣ ташкил меёбанд.  
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Мањкамкунии њисобњои бањисобгирии муњосибї оид ба сметаи даромадњо ва 
харољотњои муассисањо дар охири сол бо тартиби зерин ба амал бароварда мешавад:  
 ба дебети њисобњои иловагии (зерњисобњои) 211971 “Даромадњои даврањои оянда 

(уњдадорї дар назди буљети љумњуриявї)”, 211972 “Даромадњои даврањои оянда 
(уњдадорї дар назди буљети мањаллї)” ва аз рўи кредити њисобњои иловагии 418310 
“Грантњои љорї аз дигар воњидњои бахши идоракунии давлатї” доир ба эътирофи 
даромад ва кам кардани уњдадорї ба љамъи маблаѓњои азхудкардашуда, дар доираи 

маблағгузории гирифташуда гузориш тартиб дода мешавад; 
 инчунин, дар кредити њисоби иловагии 418310 “Грантњои љорї аз дигар воњидњои 

бахши идоракунии давлатї” дохилшавињо аз сарчашмањои иловагии молиягузорї 
эътироф карда мешавад;  

 дар кредити њисоби иловагии 310130 “Маблаѓњои махсуси људокардашуда ба 
сохтмони асосї” маблаѓњои аз буљет барои сохтмони асосї људокардашуда инъикос 
карда мешаванд. Харољот аз рўи объектњои сохтмонии ба итмомнарасида ва таљдид 
дар њисоби иловагии 146000 “Сохтмони нотамом” боќї мемонанд [5]. 

 Таќсимкунандагони асосии (таќсимкунандагони) маблаѓњои буљетї аз рўи 
амалиётњои гирифтани молиягузорї аз хазинадорї, ба дебети њисоби иловагии 111253 
“ЊЯХ-и њисобњои шахсии маблаѓњои буљетии БЉ муассисањои буљетї бо асъори миллї” 
ё ки дебети њисоби иловагии 111254 “ЊЯХ-и њисобњои шахсии маблаѓњои буљетии БМ 
ташкилотњои буљетї бо асъори миллї” ва кредити њисоби иловагии 211950 “Ќарздории 
кредитории кутоњмуддати дохилиидоравї” навиштаљот тартиб медињанд [4, с7]. 
Таќсимкунандагони асосии (таќсимкунандагони) маблаѓњои буљетї њангоми 
гузаронидани маблаѓњои ташкилоти дар тобеи худ ќарор дошта дар дебети њисоби 
211950 “Ќарздории кредитории кутоњмуддати дохилиидоравї” ва кредити њисоби 
111253 “ЊЯХ-и њисобњои шахсии маблаѓњои буљетии БЉ муассисањои буљетї бо асъори 
миллї” ва ё кредити њисоби иловагии 111254 “ЊЯХ-и њисобњои шахсии маблаѓњои 
буљетии БМ ташкилотњои буљетї бо асъори миллї” навиштаљот тартиб медињанд. 
 Аз рўи муассисањои маблаѓњои маќсаднок дошта, баъди ба охир расидани сол 
харољотњои воќеї ба камшаваии маблаѓњои дахлдор аз њисоб бароварда мешавад ва дар 
кредити њисобњои иловагии 510000 “Пардохти музди мењнати кормандон”, 511000 
“Аъзоњаќќињо /маблаѓњои њисобкардашуда барои эњтиёљоти иљтимої” 512000 
“Истифодаи молу хизматрасонињо” ва дигар њисобњои иловагии мувофиќи харољотњо 
инъикос карда мешавад.  
Барои даромадњои аз фаъолияти соњибкорї гирифташуда, бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории андоз дар дебети њисоби иловагии 522540 “Пардохтњо 
ба буљет аз даромад аз фаъолияти соњибкорї” ва кредити њисоби иловагии 211690 
“Дигар андозњо барои пардохт” андозњо њисоб карда мешаванд. 
Баъди ба охир расидани давраи њисоботї натиљањои молиявї (фоида ё зарар) аз 
иљроиши корњо, расонидани хизматњо ва дигар амалиётњо муайян карда мешавад, яъне 
зиёдшавии даромадњо аз харољотњо ё ки харољотњо аз даромадњо. Њамаи њисобњои 
харољотњо ба кредит пўшида мешаванд ва ба дебети њисоби иловагии 610000 “Маљмўи 
даромадњо ва харољотњо” гузаронида мешаванд. Њамаи њисобњои даромадњо ба дебет 
мањкам карда мешаванд ва ба кредити њисоби иловагии 610000 “Маљмўи даромадњо ва 
харољотњо” гузаронида мешаванд.  

 Хулоса, бањисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои давлатии Љумњурии 

Тољикистон ќисми људонашавандаи низоми баҳисогирии иќтисодиёти давлат ба шумор 

меравад ва низоми ташкили баҳисобгирии муҳосибиро дар муассисањои буљетӣ таъмин 
менамояд. Дар шароити иќтисоди бозорї маќсаднок истифодабарї ва азхудкунии 

маблаѓњои буљетї дар муассисањои буљетї ба самаранокии фаъолияти онҳо сабаб шуда, 
имконият медињад, ки њисоббаробаркуниро бо маќомоти молия, андози мањаллї, 

мақомотҳои молтаъминкунанда, пудратчиён ва ғайра дуруст ба роњ монанд. 

1.Дар рафти омӯзиши масъала маълум гардид, ки ташкили баҳисобгирии муҳосибї дар 

муассисањои маориф хусусиятҳои хоси худро дошта, аз бањисобгирии муҳосибї дар 
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дигар корхонањои хољагии халќ фарќ мекунад, аммо истифодабарии њуљљатњои 

ибтидої, принсипњои бањисобгирии муҳосибии ќабулшуда ва ќоидањои бањисобгирии 
амволи муассиса, воситањои гардишї, воситањои пулї ва дигар уњдадорињо дар њамаи 
муассисањои хољагии халќ як хел мебошад. 

2. Муассисањои буҷетӣ аз ҷумла маориф њисоботњои худро бояд мувофиќи шаклњои 

муайян ва дастурњо оид ба пур кардани онҳо, ки тартиби онро Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ намудааст, тартиб дињанд. Њисоботи муассисањои 
маориф бояд таркиби амвол ва њисоботи сарчашмањои ташкилёбии онњоро пурра 
ифода ва дар бар гирад.  

3.Баҳисобгирии муҳосибии иљроиши сметаи даромад ва харољоти воситањои буљетї ва 

воситањои ѓайрибуљетї мувофиќи Наќшаи ҳисобњои дар Дастурамал оид ба пешбурди 

бањисобгирии муҳосибї дар муассисањои буљетӣ амалї карда мешавад. Барои 
воситањои буљетї тавозуни алоњида бо нишондоди воситањо ва тавозуни алоњида барои 
воситањои аз сарчашмањои ѓайрибуљетї дохилгардида бояд тартиб дода шавад. 

Адабиёт: 
1. Шарифов З.Р., Исмонов Ф.Б. Дастур оид ба пешбурди Њисобгирии бухгалтерї дар 

мактабҳои Љумҳурии Тољикистон. Душанбе, 2007 с; 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», 
аз 25 марти соли 2011, № 702; 

3. Дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Фармони 

Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2000-ум, № 157; 

4. Дастурамал оиди бурдани ҳисобдории бухгалтерӣ дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Душанбе, 2011с; 

5. Дастурамал оид ба Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дастурамалҳои истифодабарии онҳо. Фармони Вазири молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти № 173 аз 26 январи соли 2015. 

 
 

ИСТИФОДАИ МОДЕЛҲОИ БАҲИСОБГИРӢ ВА ҲИСОБОТДИҲӢ ДАР ШАРОИТИ 

ҶАҲОНИШАВӢ 

Шарифова Р.Н., муаллими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Сайдалиев Ю.Ф. – магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил 
ва аудити ДДМИТ 

 

Муносибатҳо ва тамоюлҳои муосирро дар инкишофи назарияи идоракунӣ ба 

ҳисоб гирифта, ҳисобгирии муҳосиботиро ҳамчун ташаккули иттилоотї ба тартиб 

даровардашуда дар бораи объектҳо баррасӣ намудан ва дар асоси онҳо иттилооти 

муҳосибӣ (молиявӣ) тартиб додан мумкин аст, ки барои шахсони ҳавасманд пешниҳод 
карда мешавад.  

Дар мамлакатҳои гуногун иттилооти муҳосиботӣ метавонад дар асоси 

дархостҳои гуногуни тарафҳои ҳавасманд ташаккул ёфта, мувофиқан, вазифаҳои 

гуногунро ҳал кунад.  

Аксарияти экспертҳо дар соҳаи ҳисобгирии муҳосиботӣ чунин мешуморанд, ки 

дар ҷаҳон ду мамлакати низоми ҳисобгириаш монанд вуҷуд надорад. Ва агарчи ҳама 

мамлакатҳои ҷаҳон усул (метод)-и ҳисобгирии муҳосиботиеро истифода мебаранд, ки 

дар он маълумотҳо ҳадди аққал дар ду ҳисоби муҳосиботӣ дарҷ карда мешаванд, бо 

вуҷуди ин, онҳо бо гузаронишҳои муҳосиботӣ усули (методи) мазкурро ба таври 

гуногун шарҳ медиҳанд ва истифода мебаранд. Дар мамлакатҳои шароити иҷтимоию 

иқтисодиашон монанд низоми ҳисобгирӣ умумияти зиёд дорад ва шарҳи усули (методи) 

дар боло номбурда умуман яксон аст, ки ин барои дар модели муайяни ҳисобгирӣ 

муттаҳид кардани онҳо имкон медиҳад. Дар робита ба ин, якчанд модели ҳисобгирии 
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муҳосиботиро ҷудо мекунем: англисию амрикоӣ, амрикои ҷанубӣ, интернатсионалӣ ва 

исломӣ. Нишонаҳои асосии ҳар кадоми ин моделҳоро мухтасар баррасӣ менамоем. 

Қоидаҳои асосии модели англисию амрикоӣ (онро британию амрикоию 

ҳолландӣ низ меноманд) дар Британияи Кабир, ИМА ва Нидерланд таҳия шудаанд. 

Вазифаи асосии модели мазкур таъмини талаботи инвесторҳо ва қарздиҳандагон 

ҳангоми дахолати камтарини давлат дар низоми ташаккули маълумотҳои ҳисобгирии 

муҳосиботӣ мебошад. 
Се мамлакати пешбар (Британияи Кабир, ИМА ва Нидерланд), ки модели мазкурро 

истифода мебаранд, бозори хуб рушдкардаи молиявӣ доранд ва саҳмияҳои қариб ҳамаи 

ширкатҳои бузург дар бозори коғазҳои қиматнок иштирок мекунанд. Бозори мазкур 

тарзи маъмули ҷамъоварии сармоя буда, бисёр ширкатҳо дар он ҷо манбаи 

маблағгузорӣ пайдо мекунанд. Модели англисию амрикоӣ саҳомони инфиродӣ ва 

шумораи зиёди саҳомони мустақил дорад, ки ҳуқуқ ва вазифаҳои онҳо дар асоси 

қонунҳо дақиқ муайян карда шудааст. Иттиҳодияҳо аксар вақт соҳибони сармояи 

саҳомиро аз идоракунии амалӣ (самарабахш) ҷудо мекунанд. 

Одатан, ҳама категорияи истифодабарандагони ҳисоботи муҳосиботӣ натиҷаҳои 

молиявии фаъолияти ширкатро бо мақсади муайян намудани вариантҳои ҷойгиркунии 

воситаҳо дар ширкатҳои соҳаҳои гуногун таҳлил мекунанд. Бинобар ин, барои 

муқоисакуниҳои байниширкатӣ иттилооти пешниҳод мекардаи ширкатҳо бояд яксон, 

яъне стандартӣ ва аз рӯи меъёру қоидаҳои ягона тартибдодашуда бошанд, то ки 

раванди таҳлили натиҷаҳои фаъолиятро осон гардонанд. Дар ИМА сиёсати ҳисобгирии 

хоҷагиро ташкилоти касбии муҳосибони мустақил – Шӯро оид ба таҳияи стандартҳои 

ҳисобгирӣ (FASB) таҳия мекунад. Ғайр аз ин, кор оид ба ҳамоҳангсозии қоидаҳои 

ҳисобгирӣ ба зиммаи Комиссия оид ба коғазҳои қиматнок (SEC) гузошта шудааст. 

Ассотсиатсияи муҳосиботии Амрико (ААА) ба рушди назарияи ҳисобгирӣ ва 

ҳисоботдиҳии муҳосиботӣ дар мамлакат таъсир мерасонад. 

Дар Британияи Кабир стандартҳои ҳисоботи молиявии FRS ва меъёрҳои таҷрибаи 

ҳисобгирии стандартии SSAP истифода бурда мешаванд. Дар мамлакат Кумита оид ба 

стандартҳои муҳосиботӣ (ASC) фаъолият мекунад, ки стандартҳоро таҳия менамояд. 

Ба мамлакатҳои дорои модели англисию амрикоии ҳисобгирӣ дохил мешаванд: 

Австралия, Багама, Барбадос, Британияи Кабир, Венесуэла, Ҳонконг, Доминикан, 

Замбия, Зимбабве, Исроил, Ҳиндустон, Индонезия, Ирландия, Канада, Кипр, 
Колумбия, Малайзия, Мексика, Нигерия, Нидерланд, Зеландияи Нав, Покистон, 

Панама, Пуэрто-Рико, Сингапур, ИМА, Триниддад ва Тобаго, Уганда, Фиҷи, 

Флиппин, мамлакатҳои Амрикои Марказӣ, Африқои Ҷанубӣ, Ямайка ва дигар 

мамлакатҳо. 

Дар мамлакатҳое, ки аз модели континенталии ҳисобгирии муҳосиботӣ истифода 

мебаранд, дараҷаи дахолати давлат дар амалияи ҳисобгирии ташкилот баланд аст. Бо 

мақсадҳои назорати беқурбшавии пул, бекорӣ ва дигар нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии асосӣ қоидаҳои ҳисобгирӣ тавре таҳия карда мешаванд, ки барои 

ташаккули иттилооти воридотӣ барои низоми миллии ҳисобгирӣ мусоидат намоянд. 

Муҳаққиқон қайд мекунанд, ки ба дараҷаи баланди танзими давлатӣ дар модели 

континенталии ҳисобгирӣ анъанаҳои бисёрсолаи марказонии идоракунӣ ва кӯшишҳои 

дастгирии давлатро ба даст овардани соҳибкорон сабаб шудааст. Қайд бояд кард, ки 

қоидаҳои модели мазкур аз меъёрҳои моддии ҳуқуқи Рим, ки дар он ҷо манбаи асосии 

ҳуқуқ қонун мебошад, гирифта шудаанд. Ҳамин тавр, низоми ҳисобгирӣ барои қонеъ 

гардонидани талаботи ҳукумат мувофиқи нақшаи макроиқтисодии миллӣ равона карда 

шудааст. Ба дархостҳои маъмурият майл кардани қарздиҳандагон ва инвесторон 

вазифаи афзалиятноки ҳисобгирӣ намебошад. 

Хусусияти хосси модели континенталии ҳисобгирӣ низ он аст, ки барои муайян 

кардани уҳдадориҳои андозӣ ҷадвалҳои тасҳеҳи фоидаи муҳосиботӣ тартиб дода 
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мешаванд. Ташкилотҳои муҳосиботии касбӣ нақши машваратчиён оид ба истифодаи 

амалии меъёрҳои муқаррарнамудаи давлатро иҷро намуда, инчунин дар соҳаи 

ҳисобгирии муҳосиботӣ таҳқиқот мебаранд. 
Модели мазкурро дар Австрия, Белгия, Олмон, Юнон, Дания, Миср, Испания, 

Италия, Марокко, Норвегия, Португалия, Руссия, Фаронса, Швейсария, Шветсия, 

Ҷопон ва дигар мамлакатҳо истифода мебаранд. 

Модели Амрикои ҷанубии ҳисобгирии муҳосиботӣ ба дараҷаи баланд барои 

дархостҳои мақомоти давлатие, ки маълумотҳои муҳосиботии бадастовардаро барои 

татбиқи сиёсати андозбандӣ истифода мебаранд, равона шудааст. Чун қоида, модели 

мазкур дар мамлакатҳои ба забони испанӣ гуфтугӯкунанда, ки онҳоро умумияти рушди 

таърихӣ ва анъанаҳо муттаҳид кардааст, истифода бурда мешавад. Ин тарзи 

ҳисобгирии муҳосиботӣ ба нақшаи байналмилалии умумии ҳисобҳо асос ёфтааст. Он 

шаффофии ҳисоботи солонаи ширкатҳоро таъмин намуда, барои муқоиса кардани 

маълумотҳои ҳисобгирии муҳосиботӣ бо сатандартҳои байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ имкон медиҳад. Модели мазкур дар мамлакатҳои иқтисодиёташон кам 

рушдкарда, ки дар онҳо суръати баланди беқурбшавӣ мушоҳида мешавад ва он дар 

навбати худ тасҳеҳи доимии маълумотҳои ҳисобгириро дар нишондиҳандаҳои дахлдори 

тағйирёбии дараҷаи нархҳо талаб мекунад, истифода бурда мешавад. Модели 

амрикоиҷанубиро дар Бразилия, Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу ва як қатор 

мамлакатҳои Амрикои Ҷанубӣ истифода мебаранд. 

Ҳисобгирии исломиро ҳамчун «модели ҳисобгирии муҳосиботӣ»-е муайян кардан 

мумкин аст, ки истифодаи он на танҳо барои пешниҳод намудани иттилооти боэътимод 

дар шакли нишондиҳандаҳои молиявии гуногун имкон медиҳад, балки тарафҳои 

ҳавасмандро огоҳ месозад, ки ширкат фаъолияти хоҷагидорӣ мебарад ва вазифаҳои 

иҷтимоию иқтисодии худро мувофиқи шариати исломӣ иҷро мекунад.  

Чунин тарзи пешниҳод намудани иттилоот барои субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, 

ки бо ниҳодҳои молиявии исломӣ сари кор доранд, барои қабули қарорҳои иқтисодӣ 

дар бораи тақсим кардани захираҳои иқтисодӣ ба манфиати ҷамъият хеле муҳим аст. 

Таҳлили муқоисавии моделҳои ҳисобгирӣ ва ҳисоботи муҳосибавӣ дар ҷадвал нишон 
дода шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Моделҳои асосии ҳисобгирии муҳосиботӣ 

Моделҳои ҳисобгирии 

муҳосиботӣ 

Нишонаҳои фарқкунанда 

Англисию амрикоӣ Тамоюл ба манфиатҳои инвесторон, қарздиҳандагон ва 

саҳомон 

Континенталӣ Дараҷаи баланди дахолати давлат дар сиёсати 

ҳисобгирии ташкилотҳо 

Амрикоилотинӣ Тамоюл ба дархостҳои мақомоти давлатӣ барои пеш 

бурдани сиёсати хазинаи давлатӣ 

Интернатсионалӣ Тамоюл ба манфиатҳои иттиҳодияҳои трансмиллӣ ва 

ширкатдорони хориҷии бозори байналмилалии асъор 

Исломӣ Омили динӣ, ки даромади ҷаллобӣ ва як қатор 

намудҳои фаъолиятро манъ мекунад 

  Манбаъ: Тафсири муаллиф тибқи дастури таълимӣ. Шарифов З.Р., Бобомуродов П.Х. 

Моделњои бањисобгирии муњосибї. Душанбе, «ИРФОН»- 2015, 256 с. таҳия гардидаст. 
 

Дар ин ё он мамлакат нисбат ба дигар мамлакат хуб ё бад ба роҳ монда шудани 

ҳисобгириро собит намудан ғайриимкон аст. Моделҳо ва низомҳои ҳисобгирӣ барои 

ноил шудан ба ҳадафҳои муайян ташкил карда мешаванд ва бо фарҳангу таърихи 

мамлакат зич алоқаманданд. Ба ақидаи иқтисодчиён М.Р. Мэтюс, М.Х.Б. Перера 
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таҳлили муқоисавии низомҳо ва усулҳои (методҳои) ҳисобгирии муҳосиботӣ барои 

муайян намудани моделҳои намунавии рушди ҳисобгирӣ имкон медиҳанд, ки барои 

хубтар фаҳмидани имкониятҳои тағйирёбии онҳо зери таъсири омилҳои таъсироти 

мутақобилаи муҳити атроф, барои пешгӯии мушкилоте, ки мамлакат бо онҳо рӯбарӯ 

мешавад, инчунин барои интихоби ҳалли имконпазир дар асоси таҷрибаи мамлакатҳои 

дорои чунин модели ҳисобгирии муҳосиботӣ аҳаммияти хос дорад. 

Дар хотима қайд кардан ҷоиз аст, ки бинобар ҷаҳонишавӣ бисёр мамлакатҳо кӯшиш 

мекунанд, ки қоидаҳои ҳисобгириро наздик кунанд ва бо ин стандартҳои ҳисоботдиҳии 

муҳосибиро як намуд созанд. Ба масъалаҳои яксонсозии стандартҳои ҳисобгирӣ ва 

ҳисоботдиҳӣ як қатор ташкилотҳо машғуланд. Дар моҳи октябри соли 2002 байни 

Кумита оид ба стандартҳои байналмилалии ташкилотҳои молиявӣ (МСФО) ва Кумита 

оид ба стандартҳои ҳисобгирии муҳосиботии ИМА дар бораи наздиккунии 

стандартҳои байналмилалии ташкилотҳои молиявӣ бо стандартҳои GAAR созишнома 

ба имзо расид. Дар натиҷаи он барномаи монандкунӣ қабул карда шуд, ки барои 

бартараф намудани фарқиятҳои байни онҳо имкон медиҳад. Ин барои бисёр 

мамлакатҳое, ки ба МСФО ва GAAR майл доранд, бахусус барои ширкатҳои 

мамлакатҳои гуногун, ки барои дохил шудан ба базори байналмилалии сармоя кӯшиш 

мекунанд, давраи муҳим мебошад. 
 

Адабиёт: 
1. Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
2. Воронова Г. Ю. Институтсиональные основы управленческого учета (теория, методология, 

практика): монография / Е. Ю. Воронова. – М.: Изд-во МГОУ, 2011. –358 с. 
3. Грицищен Д. А. Регулирование бухгалтерского учета в мусульманских странах // 

Международный бухгалтерский учёт. – 2011. – № 15. С. 56 –68. 
4. Гуляев Н. С. Основные модели бухгалтерского учета и анализа в зарубежных странах; учеб. 

пособие / Н. С. Гуляев, Н. С. Ветрова. М.: КНОРУС, 2004. – 144 с. 

Шарифов З.Р., Бобомуродов П.Х. Моделњои бањисобгирии муњосибї. Дастури таълимӣ. 
Душанбе, «ИРФОН»- 2015, 256 Сањ. 

 

ТАҲЛИЛ ВА БАҲОДИҲИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ АУДИТОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Оев А.Д.- ассистенти кафедраи аудит ва ревизияи ДДМИТ 

 Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” 

фаъолияти аудиторӣ – ин фаъолияти соҳибкорӣ оид ба гузаронидани аудит ва дигар 

хизматрасониҳои марбут ба он, ки аудитори инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ амалӣ 

менамояд, фаҳмида мешавад. Бояд қайд намуд, ки ин намуди фаъолият ҳамчу падидаи 

нав бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ дар 

мамлакат рӯи кор омада, он ҳамчун навъи нави фаъолият ҳам дар шакли назария дар 

низоми таълим ва ҳам дар амалия рӯи кор омад.  

Дар ибтидои давраи нави ҳаёти иқтисодӣ то ба расмият шинохтани аудит дар 

Тоҷикистон характери ташаббусиро доро буд, яъне аз ҷониби мутахассисони соҳаи 

ҳисобдорӣ бо доштани таҷрибаи касбӣ, чунин фаъолият роҳандозӣ мешуд. Ин аст, ки 

аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ нахустин ширкати аудитории ватанӣ бо номи Фарас 

(1992-1998) ба фаъолият шуруъ намуда, баъзе аз намудҳои хизматрасониҳои аудиториро 

иҷро мекард. 

Фароҳамории асосҳои институтсионалии фаъолияти аудиториро Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1998 оғоз намуд. Сараввал Қонун “Дар бораи фаъолияти 

аудиторӣ”-ро 21 майи соли 1998 таҳти №601, ки аз ҷониби Президенти кишвар тасдиқ 
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карда шуд, пешниҳоди истифодабарандагони ин намуди фаъолият гардид ва аз ин баъд 

фаъолият расман шинохта гардид. Дигар заминаҳои меъёрии фаъолият зина ба зина аз 

тарафи мақоми ваколатдор ва институтҳои дахлдор коркард ва пешниҳод гардиданд, 

ки дар маҷмуъ фаъолиятро ба низоми муайян медарорад. Ба монанди, Кодекси ахлоқи 

касбии аудиторон, қабули стандартҳои байналмилалии аудит ва Қонуни аудити дохилӣ 

дар бахши давлатӣ ва ба ин монанд аснод. 

Вобаста аз низоми танзими фаъолияти аудиторӣ ду модел мавҷуд аст: намунае, 

ки ба танзими давлатӣ асос ёфтааст ва намунае, ки ба худтанзимкунӣ аз ҷониби 

ассотсиатсияҳои касбии ширкатҳои аудиторӣ ва ё аудиторони инфиродӣ асос ёфтааст. 

Барои баҳодиҳӣ ва асосноккунии модели татбиқшуда ва ё татбиқшаванда дар кишвар 

моро зарур меояд, то фаъолияти аудиториро вобаста ба давра ва қабули қонунгузорӣ, 

инчунин тағйиру иловаҳои ба он воридгардида дида бароем.  

Мусаллам аст, ки қонуни соҳа бори аввал соли 1998 қабул гардида ва баъдан ба 

он ду маротиба (2006, 2013) тағйиру иловаҳо ворид гардидааст. Барои ҷудо намудани 

марҳилаҳои инкишоф, албатта, давраи амалишавии фаъолияти аудиторӣ то қабули 

қонунгузорӣ ва баъдан давраҳои қабулу воридкунии тағйиру иловаҳо ба он асос 

мегардад (ниг. ба ҷад. 1). 

Ҷадвали 1. - Марҳилаҳои рушди аудит ва қабули қонунгузории соҳа дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Давра Марҳила Дарки ҳадафи аудит ва 

истифодаи усулҳои аудит 

I марҳила (1992 
то 1997) давраи 

таърихӣ 

Таъсиси аввалин ташкилотҳои 

аудитории шаклҳои гуногун 
моликият ва бо иштироки 
давлат.  

Камбуди заминаи меъёрӣ ва 

стандартҳои аудит. 

Афзалияти ҳадафҳои назорати 

молиявӣ. Истифодаи усулҳои 

аудити комплексӣ ва назорати 

молиявии ҳуҷҷатӣ. 

II марҳила- 
(майи соли 1998 
то марти соли 
2006)- 
ташаккули 

аудити касбӣ 

Ташаккули аудит ҳамчун 

фаъолияти касбӣ. 
Барасмиятдарории заминаи 

меъёрӣ. Қабули аввалин қонун 
“Дар бораи фаъолияти 

аудиторӣ” таҳти №601. 

Таъсиси ташкилотҳои касбии 

ҷамъиятӣ. Эътирофи 

стандартҳои миллии аудит. 

Гузариш ба СБҲМ, ташкили 

марказҳои таълимӣ- методӣ, 
эътирофи бозори хизматрасонии 

аудиторӣ, мавриди аудити 

ҳатмӣ қарор гирифтани 

ташкилотҳои қарзӣ, ширкатҳои 

суғуртавӣ в.ғ. 

III марҳила- 
(марти соли 
2006 то июли 
соли 2013)- 

татбиқи модели 

танзими давлатӣ 

Қабули қонун “Дар бораи 

фаъолияти аудиторӣ” таҳти 

№170. Муайян кардани нақши 

ташкилотҳои касбии 

аудиторӣ. 

Ташкили ширкатҳои аудиторӣ 

ва пазируфтани ширкатҳои 

хориҷӣ. Стандартикунонии 

ҳисоботи молиявии корхонаву 

ташкилотҳо. 

IV марҳила- 
(июли 2013 то 

ин ҷониб) 

татбиқи модели 

қатъии танзими 

давлатӣ 

Қабули қонун “Дар бораи 

фаъолияти аудиторӣ” таҳти 
№993. Эътирофи расмии 

стандартҳои байналмилалии 
аудит. Муайян кардани 

рисолат ва аҳамияти 

иҷтимоии аудит. 

Такмил додани стандартҳои 

байналмилалӣ ва миллии аудит. 

Роҳандозии усулҳо ва расмиёти 
аудит барои муайян ва арзёбии 

хавфи аудиторӣ. 

Сарчашма: коркарди муаллиф дар асоси Қонун “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” 

(солҳои 1998 таҳти №601, 2006 таҳти №170 ва 2013 таҳти №993.) 
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Чуноне дар ҷадвал аён аст, аудитро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба давраи 

инкишоф ба чор марҳила гурӯҳбандӣ намудаем, ки онҳо ҳадаф ва усулҳои хоси худро 
доро мебошанд.  

Вобаста ба давра, марҳила ва дарки ҳадафҳои аудит таҳлили қонунгузории соҳа 

ба мақсад мувофиқ мебошад, чун дар асоси он хулосагириҳо асоснок мегардад. 

Ҷадвали 2. - Тафсири тағйиру иловаҳо ва навгониҳо дар қонунгузорӣ. 

аз 21-уми майи соли 
1998 №601 

аз 3-юми марти соли 
2006 №170 

аз 22-юми июли соли 2013 №993 

иборат аз 17 модда иборат аз 23 модда иборат аз 4 боб ва 32 модда 
 Моддаи3. 

Иҷозатномадиҳӣ  ба 

фаъолияти аудиторӣ  

Бобҳо: 

1. Муқаррароти умумӣ  
2. Танзими ФА 
3. ФА 

4. Муқаррароти хотимавӣ  
 Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ  

Моддаи 16. Палатаи 

аудиторҳо 
Моддаи 4. Мақоми 
ваколатдори 
танзими давлатии 
ФА 
Моддаи 20. 

Иттиҳодияи 

аудиторони касбӣ . 

Моддаи 5. Мақоми ваколатдори 

давлатӣ  
Моддаи 15. Ташкилоти касбии 
аудиторон 

Моддаи 16. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
ташкилоти касбии аудиторон 

Моддаи 8. Шартҳои 
умумии 
гузаронидани аудит 

ва пешниҳоди 

хизматҳои аудиторӣ  

Моддаи 5. Шартҳои 
асосии ФА 

(принсипҳо 2013) 

Моддаи 4.Принсипҳои ФА 

 Моддаи 7. Намудҳои 
аудит 
Моддаи 12. 

Стандартҳои ФА 
Моддаи 13. Сирри 

аудиторӣ  
Моддаи 16. Суғуртаи 
ФА 
Моддаи 17. 
Назорати сифати 
кори аудитори 

инфиродӣ  ва ТА 

Моддаи 7. Стандартҳои аудит 

Моддаи 13. Ташкили аудити дохилӣ  
Моддаи 14.Вазифаҳои аудити 

дохилӣ  
Моддаи 22. Шартнома дар бораи 
гузаронидани аудит 

Моддаи 23. Хусусиятҳои 

гузаронидани аудити субъектҳои 
манфиати умум 

Моддаи 29. Муқаррароти хотимавӣ  
Моддаи 30. Ҷавобгарӣ  барои риоя 

накардани Қонуни мазкур. 

 Сарчашма: коркарди муаллиф дар асоси Қонуни ҶТ “Дар бораи фаъолияти 

аудиторӣ”, №601 аз соли 1998, №170 аз соли 2006 ва №993 аз соли 2013. 

Дар ҷадвал он моддаҳое, ки дар зер ишора доранд, онҳо дар шакли пурра 

пешбинӣ гардида, баъдан аҳёнан моддаҳои овардашуда куллан бо навгонӣ ворид 
гардиданд.  

Дар тафсири таҳти №170, Моддаи 4. Мақоми ваколатдори танзими давлатӣ 

фаъолияти аудиторӣ оварда шудааст. Ин гувоҳ аз он аст, ки то соли 2006 фаъолияти 

аудиторӣ дар мамлакат тибқи модели худтанзимкунӣ ба роҳ монда шудааст. Аз ин 

баъд, яъне аз соли 2006 нақши мақоми ваколатдори давлатӣ ҳамчун сохтори 

танзимкунандаи давлатӣ ба миён омадааст. 
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Чуноне дар ибтидо зикр гардид, фаъолияти аудиторӣ аз аудит ва 

хизматрасониҳои марбут ба он иборат мебошад, ки мо метавонем хизматрасониҳои 

марбут ба аудитро ба ду гурӯҳ ҷудо намоем: 

1. Консалтинг- хизматрасониҳои тахассусӣ, машваратдиҳӣ; 

2. Аутсорсинг- хизматрасонии муваққатии касбӣ, интихоби коргарони 

муваққатӣ.  

Аксарияти хизматрасонии қисми якум ба таври машваратӣ ба роҳ монда шуда, 

он машваратҳои молиявӣ, идоракунӣ ва муҳосибиро дар маҷмуъ дар бар мегиранд. 

Қисми баъдина маънои провайдери хизматрасонии тарафи сеюмро дошта, ҳамчун 

“манбаи беруна” фаҳмида мешавад ва он метавонад аутсорсинги истеҳсолӣ, муҳосибӣ 
ва IT-аутсорсингро дар бар гирад. 

 Бояд қайд намуд, ки истифодабарии кофии худи аудит ва хизматрасониҳои 

марбут ба он имрӯз яке аз муаммоҳои мубрами соҳа ба ҳисоб меравад. Барои воқиф 

гардидан оиди субъектҳои хоҷагидорие, ки истифодабарандаи чунин фаъолият 

мебошанд, моро лозим меояд, то аз омори расмии субъектҳои хоҷагидорӣ мамлакат 
истифода намоем. 

Ҷадвали 3. - Омори корхонаю ташкилотҳо аз рӯи шаклҳои моликият 

 Солҳо 
2000 2005 2010 2015 аз 

01.01.2020 

Ҳамагӣ шахсони ҳуқуқӣ 21286 45000 25083 42358 46465 

давлатӣ 5784 6601 2592 9161 9838 

хусусӣ ва коллективӣ 10297 27017 21496 32507 35592 

дигар шакли моликият 4895 10723 995 690 1035 

 Сарчашма: омори расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳамчунин, бо ҳамбастагӣ ба ҷадвали 3 мувофиқ аст, то субъектҳои хоҷагидориро ба 

ҳолати январи 2020 таҳлил намоем ва ҳиссаи субъектҳои истифодабарандаи фаъолияти 

аудиториро баҳо диҳем.  

Ҷадвали 4. - Субъектҳои хоҷагидор ба ҳолати 1.01.2020 

Субъектҳои хоҷагидор ҳамагӣ 608 322 

аз он ҷумла: фаъолияткунанда барҳамдодашуда 

Ҳамагӣ шахсони ҳуқуқӣ 46 465 35054 11411 

Филиал ва намояндагиҳои 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ 

588 374 214 

Соҳибкорони инфиродӣ 561 269 295563 265706 

Сарчашма: омори расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Аз шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор вобаста ба ҳолати қайдшуда 

субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда 54,4%-ро ташкил менамояд. Аз он 10,7% ба 

шахсони ҳуқуқӣ ва филиал ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ рост омада, 

89,3% ба соҳибкорони инфиродӣ рост меояд. Яъне потенсиали истифодабарандагони 

хизматрасониҳои аудиторӣ 10,7%-ро аз ҳаҷми умумии субъектҳои хоҷагидори 
фаъолияткунанда ташкил менамояд. 

Мувофиқи омори расмии Вазорати молияи кишвар ҳамчун мақоми ваколатдори 

соҳа аз 7-уми майи соли 2020 48 ширкати аудиторӣ ва 21 аудитори инфиродӣ ва ҷониби 

Бонки миллии Тоҷикистон, ки феҳристи ширкатҳои аудиторие, ки аудити ташкилотҳои 

қарзиро ба зимма доранд, 10 ширкат ва дар бахши суғуртавӣ 7 ширкат ба қайд гирифта 
шудааст. 

Дар маҷмуъ, аз тадқиқоти гузаронидашуда оиди фаъолияти аудиторӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фаъолгардонии аудит ва хизматҳои марбут ба он чунин 

пешниҳодҳо мувофиқи мақсад мебошад: 
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- пурзӯр намудани вазифаи назоратии мақоми ваколатдори соҳа; 

- истифода аз фишангҳои таъсиррасон аз ҷониби мақоми ваколатдори ҷиҳати 

фаъолнокии бозори хизматрасониҳои аудиторӣ; 

- санҷиши аудиторӣ ва хусусиятҳои он бояд ба роҳбарияти корхонаву 

ташкилотҳо ва дар маҷмуъ ба ҷомеа оммафаҳм гардад. 
Адабиёт: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” №601 аз соли 1998. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” №170 аз соли 2006. 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ” №993 аз соли 2013. 

4. Маҷмӯаи оморӣ. Тоҷикистон 25 соли истиқлолияти давлатӣ 2016 с. 

5. Низомов С.Ф. Аудит ва ибрози эътимод. С.Ф. Низомов ва дигарон. Китоби дарсӣ. –
Душанбе: Мега-принт 2020. -364с. 

6. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2020. 

 

 

ТАЊЛИЛИ ЊИСОБЊОИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР КОРХОНАЊО  

Тилакмуродова С., ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Комилова С.М. – магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 
 
 Наќшаи њисобњо тибќи меъёрњои байналхалќии њисоботи молиявї барои 

таъмини ахбори пурраи њисобгирии молиявї ва фаъолияти хоҷагидорию молиявии 
субъектњо пешнињод карда шудааст.  
 Наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ ба формулаи сохтори 
њисобњои ростхатта мансуб мебошад. Умуман, сохтори њисобњо якчанд намуд доранд. 
Аз њама намудњои пањнгардида ин наќшаи матрисавї ва ростхаттае мебошанд, ки дар 
љадвал дида мебароем. Вале наќшаи њисобњои ростхатта хеле машњур буда, дар 

давлатњои Аврупою, ИМА, Шарқ истифода мебурданд, ки дар љадвали зерин дидан 
мумкин (ниг. ба љалвали 1.). 

Ҷадвали 1. 
Номи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ 

№ 
п/п 

Номи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ Њисоби асосї Зерњисоб 

 Дороињои гардон   
1. Воситањои пулӣ дар хазина 10100 110-140 

2. Воситањои пулии дар бонкбуда 10200 220-240 
3. Маблаѓгузорињои кўтоњмуддат 10300 310-400 
4. Њисобњо барои ќабул кардан 10400 410-420 
5. Дигар ќарзњои дебиторї 10500 510-590 
6. Ќарзњои муассисон оиди гузориш ба фонди 

оинномавї 
10600 ---------- 

7. Захирањои молию масолењї. 10700 710-750 
8. Захирањои масолењи ёрирасон 10800 810-861 
9. Харољотњое, ки бо тарзи бунакӣ пардохта 

шудаанд 

10900 910-940 

 Дороињои ѓайригардон   
10. Воситањои асосї 11000 010-100 
11. Ѓункунии фарсудашавї 11100 110-460 

12. Маблаѓгузорӣ ба амволи ѓайримоддї 11500 510-530 

13. Маблаѓгузории дарозмуддат 11600 610-840 
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 Уњдадорињо   
14. Уњдадорињои љорї 22000 010-410 

15. Уњдадорињои дарозмуддат 22600 610-800 
 Сармоя   

16. Сармояи оинномавї 33000 010-900 
17. Даромадњои амалиётї --------- ----------- 
18. Даромад аз фаъолияти амалиётї 44000 010-130 

 Харољоти амалиётї   
19. Арзиши аслии мањсулот, кору хизматњои 

фурўхташуда 
55000 010-600 

20. Даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти 
ѓайриамалиётї 

66000 010-300 

Манбаъ: Ҳисоби муаллифон аз рӯи маълумотҳои маљмуаи маќолањои ДМТ, 
Душанбе, 2014. 208 сањ; Ойев Н.А., Саидов Р., «Моњияти њисобњои бањисобгирии 
муњосибї мубофиќи СБЊМ дар фаъолияти субъектњои иќтисодї». 
 

Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї барои ташкили фаъолияти молиявию 
хољагидорї, дуруст ба роњ мондану бањуљљатгирии ахбор ва коркарди ахбори 
њисобгирї ањамияти аввалиндараља дорад. Бо ёрии наќшаи њисобњо дар субъектњои 

хољагидорӣ корњои зерин иљро карда мешавад: 
1. Коркарди мунтазами ахбор, гурўњбандї ва љамъбасткунии он,  фоидаи 

фаъолияти молиявию хољагидории корхона; 

2. Истифодаи метадологияи ягона дар хољагии халқи љумњурї; 
3. Љамъбасткунї ва ташкили назорати нишондињандањои фаъолияти хољагидорї 

дар асоси истифодаи усулњои пешқадам ва шаклњои маъмули ташкили њисобгирї 
дар мамлакат; 

4.  Гирифтани ахборот барои сањмгузорону маблаѓгузорон оид ба њолати дороињо, 
уњдадорињо, сармояи худї, даромаду харољотњои корхона; 

5.  Ташкили забони ягонаи байналмилалї оид ба тартибу низоми њисоботи 
молиявї ва нишондињандањои он [1, с. 187]. 

   Бо пешнињоди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 1.01.                 2004 сар 
карда, новобаста ба шакли моликият њар субъекти хољагидорї бо хоњиши худ 
метавонад њисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявиро дар асоси наќшаи нави 
њисобњои њисобгирї ташкил кунад. 
   Гузариш ба наќшаи нави њисобњои њисобгирї тибќи СБЊМ њар як субъекти 
хољагидорї дар асоси графики тасдиќкардаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
иљро карда мешавад. 
  Наќшаи нави њисобњои њисобгирї аз 6 боб иборат мебошад: 
  Боби 1. Дороињо         (10 100 – 11 840). 
  Боби 2. Ўњдадорињо        (22 000 – 22 800). 
  Боби 3. Сармояи хусусї      (33 000 – 33 900). 
  Боби 4. Даромадњои амалиётї   (44 000 – 44 130).  
  Боби 5. Харољотњои амалиётї   (55 000 – 55 600). 
  Боби 6. Даромад ва харољотњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї (66 000 – 6). 
  Тавассути низоми асосии сифрии кодгузаронии њисобњо инњо мебошанд: 

 Бо маќсади муайян кардани категорияи њисоб бо коди сифрї ба њисобњои зерини 
ККБ раќамњои зерин ба сифати сифри якум гузошта шуданд: (ниг. љадвали 2.) 

Ҷадвали 2. 

Таснифоти ҳисобҳои баҳисобгирии муҳосибӣ 

Якум сифри коди 
њисоб 

Категорияи њисоб Гурўњи њисоб  

1 100 Дороӣ 100-1990  
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2 200 Ухдадорї 1000-2800  
3 300 Сармояи хусусї 3000-3900  

4 400 Даромад 4000-4100  
5 500 Харољот 5000-5600  
6 600 Даромаду харољотњои 

ѓайриамалиётї 
 

6000-6300 
 

Манбаъ: Ҳисоби муаллифон аз рӯи маълумотҳои Наќшаи њисобњо ва амалиётњои 
муњосибї, Каримов Н.Я., Рањматов Б.Ќ. Дастури методї. Душанбе, «ДДМИТ» 2021, 
318.сањ. 

Байни кодњои сифрии пайдарњамї њисобњои асосї ва ҳисоби амалиётї ва 
навиштаљот, љойњои холї барои њисобњои истифоданашуда гузошта шудааст. Ин ба он 
маќсад гузошта шудааст, ки дар оянда бе таѓйири сифри коди њисобњои мављуда дохил 
кардани њисобњои нав имкон бошад. 
   Ба маќсади дуруст хондани коди њисоб њисобњои навро бо тарзи зерин омўхтан 
зарур аст: 

 њисоби дороињо 1. 10. 10 (як, дањ, дањ) – боби 1, њисоби 10, зерњисоби 10 
 њисоби уњдадорињо 2.20. 10 (ду, бист, дањ) – боби 2, њисоби 20, зерњисоби  
 10 
 њисоби сармоя 3. 30. 10 (се, сї, дањ) – боби 3, њисоби 30, зерњисоби 10 
 њисоби даромад 4. 40. 10 (чор, чил, дањ) – боби 4, њисоби 40,  
 зерњисоби 10 

 њисоби харољот 5. 50. 10 (панҷ, панҷоњ, дањ) – боби 5, њисоби 50,  
 зерњисоби 10 
 њисоби даромаду харољот аз фаъолияти ѓайриамалиётї 6. 60. 10  

  (шаш, шаст, дањ) – боби 6, њисоби 60, зерњисоби 10 (ба наќшаи нави  
 њисобњои њисобгирии муњосибї, ки аз рўи СБЊМ сохта шудааст.  
   Дар наќшаи нави њисобњои њисобгирї, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, 
таснифи њисобњо аз дороињои муассиса сар карда, бо даромаду харољотњои фаъолияти 
ѓайриамалиёти ба итмом мерасад. Хусусияти истифодаи наќшаи нави њисобњо аз он 
иборат мебошад, ки мафњуми бисёр амалиётњои хољагие, ки дар шароити имрўза дар 
фаъолияти корхонањои шакли моликияташон гуногун бармеояд, ба мафњуми њисобњо 

мувофиќ карда шудаанд. Сабабҳои асосии чунин мувофиќќунї инњо мебошанд: 
1) Корхонањое ташаккул ёфтаанд, ки бо иштироки маблаѓгузаронии хориљї фаъолият 

мекунанд. Омўзиши фаъолияти молиявию хољагидорї на ба манфиати соњибмулк, 
балки ба манфиати маблаѓгузор зарур мебошад. Сармоягузор танњо бо умеде ба 
фаъолияти ин корхона иштирок мекунад, то ки аз сармояи худ фоида (дивиденд) 
гирад. Бо ин маќсад ў бояд оид ба ахбори молиявию хољагии корхона шинос бошад. 

2) Корхонањое ташаккул меёбанд, ки сармоягузор танњо аз беруни марзи мамлакат 
мебошад, ё худ дар асоси гирифтани ќарзњои техникї иљро карда мешавад.  

3) Бурдани муомилоти байналмилалї (воридот, содирот), муносибатњои додугирифти 
байни корпоратсияњои байналхалќї ва корхонањои љумњурї бояд нишондодњои 
њисоботи молиявии корхонањо шаффоф, оммафањм, холис ва реалї бошанд.  

  Дар наќшаи њисобњои амалкунанда хусусиятњои ташкилёбию таѓйирёбии амволи 
муассиса, уњдадорињо ва сармоя бо назардошти талаботи наќшаи ахбори њисобгирї ба 
назар гирифта шудааст. Яке аз камбудињои наќшаи амалкунанда ин набудани синфи 
њисобњои даромадњою харољотњои амалиётї (фаъолияти асосии корхона) ва 

ѓайриамалиётӣ (ѓайри фурўш) мебошад. 

 Дар натиҷаи омўзиши адабиёти даврагї, дастурамалњо оид ба љорӣ кардани 
СБЊМ дар Љумњурии Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва муассисањои пилотии 

љумњурї, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оиди љорӣ кардани СБЊМ ва 
ќабули наќшаи њисобњои њисобгирии муњосибї (солњои 2000, 2004, 2006, 2009) дар 
маќолаи илмї чунин хулосањо бароварда шуд. 
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1. Гузариш ба иќтисодиёти бозорї ва дохил шудан ба бозори љањони зарурати љорӣ 

кардани СБЊМ-ро тезонида, вазифаи муњими сиёсӣ-иќтисодї ба шумор меравад. 

2. Таљрибањои аввалини љорӣ кардани СБЊМ дар субъетњои хољагидории мамлакат аз 

он шањодат медињанд, ки дар ин соња њоло мутахассисони касбӣ хеле кам буда, рўз аз 
рўз ба онњо эњтиёљ пайдо мешавад. 

3. Омилњои асосии зарурати пурра гузаштан ба СБЊМ бисёранд. Пеш аз њама, ин ба 
љалби сармоя, фањмиши њолати молиявию хољагидории субъектњо, бозоргирии 

амвол, ќобилияти пардохтӣ доштани муассиса ва ќоѓазњо вобаста аст. Вобаста ба 
иќтидори корхона, муассиса пешнињод менамоем, ки наќшаи њисобњои СБЊМ дар ду 

вариант – пурра ва одикардашуда ва њисоботи молиявӣ њам бо њамин мазмун тартиб 
дода шуда, пешнињод карда шавад. 

  Хулосаю пешнињодњои дар боло овардашуда љараёни мавриди амал овардани 

СБЊМ-ро дар субъектњои хољагидорӣ тезонида, сифати ахбори субъектњои 

хољагидориро нисбати фаъолияти молиявию хољагидорӣ баланд мебардорад. 
Адабиёт: 

1. Бобиев И.А. Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї: бартарї, камбудї ва пешнињод // 
Худжанд: Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими. Ношир-2013. с. 186-189; 

2.Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 
25.03.2011 № 702; 

3.Каримов Н.Я., Рањматов Б.Ќ. Наќшаи њисобњо ва амалиётњои муњосибї. Дастури методї. 
Душанбе; ДМИТ- 2021. 318, с.  

4.Ойев Н.А., Саидов Р. Моњияти њисобњои бањисобгирии муњосибї мувофиќи СБЊМ дар 
фаъолияти субъектњои иќтисодї // Маљмуаи маќолањои ДМТ, Душанбе, 2014- 208 с. 

2. Бобомуродов П.Х. Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї - Душанбе, «ЭР-граф» 
2012- 216 с. 

 
 

НАҚШИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ДАР РУШДИ 

 ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
Њакимов С. Н.– ассистенти кафедраи тањлили иќтисодии ДДМИТ   

Маҳмадов А.С.- магистранти курси 1-уми Академияи идоракунии давлатии 

назди Президенти ҶТ 

Барои ҷомеаи муосири Љумњурии Тољикистон масъалаи бехатарии озуќаворї 

яке аз масъалањои муҳимтарин ба шумор меравад, ки таъмин намудани он дар 
натиљаи таъмин будани ањолии мамлакат бо мањсулоти озуќаворї ва саноат ба 
ашёи хоми соњаи кишоварзї амалї хоњад шуд. Барои расидан ба  ин њадафњо бояд 

истиќлолияти озуќавориро ба даст орем, ки он дар натиљаи рушди ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиёт амалї мегардад. 
Дар таљрибаи Љумњурии Тољикистон бехатарии озуќаворї воњиди сохтории 

бехатарии иќтисодї буда, таъмини он пурра аз сиёсати давлатї дар маљмуи 
агросаноатї, иљрои стратегияи воридотї, масоили институтсионалї вобаста 
мебошад [4, с.3-8]. 

Бинобар ин, яке аз масъалаҳои мубрами рушди муосири Тољикистон, бо 
назардошти дурнамоињои соња ва татбиќи яке аз њадафњои Њукумати Љумњурии 

Тољикистон барои солҳои оянда таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Таъмини 

амнияти озуќавории давлат њолати иқтисодиест, ки дар он истиќлолияти 
озуќаворї вуљуд дошта, кафолати дастрасии ањолї бо мањсулоти рўзмарра 

мебошад. Ба гуфтаи иқтисодчиён, дар сатҳи кишвар худтаъминкунии кофии 
озуќаворї бояд ба миќдори 80% бошад. Барои њар як љомеаи имрўза яке аз 

вазифањои муњим таъмини миқдори зарурии озуқаворӣ ба њисоб меравад.  
Соњаи кишоварзї на танњо соњаи иќтисодї, балки омили љойгиршавии ањолии 

кишвар дар манотиќи гуногун буда, дар ин замина фарњанги маънавї, рўњияи миллї, 
хотирањои таърихии халќ шакл мегиранд. Дар бахши кишоварзї ба монанди дигар 
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соњањои комплекси агросаноатї ќонуниятњои муайяни иќтисодї амали гардида, ин 
ќонуниятњо дар асоси хусусиятњои хоси соњаи кишоварзї арзи њастї менамоянд. Чуноне 
ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш аз 21.12.2021 ќайд намудаанд, 

дар шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, низоъҳои тиҷоратӣ, афзоиши 

таҳримҳо, тағйирёбиии иқлим, болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон, 

паҳншавии бемории сироятии КОВИД–19 ва дигар омилҳои манфии ба иқтисоди миллӣ 

таъсиргузор Ҳукумати мамлакат тамоми чораҳои пешгирикунандаро андешидааст, ки 

дар натиҷа соли 2021 суръати рушди иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз баробар гардид. 

Рушди иқтисодӣ дар ин давра аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ба 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 6 фоиз, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 23 
фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин карда шудааст. 

Дар бист соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин 

гардида, маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-ум то 

95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ 

ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд. 

Яъне, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар 

зиёд гардида, ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар 
афзоиш ёфт [1, с.4].  

Дар даврони муосири ислоњоти иќтисодиёт лозим аст, ки дар соњаи истењсолот ва 
таќсимот, дар бахши истењсоли мањсулоти кишоварзї ва бахши озуќавории иќтисодиёт 
самти рушд љустуљў, муайян, љамъбаст, аниќ шавад ва сифатан пурра гардад. Маќсади 
асосии Љумњурии Тољикистон дар њудуди тамоми мамлакат, аз он љумла ноњияњо: 
захирањои замин бо ќадри имкон истифода шаванд, ки ваколатдорї ва уњдадорињои 
васеи роњбарияти вилоят ва ноњияњоро дар њалли масъалањои таъминоти ањолї бо 
мањсулоти хўрокворї дар назар дошта шудааст. Барои ин ташкили муносибати нав ва 
назари муосир ба моњият ва механизми амалкунии системаи таъминкунии ањолї бо 
мањсулот дар минтаќањои мамлакат мебошад (нигаред ба наќшаи 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наќшаи 1. Воњидњои системаи таъминоти бехатарии озуќавории ноњияњо: 
муносибати нав 

Манбаи 

иттилоот 

Маркетинги 

(бозоррасии) озуќаворї 

ва мониторинги 

оперативї 

Фаъолият оид ба 

ташкили захирањои 

озуќаворї 

Занљири озуќаворї: 

корхонањои 

коркунанда, сохторњои 

савдои яклухт; 

корхонањои гурўњи 

чакана 

 

Бозори нави махсус 

НИЗОМИ ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ 



469 

 

Фароњам овардани худтаъминкунии иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон 
ташкили низоми алоњидаи иќтисодии шакли бозориро дар назар дорад, ки имкони ба 
захирањои дохилї ва бозори рушдёфтаи дохилии онњо такя намуда, рушд ёфтан доранд. 
Муњим аст, ки вобастагии рушди мамлакат аз вазъи беруна тадриљан паст гардад, 
њамчунин, дараљаи баланди рушди соњањо ва бизнес-сохтор дар андозањои ба талаботи 
дохилии мамлакат мувофиќ фароњам оварда шавад. Робитаи дуљонибаи зичи рушди 
иќтисодї бояд бо он зоњир шавад, ки рушди иќтисод ва бењбудї дар сатњи зиндагии 
ањолї якљоя амалї гарданд. 

Воњидњои низоми таъминоти ањолии ноњияњо бо озуќавории хушсифат инњо 
мебошанд: 

1.Захирањои иттилоотии аз маълумотњои тањлил ва пешгўйии бозор иборатбуда. 
2.Фаъолият дар ташкили захирањои мањсулоти хўрока дар асоси ташкили 

инфрасохтори мувофиќ бо таљњизоти замонавї. 
3.Институтњои бозорї ва бозорњои навкардашуда (корхонањои коркардабарорї, 

анборњо барои захирањо, шохањои гуногуни савдои чакана ва ѓайра). 
4.Маркетинги озуќаворї ва мониторинги амалї. 
Њамаи ин воњидњо дар якљоягї низоми таъминоти озуќавории мамлакат ва 

ноњияњои онро ташкил медињанд. 
Ба шартњои асосии ноил шудани бехатарии озуќаворї дохил мешаванд: 
1.Дастрасии имконпазири воќеии мањсулоти хўрокворї ба сари њар як нафар ањолї. 
2.Имконияти иќтисодии ба даст овардани озуќаворї аз тарафи тамоми гурўњњои 

иљтимоии ањолї, аз он љумла камбизоатон, бо роњи баланд кардани сатњи зиндагї ё 
ќабули чорањои зарурии њимояи иљтимої. 

3.Истеъмоли мањсулоти сифаташ баланд ба миќдори барои ѓизои дуруст кофї.  
Аз ин љо таъминоти бехатарии иќтисодї њалли як ќатор масъалањоро дар назар 

дорад: 
1.Ташкил намудани шароитњои иќтисодии босубот барои рушди бозори озуќавории 

мамлакат. 
2.Гузаронидани сиёсати самарабахши агроозуќаворї. 
3.Таъмини имкониятњои баробар барои њамаи субъектњои хољагидорї. 
4.Гузаронидани сиёсати дурусти миллї дар соњаи бо кор таъминкунии ањолї. 
5.Амалї гардонидани сиёсати иљтимоии давлат, ки ба решакан кардани камбизоатї 

ва нобаробарї дар бобати дастрасї ба озуќавории хушсифат, њамчунин истифодаи он 
равона шудааст. 

6.Ба даст овардани истењсолоти устувор, муътадил ва гуногуни озуќаворї, баланд 
бардоштани њосилнокї ва самарабахшии мењнат. 

7.Амалї намудани стратегияњои рушди соњањои маљмўи агросаноатї бо маќсади 
зиёд намудани имкониятњои мањаллии истењсоли озуќаворї. 

8.Ба дохилнамоии технологияњои пешќадам дар соњаи истењсолот, коркардкунї, 
нигоњдорї ва фурўши ашёи хом ва озуќаворї мусоидат намудан. 

9.Истифода бурдани афзалиятњои таќсимоти байналхалќии мењнат. 
10.Сармоягузорињои дохилию хориљї дар соњаи кишоварзї. 

Барои фаҳмиши созанда оид ба меъёрҳои таъмини бехатарии озуќаворї 

зарур аст, ки системаи давлатии озуқаворӣ ҷорӣ карда шавад, ки ду сатҳи 

норасоии ғизои аҳолиро дар бар мегирад: кифоя будан, ки барои ҳисобҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ дар шароити муътадил истифода бурда мешавад ва ҳадди 

ақал барои кафолати таъмин намудани аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодаи ҳолати 

ғизоӣ зарур аст. Дар баробари ин, бояд пайваста ба амалњои зерин диќќат дода 

шавад: - дар асоси талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти хӯрокворӣ муайян намудани 

меъёри сатҳи даромад ва нархҳо барои таъмини дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти 

хӯрокворӣ тибқи меъёрҳои тиббии актуалӣ дар шароити нархҳои бозорӣ; 

- дар асоси моделҳои фаъолияти комплекси агросаноатӣ муайян намудани 

арзиши аслии истеҳсоли маҳсулоти асосии кишоварзӣ, чорводорӣ, коркард ва 
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нархҳои ҳадди ақал барои кори фоиданоки агробизнес; - дар асоси модели 

воридоти маҳсулоти хӯроквории блоки системаҳои иқтисодии хориҷӣ муайян 

намудани низоми тарифҳои гумрукӣ ва квотаҳо, ки аз як тараф, сатҳи муътадили 

муҳофизати аграрӣ ва аз тарафи дигар, дигаргунии рақобатпазирии маҳсулоти 

воридотӣ таъмин карда мешавад; 
Њамин тавр, бехатарии озуќаворї яке аз воњидњои муњимми бехатарии иќтисодии 

мамлакат ба њисоб рафта, бо маљмўи шароитњои иќтисодї ва иљтимоие таъмин 
мешавад, ки бо рушди хољагии ањолї ва тамоми маљмўи озуќаворї, њамчунин, бо вазъи 
умумии иќтисоди миллї ва љањонї алоќаманд мебошад. 

Адабиёт: 
1.Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ аз 21.12.2021  
2.Солењзода, А.А. Љабњањои стратегии таъмини бехатарии озуќаворї дар Тољикистон / 

А.А.Солењзода, И.С. Фасењзода // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, дар шумораи илмњои 
иќтисодию иљтимої ва умумї. Душанбе, 2018. №3.- С. 3-8. 

3.Фасеҳзода И.С. Роҳҳои такмили истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар рушди истеҳоли 

маҳсулоти озуқаворӣ /И.С.Фасеҳзода, Х.А.Сайдалиев // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 

дар шумораи илмњои иќтисодию иљтимої ва ҷаъмиятӣ 2018, №10, саҳ 113-119. 

 

  

МЕХАНИЗМҲОИ ИЌТИСОДИИ ХОЉАГИДОРЇ ВА ТАЊАВВУЛОТИ ОН ДАР 

РУШДИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ 

Маҳмадов Р. С. - ассистенти кафедраи таҳлили иќтисодии ДДМИТ 

Маҳмадов А. С. – магистранти курси якуми АИДНПҶТ 
Ањамияти иќтисодии соњавинамоии оќилонаи хољагии дењот аз он иборат аст, ки 

дар ин асос шароитњои барои боз њам самараноктар истифода намудани воситаи асосї 
– заминро ба вуљуд меоварад.  

Хусусияти соњавинамої ва шаклњои мављудияти он дар хољагии дењот тањти 
таъсири омилњои табиї ва иќтисодї муайян мегардад. Чунин њамљоясозии воситањои 
истењсолот баъзан на њамеша ќобили иљро ва босамар аст, чунончи дар соњаи саноат 
дида мешавад. Омилњои табиї ба андозаи истењсолот ва самаранокии соњањои алоњида 
таъсир мерасонад. Бањисобгирии шароитњои табиї ањамияти омилњои иќтисодиро паст 
нанамуда, танњо маќсаднокии соњавинамоии истењсолоти хољагии дењотро бозгўї 
мекунад, ки он барои пурратар истифода намудани имкониятњои иќтисодї ва 
тезонидани суръати рушди он замина ба вуљуд меоварад. 

Ин имконоти умумии соњаи иќтисод фарогири чунин омилњост:  
– мављудияти иќтидори истењсолї ва дараљаи истифодабарии он; 
– пешрафти илмї-техникї дар хољагии дењот; 
–  мувофиќат доштани њампайвандии минтаќањои истењсолотии 

махсусгардонидашудаи намудњои муайяни мањсулоти хољагии дењот бо минтаќањои 
истифодабарандаи он; 

– љобаљокунии саноати хўрокворї ва мањсулотбарорї, мављудияти шањрњои калон 
ва марказњои саноатї; 

– рушди маркетинги мањсулоти хољагии дењот;  
– рушди шабакаи наќлиётї вобаста ба робитањои таѓйирпазирии минтаќавї. 
Фарќияти шароитњои табиї ва иќтисодии минтаќањо асоси объекивии таќсимоти 

минтаќавии мењнатро ташкил медињад, ки дар навбати худ он ба вобастагии бисёр 
самтњои фаъолияти минтаќањои иќтисодї, рушди самаранокї дар асоси мањсулоти 
истењсолшуда, дараљаи касбияти бошандагони минтаќањои гуногун, хусусияти 
алоќањои иќтисодии байниноњиявї ва ѓ. оварда мерасонад. 
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Тафриќаи омилњои табиї ва иќтисодї, таљриба ва малакањои сокинони мањаллї, 
таќсимоти мањаллии мењнат, сохтори соњањо ва дараљабандии минтаќањои алоњидаи 
Љумњурии Тољикистонро муќаррар намудааст. 

Љобаљогузории минтаќавии истењсолоти хољагии дењот таърихан дар Љумњурии 
Тољикистон дар 8 ноњияи вилояти Хатлон татбиќ мегардад. Дар ин маврид мавќеи 
асосиро ноњияи Данѓара ишѓол мекунад, ки он дар истењсолоти озуќа ва ашёи хоми 
њољагии дењот дар ќисмати шарќии Љумњурии Тољикистон – вилояти Хатлон мавќеи 
муњимро касб менамояд.  

Дар њудуди ин ноњия имкони таќсимоти нисбатан объективонаи мењнат, сохтори 
махсуси КАС ва дар ин замина рушди муносибатњои бозорї дар доираи мубодилаи 
мањсулоти озуќаворї, сатњи истењсолот ва истеъмоли мањсулоти озуќаворї дар 
минтаќањо ба вуљуд омад.  

Масъалањои минтаќавии таќсимоти мењнат вобаста ба гуногуншаклї ва 
хусусиятњои хоси минтаќањо фарќ мекунад.  

Чунин фарќият зарурати муносибати махсусро дар ташаккули бозорњои 
минтаќавии озуќа ва танзими мубодилањои байниминтаќавї, љалби маблаѓ барои 
ташкил додани захирањои давлатро ба вуљуд меоварад. 

Ба назар гирифтани сатњи истењсолоти навъи муќарраршудаи озуќаворї ва ашёи 
хоми хољагии дењот дар минтаќањои алоњида рушди бошиддати робитањои 
байниминтаќавии озуќавориро, ки серамалї ва сохтори онњо аз дараљаи иќтидори 
истењсолї, савияи истифодаи он, таѓйирот дар љобаљокунии истењсолот, рушди тахассус 
ва тамаркуз (консентратсия), таѓйироти миќдорї ва сифатї дар истеъмоли озуќа 
вобастагї дорад, ба вуљуд меорад. 

Дар асоси ин гуфтањо дар доираи аграрии вилояти Хатлон, аз як тараф, зарурати 
мукаммалгардонии алоќањои байниминтаќавии озуќаворї ва ашёи хом тавассути 
соњавигардонии минтаќавии он бо дарназардошти шароитњои табиї, ки барои 
истењсоли баъзе намудњои мањсулоти хољагии дењот мусоид мебошанд ва аз тарафи 
дигар, аз њисоби истифодаи манбаъњои худтаъминсозии минтаќањо ба вуљуд меояд, 
баррасї намудани масъалаи мазкур ањамияти аввалиндараљаро касб менамояд. 

Њамин тавр, робитањои байниминтаќавии озуќаворї сатњи рушди муосирро 
нишон дода, таќсимоти воќеии мењнатро дар КАС (комплекси агросаноатї) муайян 
намуда, алоќамандии комплексњои минтаќавии озуќаворї, ки њамчун муносибатњои 
иќтисодии истењсолот зуњур ёфтаанд, инчунин, амалигардонї ва мубодилаи намудњои 
якхелаи озуќаро миёни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони он баррасї 
менамояд. Ин алоќањо дар мавриди гузариши озуќа ва ашёи хоми хољагии дењот аз як 
минтаќа ба дигар минтаќањо пайдо шуда, таќсимоти минтаќавии мењнатро дар њамин 
давр акс менамояд, самаранокии љобаљогузорї ва дараљаи соњавинамоии истењсоли 
мањсулоти КАС-ро инъикос мекунад.  

Бо дарназардошти ин гуфтањо, заминаи муњими ба вуљуд овардани бозори 
минтаќавии озуќаро ташаккули минтаќањои махсусгардонидашудаи истењсоли 
мањсулоти хољагии дењот ташкил медињад.  

Дар шароитњои бозоргонии хољагидорї ањамияти махсусро такмили љобаљокунї, 
соњавї намудан ва њамоњангсозии истењсолоти ѓалладона дар вилояти Хатлон ташкил 
дода, ин љараён аз вазъи бозори ѓалла вобастагї дорад ва бо чунин омилњои муњим: 
танзими давлатии истењсол, фурўш ва истифодаи ѓалла, сиёсати нархномавї, ташаккули 
инфрасохтор ва ѓайрањо алоќаманд мебошад. Мањз соњавинамоии минтаќавї дар ќиёс 
бо дигар шаклњои он бояд аз тарафи давлат дар сатњи баланд тавассути сиёсати 
нархномавї, дастгирии даромади истењсолкунандагони ѓалладона тавассути 
пардохтњои мустаќим, ташкил намудани ќарзњои имтиёзнок ва ѓ. ба танзим дароварда 
шавад. Ин барои соњавинамоии амиќи минтаќањову мањаллањо дар истењсолоти 
барояшон муфиди намудњои ѓалладона бо дарназардошти талаботи бозор ва 
имкониятњои воќеии ќонеъ намудани талабот шароити мусоид фароњам меорад.  
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Умуман, пешнињоди мо чунин мебошад, ки азнавсозии сохтории механизми 
иќтисодии хољагидорї бояд дар таъсири назарраси он ба манфиатњои иќтисодии 
коргарон, ќисмњо, корхона ва дигар сохторњои КАС, дар фаъолияти онњо њангоми 
истењсоли самарабахши мањсулоти њадди охирини КАС алоќаманд бошад. Инчунин, 
механизми иќтисодии хољагидории КАС – ин низоми ягонаи хољагидорї ё усули 
роњандозии истењсолот тавассути шаклњои иќтисодї, корхонањо, усулу омилњо дар 
бахши агросаноатї мебошад.  

Моњияти механизми иќтисодї дар вазифањои он акс меёбад. Дар шароити муосир 
вазифањои асосї чунин мебошанд: 

– ба вуљуд овардани шароитњои баробари иќтисодї бањри амалисозии иќтидори 
иќтисодї-иљтимоии њар кадоме аз шаклњои моликият ва раќобати одилонаи 
самарабахши онњо барои њамаи коргаронро ба моликони њаќиќии воситаи истењсолот 
ва мањсулоти бо зањмати он бавуљудомада мубаддал сохтан;  

– дар њайати кормандон нигоњ доштани омилњои устувор ва асосњои созгор барои 
пойдории пояи моддию техникии КАС дар асоси дастовардњои илмї, истењсолоти 
навъи инноватсионї, такмили дараљаи касбият ва роњандозии иќтидори тахассусї;  

 – таъмини рафтори муносиби иќтисодии коргарон, инчунин, худтанзимкунии 
тамоми низоми иќтисодии КАС вобаста ба талаботи ќонунњои иќтисодї;  

– нигањдошти фазои иќтисодии барои ташаккули афкор ва идроки муосири 
коргарон созгор дар њамаи дараљањои сохтории КАС.  

Умуман, пешниҳод менамоем, ки њангоми гузариш ба доираи рушди устувор 
механизми иќтисодї ба таври назаррас таѓйир ёбад ва дар ин њолат хулоса намудан 
мумкин аст, ки хусусиятњои муносибатњои иќтисодиро дар ин маврид ба таври зайл 
метавон тасниф намуд:  

– људо будани истењсолгарони хољагидорони соњаи кишоварзї, ашёи хоми соњаи 
кишоварзї, корхонањои истењсолї ва алоќамандии онњо ба бозор; 

– мустаќилият дар интихоби мањсулоти истењсолї, шарикони хољагидорї, бозори 
фурўш, муносибат бо маќомоти давлатї дар асоси манфиатњои иќтисодї; 

– уњдадории молумулкї дар давоми фаъолияти кишоварзї;  
– раќобати истењсолгарон ва муассисањои фурўши мањсулот; 
– вобастагии даромадњо аз талаботи истеъмолкунандагон ва банаќшагирии 

оќибатњои истењсолот, афзун намудани истењсоли мањсулот барои ќонеъ гардонидани 
талаботи истеъмолкунандагони муайян. 
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НАҚШИ НИЗОМИ БОНКӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ 

 ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН 

Ҷулиев М.Ҳ., ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ 
 

Дар давраи соҳибистиқлолии кишвар баъд аз соли 1991 як қатор падидаҳои 

нодире, ки ҷомеаи моро ба ояндаи дурахшон пеш мебарад, ин низоми пулию бонкии 

кишвар мебошад. Ин падидаи воқеан муҳимми таърихӣ барои ташаккулу пешрафти 

ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла соҳаи бонкдорӣ шароит ва имконияти мусоид 

фароҳам овард.  

Дар доираи фаъолияти худ бонкҳои тиҷоратӣ ҳамчун як низоми фаъол дар сатҳи 

иқтисодиёти кишвар ва яке аз манбаъҳои асосии мабла-ғгузорӣ ба иқтисодиёти давлат 

мебошад, ки аз ҷамъоварӣ ва ба самтҳои афзалиятнок сафарбар намудани маблағҳо, ки 

дар доираи маблағҳои шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқӣ сурат мегирад, нақши асосӣ дорад.  

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар таъмини суботи иқтисодӣ ва 

афзоиши самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ назаррас буда, ҳамчун муҳаррики рушд 

хизмат мерасонад. Вобаста ба ин зарурат бонкҳои тиҷоратӣ бояд аз нуқтаи назари 

раваднҳои микроиқтисодӣ ҳамчун омилҳои бозорӣ, пеш аз ҳама, аз нуқтаи назари 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ баҳо дода шаванд то имкониятҳои иқтисодӣ ва 

ҳиссаи онҳо дар иқтисодиёт муайян карда шаванд. Дар айни замон бо назардошти 

манфиатҳои давлат аз нуқтаи назари нишондиҳандаҳо ва равандҳои макроиқтисодӣ, 

бонки тиҷоратӣ дар тақсими маблағҳо ҳамчун қисми механизми умумӣ мебошад, ки 

бояд дар ҳамкории шаффоф бо дигар бонкҳо мувофиқи ҳамон қоида ва талабот амал 
кунад. 

Агар нуфузи бонкҳо дар раванди ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии ҷомеаи ҷаҳонӣ зиёд 

шавад, то ҳамон андоза хавфи бехатарии иқтисодии давлатҳо низ зиёд мегардад. 

Пешравии иқтисодиёти мо аз рушди низоми бонк вобастагии қавӣ дорад[7, с. 45].  

Дар доираи таҳлилҳои мазкур гуфтан ба маврид аст, ки новобаста аз тамоюли 

мусбат доштани нишондиҳандаҳои асосии низоми бонкӣ моро қаноатманд карда 

наметавонад. Аз ин лиҳоз ҷиҳати таъсири бештари низоми бонкӣ ба рушди иқтисодиёт 

андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад: 

- кам намудани ҳиссаи бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳое , ки ба иқтисодиёт 

таъсири мусбат расонида наметавонанд ва ба эътимоду боварии аҳолӣ ба низоми 

бонкӣ таъсири манфӣ мерасонанд; 

- устувор кардани захираҳои асъории низоми бонкӣ ҷиҳати диверсификатсияи 

қарздиҳӣ ба субъектҳои иқтисодӣ; 

 Ҳар як давлати мустақил, ки бо роҳи иқтисоди бозорӣ равон аст, бояд низоми 

бонкии инкишофёфта дошта бошад, ки ин ба мустаҳкам шудани низоми қарзию 

ҳисоббаробаркунӣ инчунин нигоҳ доштани қурби харидории пул мусоидат мекунад[3, 

с. 105]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи саноат ва кишоварзӣ яке аз соҳаҳои мебошанд, 

ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат мавқеи калидӣ доранд. Ғайр аз ин, рушди ин 

ду соҳаи муҳим метавонад ба рушди низоми бонкӣ ва васеъ гардидани доираи амалиёти 

бонкҳо назаррас мебошад. Ҳамзамон, нақши низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

рушди иқтисодиёти Тоҷикистон тавассути пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва 

сармоягузориҳои ҳадафманд назаррас тбошад. Ҳамчунин қайд кардан ба маврид аст, ки 

нақши низоми бонкӣ дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии давлат саноатикуноании 

босуръат назаррас мебошад, ки ин нишондиҳанда дар ҷадвали 1 инъикос шудааст. 

Ҷадвали 1. 

Ҳаҷми қарздиҳии низоми бонкӣ ба самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ дар солҳои 

2010-2020 (млн.сомонӣ) 

№ Номгўй Солњо Нисба
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Сарчашма. Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ 

солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305). 

Такмили низоми қарздиҳӣ ба самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ яке аз ҳадафҳои 

асосии низоми бонкии кишвар мебошад, ки тавассути он сатҳи даромади худро таъмин 

менамоянд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксар самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ, ки 

даромади низоми бонкиро бо хавфҳои паст таъмин менамоянд дар ҳоли зиёдшавӣ 

қарор дорад. Вобаста ба ин, қайд кардан ба маврид аст, ки яке аз амалиётҳои фаъол дар 

бозори хизматрасониҳои бонкӣ ин амалиёти қарзӣ мебошад, ки ба самтҳои 

афзалиятноки иқтисодӣ, аз он ҷумла саноати кишоварзӣ нигаронида шудааст. Аз 

таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур маълум аст, ки дар аксар самтҳои афзалиятноки 

иқтисодӣ нишондиҳандаҳои қарзӣ ғайр аз соҳаҳое, ки ба маблағгузории нисбатан 

дарозмуддат ниёз доранд мусбат мебошад. Ҳамчунин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
манфиати бахши бонкдорї дар давоми панљ соли охир асосан бо соњањои иќтисодии 

даромадноктар алоќаманд буд ва афзоиши ин ҷараён бештар ба соҳаи саноати 

мамлакат, кишоварзӣ ва хизматрасонию қарзҳои истеъмолӣ рост меояд.  

Аз таҳлили ҷадвали 1 аён аст, ки ҳамаи қарзҳои ба соҳаҳо додаи бонкҳо дар 

муқоиса ба соли 2010 1,6 маротиба афзоиш ёфтааст. Аз он ҷумла дар соҳаи саноат, ки 

он ҳадафи стратегии давлат мебошад 3,1 маротиба, кишоварзӣ 15,2%, нақлиёт 39,5%, 

хӯроки умумӣ 7,1 маротиба, хизматрасонӣ 1,1 маротиба, савдои хориҷӣ 52,7%, 

истеъмолот 4, 7 маротиба ва дигар қарзҳо 91,8% афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, дар соҳаи 

2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 
т ба 
2012  

1. 
Њамаи ќарзњо 

3 378, 
5 

4486,
2 

7888,
9 

8230,
1 

6913,
0 

6700,
7 

7664,
6 

8903,
6 

1,6 
мар 

2. 
Кишоварзї 647 ,8 777,0 945,0 

1036,
7 

832,3 770,7 154,2 746,4 15,2% 

3. 
Саноат 723, 9 828,7 

1502,
5 

2424,
7 

2613,
4 

2529,
9 

670,5 
2996,

2 
3,1 
мар 

4. 
Сохтмон 390,1 502,1 847,4 

1037,
0 

639,6 529,8 350,2 131,3 -66,4% 

5. Наќлиёт 162, 8 172,2 268,6 509,3 233,0 276,3 729,9 227,2 39,5% 

6. Хўроки 
умумї 

4 ,8 140,3 216,0 228,8 161,1 159,6 240,8 349,3 
7,1 
мар 

7. Хизматрасон
ї 

162,4 203,1 243,6 251,4 220,5 233,4 574,9 343,2 
1,1 
мар 

8. Савдои 
хориљї 

855, 5 886,3 
1453,

9 
1562,

7 
1221,

3 
1231,

0 
1500,

8 
1307,

0 
52,7% 

9. Миёнаравии 
молиявї 

55 0,0 743,3 110,4 130,2 134,0 146,6 465,0 384,0 -30,1% 

10 
Истеъмолот 292, 5 512,1 872,6 846,0 795,3 863,1 675,9 

1686,
1 

4,7 
мар 

11 
Дигар 83,2 516,1 

1622,
8 

408,7 207,0 103,5 99,2 159,6 91,8% 
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сохтмон 66,4% ва миёнаравони молиявӣ 30,1% коҳиш ёфтааст. Қайд кардан ба маврид 

аст, ки дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ аз ҳама қарзи бештар ба соҳаи саноат ва 

қарзҳои истеъмолот мебошад. Масалан, муқоисаи љараёни инкишофи бозгашти қарзҳо 

дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ дар маҷмуъ иқтисодиёт нишон медиҳад, ки муҳлати 

миёнаи бозгашти қарзҳо дар соҳаҳои афзалиятнок саривақтӣ мебошад. Масъалаи хуб 

шудани сифати қарздиҳии низоми бонкиро аз бамаротиб коҳиш ёфтани қарзҳои 

муаммодор дар сандуқи қарзии низоми бонкӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Тағйёбии 

мазкур дар сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар муқоиса ба соли 2014 маҷмуан 572,4 

миллион сомонӣ ё 26,2% коҳиш ёфтааст, ки ин аз хуб шудани фазои иқтисодии давлат 

гувоҳи медиҳад. Новобаста аз ин, дар сатҳи низоми бонкӣ як қатор мушкилот дар 

самти дастгирии самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ, ба монанди баланд будани меъёри 

фоизи қарз боқӣ мондааст, ки нисбати ин масъала чораҳои зарурӣ дар ҳолати идомаёбӣ 

қарор дорад[6, с. 24]. 

Аз ин рӯ, хулоса намудан мумкин аст, ки сол то сол саҳми саноат дар рушди 

иқтисодиёти мамлакат бештар шуда, саҳми кишоварзӣ коҳиш ёфта истодааст. Ин 

раванд ба сиёсати иқтисодии кишвар оид ба гузариш аз модели аграрӣ-саноатӣ ба 

модели индустриалӣ-аграрии рушди иқтисодиёт ҷавобгӯй мебошад 

Дар иқтисодиёти имрӯза устувории низоми бонкиро аз рӯи як қатор критерияҳое, 

ки дар дохили низом ва муҳити фаъолияти он мавҷуд аст, баҳо додан мумкин аст. 

Вобаста ба ин қайд кардан ба маврид аст, ки ҷиҳати танзими ин масъала ҷиҳати рушди 

иқтисодиёт андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад. 

 пурзӯр намудани захираҳои пулии бонк дар заминаи воситаҳои худ ва бо ин роҳ 

васеъ намудани доираи қарздиҳи бо фоизҳои имтиёзнок ва дастраст; 

 то ҳади имкон бо фоизи нисбатан паст қабул намудани амонату пасандозҳо ва 

бо ин роҳ пурзӯр намудани захираҳои қарзӣ; 

 ташкил намудани захираҳои дарозмуддат қарзӣ бо роҳи ба даст овардани 

эътимоди аҳолӣ; 
Адабиёт: 

1. Мирзоев С.С. Баландбардории устувории молиявии низоми бонкии 
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экономических наук.Душанбе-2019 -С.175. (матн 98) 

2. Ќурбонова Ф.Х. Низоми бонкї. Комплекси таълимї-методї. Душанбе 2014. 207 сањ. 
3. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давараи то соли 2030-Душанбе: 

ЉДММ «Контраст, 2016.-С. 86. 

4. Тоҷикистон: Тадқиқоти ташхисисии ҳимояи ҳуқуқӣ ва саводнокии молиявии 
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граф - 2013. 200 с  

6. Ш.Рањимзода. Љањонишавї ва рушди иќтисоди миллї. Монография, Душанбе-2019.-С. 
220. (103 матн) 

7.  Шариф Рањимзода Муомилоти пулї ва ќарз. Душанбе, «Эр - граф», 2008.- 450 с. 

8. Љураев Б.М., Абдулқайси С. Ташаккулёбӣ ва рушди бозори қарзҳои бонкӣ дар 

Љумҳурии Тоҷикистон. Б.М. Љураев., С. Абдулќайс./Академияи илмњои Љумњурии 
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10. Дар асоси маводњои интернет-нашрияи – www.ifin.ru. 
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НУҚТАҲО ВА ШАКЛҲОИ НАЗАРИЯВЇ - АНАЛИТИКИИ САРМОЯГУЗОРИИ 

ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Изатуллоев М.Н.ассистенти кафедраи омори ДДМИТ 
Бояд тазаккур дод, ки таъмини рушди устувори иќтисодиёт, пеш аз њама, дар 

заминаи таъмин будан бо захирањои молиявї бањри дастгирї ва кумак расонидан ба 
соњањои алоњидаи иќтисоди миллї ва минтаќањои мамлакат роњандозї меёбад. Дар ин 
росто сармоягузорињо наќш ва ањамияти калидиро мебозанд.  

Истилоњи «сармоягузорї» аз ибораи лотинии «invest» гирифта шудааст, ки маънои 
«њисса гузоштан»-ро дорад. Сармоягузорї мафњуми ягонаи худро надорад. Дар луѓати 
машњури молиявї-сармоягузории Љ.Доунс ва Љ.Э.Гудман ибораи «сармоягузорї» 
њамчун «истифодабарии сармоя бо маќсади соњиб гардидани воситањои иловагї, ё 
њиссагузорї намудан ба корхонањои даромаднок, ё тавассути иштирок намудан дар 
лоињаи хавфноке, ки ба гирифтани фоида равона карда шудааст» маънидод гардидааст. 

Дар давраи муосири рушди иќтисодї љалби сармоягузорињо ба иќтисодиёти 
минтаќањои алоњида вазифаи калидї ба њисоб рафта ва њалли самараноки он тавассути 
баландбардории фаъолнокии сармоягузорї, љаззобияти сармоягузории минтаќаи 
мушаххас барои сармоягузорони неруманд имконпазир мебошад.  

Љалб намудани маблаѓњои сармоягузоришаванда аз љониби институтњои 
сармоягузорї тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2021-ум, 718,3 млн. 

доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 342,2 млн. доллари ИМА сармояҳои 

мустақим ва 376,1 млн. доллари ИМА дигар намуди сармояҳо мебошанд.  
 
Диаграммаи №1 [5] 

Ҷалби сармояи хориҷӣ дар соли 2021  
 

 
Мавриди зикр аст, ки воридоти сармоягузории мустаќим нисбат ба њамин давраи 

соли гузашта сармояҳои мустақими хориҷӣ ба маблағи 179,7 млн, доллари ИМА 

(110,6%) ва дигар намуди сармояҳо ба маблағи 110,6 млн, доллари ИМА (41,7%) зиёд 

шудааст. Сармояи мустақим асосан ба саноати истихроҷ – 194,6 млн, доллари ИМА 

(56,9%), фаъолияти молиявӣ – 43,4 млн, доллари ИМА (12,7%), саноати коркард – 34,0 

млн, доллари ИМА (9,9%), соҳаи сайёҳӣ – 28,5 млн, доллари ИМА (8,3%), соҳаи 

сохтмон – 8,1 млн, доллари ИМА (2,4%), соҳаи нақлиёт ва алоқа – 7,1 млн, доллари 

ИМА (2,1%) ва ғайра 26,5 млн, доллари ИМА (7,8%) равона карда шудаанд.  
Диаграммаи №2[4] 
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саноати коркард: 34;  
9,9% 

саноати истихрољи 
маъдан: 194,6; 56,9% 

фаъолияти молиявӣ: 
43,4; 

12,7% 

нақлиёт ва алоқа : 7,1;  
2,1% 

сайёҳӣ: 28,3; 8,3% 

ғайра: 26,5;  
7,8% 

соҳаи 
 сохтмон 8,1;  

2,4% 
(млн.доллари ИМА) 

Ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба соҳаҳо     
 

  

Дигар намуди сармояҳои хориҷӣ асосан ба соҳаи фаъолияти молиявӣ – 266,2 млн, 

доллари ИМА (70,8%), соҳаи сохтмон – 88,4 млн, доллари ИМА (23,5%), нақлиёт ва 

алока – 3,3 млн, доллари ИМА (0,9 %), соҳаи саноат – 0,6 млн, доллари ИМА (0,2 фоиз) 

ва дигар соҳаҳо – 17,5 млн, доллари ИМА (4,6%) равона карда шудаанд. 

Дар соли 2021 сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бештар аз Ҷумҳурии Халқии Хитой – 211,4 млн, доллари ИМА (61,8%) (истихроҷ ва 

ғанигардонии маъданҳои сурб, руҳ ва калъагӣ, истихроҷи сангҳои табиии қиматбаҳо ва 

нимқиматбаҳо (ба истиснои алмос), истихроҷ ва ғанигардонии маъданҳои металлҳои 

қиматбаҳо ва камёб), Ҷумҳурии Исломии Эрон – 32,6 млн, доллари ИМА (9,5%) (дигар 

миёнаравии пулӣ, фаъолияти дигар нақлиёти заминии мусофирбар, ки ба дигар гурӯҳҳо 

дохил карда нашудаанд), Туркия – 25,2 млн, доллари ИМА (7,4%) (истеҳсоли 

нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, истеҳсоли обҳои минералӣ ва дигар обҳои зарфшуда, 

истеҳсоли мошинҳо ва таҷҳизоти таъйиноти умумӣ), Швейтсария – 21,6 млн, доллари 

ИМА (6,3%) (пешниҳоди хизматрасонии меҳмонхонаҳо, истихроҷ ва ғанигардонии 

маъданҳои металлҳои қиматбаҳо ва камёб), Фаронса – 19,8 млн. доллари амрикоӣ 

(5,8%) (савдои чакана дар мағозаҳои ғайримахсус, таҳияи лоиҳаҳои сохтмонӣ), Кипр – 

10,7 млн, доллари ИМА (3,1%) (пешниҳоди хизматрасонӣ оид ба дигар ҷойҳо барои 

истиқомат), Британияи Кабир – 6,7 млн, доллари ИМА (1,9%) фоиз (пешниҳоди 

(додани) қарз, дигар миёнаравии пулӣ), Люксембург – 3,8 млн, доллари ИМА (1,1%) 

(пешниҳоди (додани) қарз, дигар миёнаравии пулӣ) ва аз дигар давлатҳо – 10,4 млн, 
доллари ИМА (3%) ворид гардидааст. 

Дар соли 2021 воридоти сармояи мустақими хориҷӣ бештар ба шаҳри Душанбе – 

39,1% (133,9 млн, доллари ИМА), вилояти Суғд – 53,2% (182,0 млн. доллари ИМА), 

вилояти Хатлон – 5,1% (17,6 млн, доллари ИМА), Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон – 1,1% (3,7 млн, доллари ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад – 1,5% 
(5,0 млн, долл. ИМА) равона гардидааст. 

 Аз натиљаи тањлили вуруди сармоягузорї ва иштирокчиёни муњими он дар 
кишвар ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон њамагуна 
имкониятро барои устуворгардонии рушди иќтисодиёти давлат дар вазъи буњрони 
молиявии љањониро дорад, танњо дар ин самт ба институтњои давлатї зарур аст, ки 
маблаѓњои љалбшудаи институтњои мазкур самаранок истифода бурда шаванд.  
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МАСОИЛИ РУШДИ БАЊИСОБГИРЇ ВА ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ДАР 

ФАЪОЛИЯТИ МУНОСИБАТҲОИ  
ИЌТИСОДИ БЕРУНА 

Раҷабов С.Р., ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Давлатмамадова А.Б. – магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, 

таҳлил ва аудити ДДМИТ 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони 

Истиқлолият на танҳо равобити судманде бо ҷаҳони хориҷ барқарор созад, балки бо 

пайдо намудани равиши хосси иқтисодии худ, ки рушди минбаъдаи иқтисодиёти 

кишвар асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили 

глобалӣ шинохта шавад. 

Дар марҳилаи кунунӣ принсипҳои асосӣ ва анъанаҳои сиёсати хориҷии 

Тоҷикистон ба ҳалли масъалаҳои афзалиятноки рушди кишвар, аз ҷумла такмил додани 

соҳаи баҳисобгирӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар шароити иқтисодӣ ва иҷтимоӣ робитаҳои 

байналмилалӣ, равона шудааст.  

Ҳисоботи молиявӣ маълумот дар бораи ҳолати молиявӣ, натиҷаҳои фаъолият ва 

гардиши воситаҳои пулии корхона ба ҳисоб меравад. СБҲМ принсипҳои умумии сохтан 

ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ, тавсияҳо оид ба сохтори он ва талаботи 

хурдтаринро аз рӯи мундариҷаи он муқаррар менамояд.  
Њисоботи молиявї дар тамоми кишварњои љањон аз љониби њамаи субъектони 

хољагидорї тањия ва пешнињод мегардад. Сарфи назар аз тафовути мављудбуда дар 
шаклу мазмун, ки вобаста ба шароитњои иљтимої–иќтисодї ва њуќуќии кишварњои 
мухталиф ба миён омадаанд, маќсади њисоботи молиявї–ин то њадди нињої ќонеъ 
гардонидани ниёзи иттилоотии доираи васеи истифодабарандагон мебошад. 

Ќатъи назар аз он, ки дар њар кишвар: 
1. Стандартњои ба худ хоси миллї ќоидањои тањия ва пешнињоди њисоботи молиявиро 

муќаррар намудааст; 

2. Ҳисобот ба самъи истифодабарандагони мушаххас равона карда мешавад; 
3. Моддањои њисоботи молиявї аз рўи меъёрњои гуногун эътироф карда шуда, 

системањои гуногуни ченкунї истифода мешаванд; 

4. Шароитњои ба худ хоси иљтимої–маишї ва њуқуќї арзи вуљуд доранд, аммо дар 
амал мафњумњо ва истилоњоти объектњои бањисобгирии муњосибї якранг истифода 
мешаванд.  

Вобаста аз трансмилликунонї ва куллигардонии (глобаликунонии) равандњои 
иќтисодї, зарурати ба шакли якхела даровардан ва њамоњангсозии бањисобгирии 
муњосибї дар сатњи байналхалќї ба миён омад. 
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Ин тавре шарњ дода мешавад, ки таќрибан аксари истифодабарандагон ќарорњои 
иќтисодии бо сармоягузорї, насиядињї, бањодињии сифатї ва тобеъияти њисобдињии 
идоракунї, бањодињии ќудрати пардохт, бозоргирї ва фоидаоварии ширкатњо вобаста 
бударо ќабул мекунанд. Сарфи назар аз он, ки њисоботи молиявї маълумоти 
мукаммалро дода наметавонад, он ба воќеањои пешин равона гардида, мувофиќи баъзе 
меъёрњои арзишї то дараљае нисбї аст, тањияву пешнињоди он барои 
истифодабарандагон муњим мебошад, чунки усули дигари маълумотгирї њоло ихтироъ 
нагардидааст. 

Мањз тавассути «хониш» ва тањлили њисоботи молиявї, истифодабарандагон оид 
ба вазъи молиявї, натиљањои фаъолият, таѓйиротњо дар вазъи молиявии объект 
маълумот пайдо мекунанд.  

Њисоботи молиявї барои њалли масъалањои зерин равона карда шудааст: 
 пешнињоди маълумоти возењ, муфид, сањењ ва воќеї ба истифодабарандагон; 
 пешнињоди маълумоте, ки ба истифодабарандагон барои мулоњизаронї оид ба 

маблаѓ, фурсат ва хавфи вобаста бо даромади интизорї ёрї мерасонад; 
 пешнињоди маълумот оид ба захирањои иќтисодї, ўњдадорињо, таркиби сармоя ва 

сарчашмањои он.  

Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ ба аввали давраи нисбатан пештари муқоисавӣ, 

агар корхона сиёсати баҳисобгириро ретроспективона истифода барад ё ки 

азнавҳисобкунии ретроспективии моддаҳоро дар ҳисоботи молиявии худ амалӣ намояд, 

ё ин ки моддаҳоро дар ҳисоботи молиявии худ гурӯҳбандӣ намояд. Ҳисоботи молиявии 

фосилавӣ аз шаклҳои ихтисоркардашудаи маҷмӯи умумии ҳисоботи молиявӣ иборат 

аст. Дар Дастурамали мазкур шаклҳои зерини ҳисоботи молиявӣ замима шудаанд: 

 • Ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ - Шакли № 1,  

• Ҳисобот оид ба фоида ва зарар - Шакли № 2, 

 • Ҳисобот оид ба маҷмӯи даромадҳо - Шакли № 3,  

• Ҳисобот оид ба таѓйирёбии сармояи худӣ - Шакли № 4, 

 • Ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ - Шакли № 5,  

• Таҳқиқи андозӣ - Шакли № 6. 
СБЊМ № 1 хусусиятњои иттилоотии муњосибиро, ки муфидии онњоро дар љараёни 

ќабули ќарорњо инъикос мекунад, муќаррар ва муайян менамояд. Возењї (фањмої), 
ањамиятнокї (бамавридї), сањењї ва муќоисавї инњо тавсифи асосии сифати иттилооти 
муњосибї мебошанд  

 
Дар шароити вусъатёбии муносибатњои бозорї зарурати такмили системаи 

бањисобгирї ва њисоботї ба миён меояд. Бањисобгирии муњосибии муосир бояд ба 
доираи васеи истифодабарандагони иттилоот фањмо бошад. Бо ин маќсад, бањисогирии 
ватаниро аз рўи кулли меъёрњо ба љањонї наздик намудан зарур аст. Бинобар ин, 
мебояд низомнома ва дастуруламалњоро доир ба бањисобгирї ва њисобот, ки айни 
замон амал карда истодаанд, ба стандартњои байналхалќї мутобиќ намуда, њамзамон 
истифодаи принсипњои онњоро ба таври сартосарї бояд таъмин кард. 

Стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї (СБЊМ) дар љараёни 
бењтаргардонї, мутобиќнамої ва минбаъд наздикшавии њисоботи молиявї дар тамоми 
љањон, наќши муњимеро бозидаанд. Онњо: 
 њамчун асос барои талаботњои миллї нисбати бањисобгирї ва њисобот дар аксарият 

мамлакатњо; 
 њамчун намунаи байналхалќї аз љониби маќомоти људогонае, ки бо кор карда 

баромадани талаботњои шахсии худ машѓуланд (аз љумла, мамлакатњои дорои 
истењсолоти мутараќќї, њамчунин афзоиши миќдори бозорњо ба мисли Хитой ва 
аксарияти мамлакатњои Осиё, Аврупои Марказї ва собиќ Иттињоди Шўравї); 

 аз љониби биржањои фондї (сармоявї) ва сохторњои амрдињандае, ки ба ширкатњои 
хориљї ва ватанї пешнињоди њисоботи молиявиро мувофиќи СБЊМ иљозат 
медињанд, ё худ талаб мекунанд; 
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 аз љониби сохторњои миллї, аз љумлаи Иттињоди Аврупо, ки оид ба комилан такия 
намудан ба Кумитаи СБЊМ (КСБЊМ) мавриди коркарди меъёрњои ба эњтиёљоти 
бозори сармоя љавобгўянда эълон намудааст; 

 аз љониби миќдоран афзудаистодаи ширкатњо, њатто дар кишварњое, ки истифодаи 
СБЊМ–ро эњтиёљ нест, истифода мешаванд.  

Пешнињоди маълумоти сањењ доир ба фаъолияти молиявї-хољагї масъулияти 
нињоят даќиќро талаб мекунад. Аз рўи сифат ва боэътимодии њисоботи молиявии 
пешнињодшуда, мутобиќати он ба низомномањои амалкунанда доир ба бањисобгирии 
муњосибї ва ќонунгузории минтаќавї, ба кордонии менељерони хољагидорї ва 
самаранокии усули идоракунї бањо медињанд. Аз ин хотир, маќсади тањияи њисоботи 
молиявї, усулњои бањисобгирии муњосибї, тавсифномањо, ки муфид будани иттилооти 
молиявї ва љузъиёти он, принсипњои инъикоси амалиётњои хољагиро дар бањисобгирї 
муайян мекунанд, дар консепсияњои стандартњои байналхалќии њисоботи молиявї дарљ 
гардида, онњо самтњои асосии омода намудану пешнињоди њисоботи молиявї 
мебошанд. 

Њисоботи молиявї бо маќсади пешнињоди маълумот оид ба моњияти фаъолияти 
ширкат, мављудияти дороињои гардон ва ѓайригардишї, натиљањои фаъолияти 
молиявї-хољагї ва таѓйирёбии вазъи молиявии ширкат ба доираи васеи 
истифодабарандагон тањия мегардад. 
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устовори иќтисодї ва инсонї» -и ДМИТ аз 28.10.2014. Сањ. 242-246. 

2. Бобомуродов П.Х. Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї- Душанбе.: «ЭР-
граф»- 2012, 216с. С. 195-200. 
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ҶАБҲАҲОИ БАҲИСОБГИРИИ ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ  

ДАР БАРНОМАИ 1С: МУҲОСИБОТ 

Мирзозода А.Д. – ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Толибова Ҳ. – магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

Дар шароити муосир идоракунии корхона бе компютер, барномаҳои 

компютерии муҳосибӣ, ки барои тартиб додани ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ордерҳои даромад 

ва харољоти хазинавӣ, бурдани баҳисобгирии дохилшавӣ ва ҳаракати молҳо, 

пешниҳоди ҳисоб-фактураҳо, ба ҳисоб гирифтани ҳаракати воситаҳои асосӣ, дороиҳои 

ғайримоддӣ, уҳдадориҳо, сармояи худӣ ва дигар корҳо ѓайриимкон мебошад.  

Аз як тараф, системаи 1С: корхона ин олоти мустаҳками автаматикунонӣ ва 

таҳлили фаъолияти молиявӣ - иќтисодии корхона мебошад. Аз тарафи дигар, ин 

маҳсулоти мураккаби барномавӣ мебошад, ки барои истифодаи самараноки он 

доштани дониши кофӣ натанҳо дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ, балки дар соҳаи 

барномасозӣ зарур мебошад. 
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Дар иќтисоди бозорӣ бо ташаккули шакли иттиҳодиявии моликият барои 

гирифтани ҳисоботи аниќ ва дуруст оид ба вазъи молиявӣ ва натиљаи фаъолияти 

субъекти хољагидорӣ дар давраи муайян натанҳо сохторҳои давлатӣ ҳавасманд 

мебошад. Ба ќатори чунин истифодабарандагони ҳавасманди ҳисобот, пеш аз ҳама, 

ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаҳо, ва иттиҳодияҳо, бонкҳо ва фондҳои сармоягузорӣ, 

таъминкунандагони ашёи хом ва масолеҳ харидорони маҳсулоти тайёр, ташкилотҳои 

суѓуртавӣ ва ғайра ҳамроҳ мебошад. 

Таѓйироти муносибатҳои иќтисодӣ дар Тољикистон, инчунин муҳити хуќуќи 

шаҳрвандӣ зарурати табдилдиҳии якхелаи низоми баҳисобгирии муҳосибиро ба 

стандатҳои байналмилалӣ муайян намуд. Низоми нави баҳисобгирии муҳосибии дорои 

коркарди шартҳои нав, меъёрҳои гузошташуда ва ба роҳ мондани онҳо бояд комплекси 

ҷузъиёти инфрасохтори бозориро ташкил намоянд, ки иқлими мусоидро барои шинос 

кардани субъектони хоҷагидорӣ бо бозори байналхалқии сармоя, сармоягузорони 

хусусӣ аз он ҷумла бо сармоягузорони хориҷро таъмин менамояд [3, с. 204]. Дар як 

замон ин низом барои љорӣ намудани муносибатҳои озоди иќтисодӣ ва афзудани 

ҳамкориҳо байни Тољикистон ва дигар давлатҳои дунё кумак мерасонад. 

Имрӯзҳо ҳуљљатҳои меъёрию ҳуќуќии зиёд оид ба масъалаҳои тартиб ва шартҳои 

дуруст пеш бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиќи стандартҳои байналмилалӣ 

нашр шудаанд. Ба ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқие, ки пештар нашр шуда буданд ва то ҳол 

амал мекунанд, тағйироту иловаҳои зиёд ворид карда шудаанд [3, с. 247]. 

Дар шароити имрӯза яке аз роҳҳои асосии рушди ҳисобдорӣ ва самаранок ба 

анљом расонидани фаъолияти шӯъбаи муҳосибот-ин бо барномаҳои компютерӣ, аз 

љумла бо барномаҳои махсусгардонидашудаи ҳисобдорӣ таъмин намудани шӯъбаи 

муҳосибот мебошад. Дар шароити имрӯза яке аз роњњои асосии рушди њисобдорӣ ва 

самаранок ба анљом расонидани фаъолияти шӯъбаи муњосибот-ин бо барномањои 

компютерӣ, аз љумла бо барномањои махсусгардонидашудаи њисобдорӣ таъмин 

намудани шӯъбаи муњосибот мебошад. 

Дар шароити имрӯза дар шӯъбањои њисобдории давлатњои гуногун зиёда аз 35 

намуди барномањои махсусгардонидашудаи њисобдорӣ истифода мешавад, ки яке аз 
онњо барномаи «1С:Муњосиб» мебошад. Ин барнома дар Љумњурии Тољикистон мавќеи 
хоса дорад ва яке аз серхаридортарин барнома ба њисоб меравад. 

Барномаи «1С:Муњосиб» дар солњои 80-уми асри ХХ аз тарафи олимони рус дар 
заминаи барномаи Microsoft Excel сохта шудааст, ки дар аввал танњо њуљљатњои 

ибтидоии њисобдорӣ ба воситаи ин барнома омода карда мешуд. Бо мурури замон 
доираи фарогирии ин барнома ривољу ранаќ ёфт ва дар солњои 90-уми асри ХХ аллакай 

њамаи амалиёти њисобдорӣ ба воситаи ин барнома анљом дода мешуд [4, с. 110]. 
Айни замон ин барнома аз тарафи ЉДММ «1С» -и ш. Москваи Федератсияи 

Россия омода карда мешавад. Бо талаботи замон ин ширкат тавонист, ки шаклњои 
гуногуни барномаи «1С» -ро вобаста ба талаботи истифодабарандагон омода намояд. 
Бояд ќайд намуд, ки њоло ширкат чунин намудњои барномаи «1С» -ро омода ва ба 
мизољон пешнињод менамояд: 

1. «1С: Муњосиб»; 
2. «1С: Истењсолот»; 

3. «1С: Идоракунӣ»; 
4. «1С: Анбор»; 
5. «1С: Савдо»; 
6. «1С: Буља»; 
7. «1С: Кадр» ва ѓайра. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки маънои асосии «1С» як сония мебошад, яъне ба 
воситаи ин барнома як амалиёти муњосибиро дар як сония ба њамаи њуљљатњои лозимии 

муњосибӣ ба ќайд гирифта мешавад. 
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Дар шӯъбаи муњосибот бештар барномаи «1С: Муњосиб» истифода бурда 

мешавад, зеро мањз ин барнома метавонад тамоми фаъолияти шӯъбаи муњосиботро дар 

бар гирад. Истифодаи ин барномаи дар шӯъбаи муњосибот аз бисёр љињатњо 
манфиатовар мебошад, ки муњимтаринаш инњоянд: 

 сариваќт ва хушсифат анљом додани корњо; 

 кам кардани харољоти молњои конселярӣ ва дигар харољотњои ташкилӣ; 
 ихтисори кормандон дар шуъбаи муњосибот ва ѓайра. 

Истифодаи барнома аз муњосиб зиракӣ ва эњтиёткориро талаб менамояд. Зеро 

њангоми истифодаи компютер корношоямии техникӣ ва ё аз офатњои табиӣ зарар 
дидани компютерро ба назар гирифтан зарур аст. Агар ногоњ компютер корношоям 

гардад ва ё аз офати табиӣ зарар бинад, нобуд гардидани маълумотњои барнома аз 

эњтимол дур нест. Аз инрӯ дар давоми њафтаи корӣ ва ё њадди аќал дар 15-20 рӯз як 
маротиба истифодабаранда маълумотњои дохили барномаро бо роњи муњофизат кардан 
(сохранить) ба диск ё филешкорт гирифта, њамаи њуљљатњои аз тарафи барнома 
тартибдодашударо чоп карданаш зарур аст. 

Дар ин ҷо танҳо дар бораи баҳисобгирии дороиҳои ғайримоддӣ дар барномаи 

1С: Муҳосибот менависему халос. 

Барои ба ҳисоб гирифтани дороиҳои ғайримоддӣ дар барномаи 1С: Муҳосибот 

аз менюи асоси гуруҳи “Справочники” (маълумотҳо)-ро истифода мебарем [4, с. 108]. 

Справочники (маълумотҳо) – дар ин гурӯҳ тамоми ахбороти ҳатмие, ки ба ин ё он 

шахс, корхона, молҳо, дороиҳои ғайригардон, асъор ва ғайра, ки бо корхонаи 

ҳисоббаранда алоқаманд аст нигоҳ дошта мешавад. 
 

 
                    Расми 1. 

Дар натиҷа, чунин гурӯҳ кушода мешавад, ки мо аз ин гурӯҳи пайдогардида 

сатри “Дороиҳои ғайригардон” (Внеоборотные активы)-ро интихоб менамоем: 
      

 
 
             Расми 2. 
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Дороиҳои ғайригардон (Внеоборотные активы). Ин ќисми маълумотнома яке аз 

ќисмњои калони маълумотнома буда, барои ворид намудани номи воситањои асосӣ, 

дороињои ѓайримоддӣ ва таљњизот, инчунин маълумотњои зарурие, ки њангоми 

бањисобгирии дороињои ѓайригардон лозим аст, пешбинӣ гардидааст [1]. Сатри 

«Дороиҳои ғайригардон»- и маълумотнома аз се ќисм иборат аст, ки инро њангоми 
интихоби сатри «Дороињои ѓайригардон»- и «Маълумотнома»-и барнома мушоњида 
намудан мумкин аст. Ин се ќисм барои ворид намудани се намуди дороињои 

ѓайригардон пешбинӣ гардидааст: 

1) Ќисми якум “Воситањои асосӣ”; 

2) Ќисми дуюм “Дороиҳо ѓайримоддӣ”; 
3) Ќисми сеюм “Таљњизот”. 

Ќисми дуюми сатри «Дороиҳои ѓайригардон» «Дороиҳои ѓайримоддӣ» 

(Нематериальные активы) ном дошта, барои вориднамоии дороиҳои ѓайримоддӣ 

пешбинӣ гардидааст. 

 

             Расми 3. 

Барои вориднамоии дороии ѓайримоддӣ мо бояд ин сатри ќисми «Дороиҳои 

ғайригардон» – ро интихоб намоем [1, с. 108]. Интихоби ин сатр як равзанаро боз 

менамояд, ки барои љойгирнамоии дороии ѓайримоддӣ пешбинӣ гардидааст. Барои ба 

ин равзана ворид намудани дороии ѓайримоддӣ аз ќисми болоии равзана нишонаи 
«Элементи нав» -ро пахш менамоем. Дар натиља, боз як равзанаи дигар боз мегардад:  
1. Дар сатри «Ном» (Наименование)-и ин равзана номи дороии ѓайримоддиро ворид 

менамоем;  

2. Дар сатри «Гурӯҳи дороии ѓайримоддӣ» (Вид (группа) НМА) ба кадом гурӯҳи 

дороии ѓайримоддӣ шомил шудани дороии ѓайримоддии воридшаванда нишон дода 
мешавад;  

3. Дар сатри «Шахси масъул» (Ответственные лицо) номи шахси барои дороии 
ѓайримоддии мазкур масъулгардидаро интихоб менамоем; 

4. Дар сатри «Таќсим кардан» (Подразделение) бошад, ба кадом гурӯҳи кормандони 

корхона вобаста будани дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем;  

5. Дар сатри «Ҳолат» (Состояние) ќисми «Ба ҳисоб ќабул намудан» (Принят к учету)-ро 

интихоб намудан лозим аст. Зеро ин ҳуљљат ҳангоми ба ҳисоб гирифтан дороии 

ѓайримоддӣ тартиб дода мешавад;  

6. Дар сатри «Роҳи бадасторӣ» (Способ поступление) бо кадом роҳ ба даст овардани 

дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем;  

7. Дар сатри «Рӯзи бадасторӣ» таърихи рӯзи бадастории дороии ѓайримоддӣ ва дар 

сатри «Рӯзи ба ҳисоб гирифтан» (Дата приём к учёту) таърихи рӯзи дар ҳисобҳо 
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нишон додани дороии ѓайримоддиро нишон медиҳем. Барои ба таври автоматӣ 

ҳисоб гардидани таљдиди дороии ѓайримоддӣ ба болои навиштаљоти «Ҳисоб кардани 

истеҳлок» (Начислять амортизацию) ишораи «Аломати ќайд»- ро мегузорем. 
 

  
             Расми 4. 

Пас аз ин ба ќисми дуюми равзана мегузарем. Барои гузаштан ба ин ќисм аз 

ќисмати болоии равзана «Баҳисобгирии муҳосибӣ» (Бухгалтерский учет) - ро як 
маротиба пахш менамоем. Дар натиља, ќисми дуюми равзана фаъол мегардад. 

 

 
             Расми 5. 

1. Дар ин ќисм арзиши ибтидоии дороии ѓайримоддӣ ва мӯҳлати истифодаи дороии 

ѓайримоддиро дар сатрҳои «Арзиши ибтидоӣ» (Первоначальная стоимость) ва 

«Мӯҳлати муфиди истифодабарӣ» (Срок полезного исползования) ворид менамоем.  

2. Дар сатри «Усули ҳисоби таљдиди дороии ѓайримоддӣ» (Способ поступление 
амортизации) усули ростхатаро интихоб менамоем. Зеро таљдиди дороии 

ѓайримоддӣ маҳз бо ҳамин усул ҳисоб карда мешавад. Дар сатри «Ҳисоб» (Счет) 

рамзи ҳисоби «Харољоти таљдиди дороии ѓайримоддӣ»- ро дохил менамоем (11390, 

55270, 55322). Пас аз ин бо пахши тугмачаи ОК ин равзанаро маҳкам менамоем. 

Пас аз омӯзишу таҳлили мавзуи баррасишуда мо ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст: 

1. Дуруст њуљљатнок кардани дохилшавӣ, љойивазкунӣ ва хориљшавии объекти дороињо 

бояд аз барномаи 1С: Муҳосибот пурра истифода намоянд; 
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2. Барои гирифтани маълумоти пурраю даќиќ оид ба дороињои ѓайримоддӣ 

корхонаҳоро зарур аст, ки бурдани бањисобгирии таҳлилиро дар барномаи 1С: 

муҳосибот ҷорӣ намоянд; 

3. Муқоиса кардани дороиҳои ѓайримоддии мавҷудбуда бо маълумотҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар 1С: муҳосибот;  

4. Бехатаргардонӣ ва такмил додани корҳои назоратӣ дар самти самаранок истифода 

намудани дороиҳои ѓайримоддӣ дар фаъолияти корхонаю муассисаҳо. 
Адабиёт: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», аз 
25 марти соли 2011, № 702; 

2. Баҳисобгирии молиявӣ: Дастури таълимӣ. Коллективи муаллифон, ИҶБАК ҶТ – Душанбе: 
«Контраст», 2011 – 315 сањ; 

3. Каримов Б.Ҳ., Ойев Н.А., Бобиев И.А., Шоймардонов С.Қ. Баҳисобирии муҳосибии 

молиявӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2016 – 550 сањ; 
4. Каримов Н.Я., Комилов А.Ш. 1С: Предприятие 7.7. учебное пособие. – Душанбе: “ЭР–граф” 

2014, - 132 с. 

5. Мирзозода А.Д., Ҷурахонзода Б.Ҷ. Амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ. Воситаи таълимӣ. - 
Душанбе: «Ирфон», 2021 – 300 сањ; 

 
 
 

МУАММОЊОИ БАЊИСОБГИРИИ АНДОЗБАНДИИ БОНКЇ 
ВА ТАРАЌЌИЁТИ ОН ЊАМЧУН ЌИСМИ АСОСИИ СИЁСАТИ ИЌТИСОДИИ 

ДАВЛАТ 

Ҳукматов Д.Ҷ., ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Олимзода Б., магистранти курси 1-уми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

 
   “Сиёсати андоз аз маљмуи чорабинињои иќтисодї молиявї ва њуќуќии давлат бо 
маќсади ташакулёбии низоми андози давлат бо маќсади таъмини талаботњои молиявии 
давлат, гурўњњои муайяни иљтимоии љамъият ва њамчунин инкишофи иќтисодиёти 
давлат аз њисоби азнавтаќсимоти маблаѓњои молиявї иборат мегардад” [5]. 

Сиёсати андоз ба методњои ѓайримустаќили танзими давлатї дохил мешавад. 
Дар њолати татбиќи сисёсати андоз давлат ба функсияњои андоз такя намуда, онњоро 

фаъолона истифода мебарад. Сиёсати андоз ба мисли дигар сиёсатҳои давлат, маќсад ва 
мундариљаи худро дорад. 

Бинобар њамин, дар тањияи сиёсати андоз давлат маќсадњои зеринро ба инобат 
мегирад: (ниг. ба расми 1). 

 

Маќсадњои сиёсати 
андоз 

  
 
Иќтисодї 

 
Фискалї 

  
Иљтимої 

 
Байналхалќї 

Расми 1. Низоми сиёсати андоз. 
   Вобаста ба њолати иќтисодї, вазифа ва маќсадњое, ки давлат дар њамин марњила 

аввалиндараља мешуморад, шаклњои гуногуни татбиќи сиёсати андоз ба ҳисоб меравад. 
Њамчун яке аз љузъњои муњими сиёсати иќтисодї ва молиявї ба њисоб рафта, сиёсати 
андоз дар бисёр њолат ба тарз ва услубњои татбиќи сиёсати итисодї ва молиявии давлат 
вобаста аст. (ниг. ба расми 2). 

Шаклњои сиёсати андози онњо мебошанд: 
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Расми 2. 
Услубњо
и татбиќи сиёсати иќтисодї ва молиявии давлат. 
  Яке аз шаклњои сиёсати андоз ин сиёсати андозњои максималї. Дар ин њолат давлат 
меъёрњои максимали андозбандиро муќаррар менамояд, имтиёзњои андозро кам 
менамояд ва шумораи бисёри андозњоро ворид менамояд, бо маќсади бештар 
ситонидани маблаѓњо, бе фикри оќибатњои гузаронидани чунин сиёсат. Албатта, чунин 
услуби татбиќи сиёсати андоз на ба андозсупоранда ва на ба љамъият, дар маљмуъ 
умеди ба пешравии иќтисодиёт намебандад [1, с. 9]. 

Андозњо изњори шахсони њуќуќї, воќеъӣ, ва бонкҳо, ки даромад мегиранд, барои 
иштирок кардан дар ташкили захирањои молиявии давлат нишон медињад. Андозњо 
њамчун нињоди азнавтаќсимотї он хатогињоро дар системаи азнавтаќсимотї ва 
њавасмандгардонї (ё мањдудсозии) шахсон дар амалигардонии ин ё он шакли фаъолият 
бояд ислоњ намоянд. Барои њамин андозњо њамчун звенои муњими сиёсати молиявии 
давлат дар шароитњои имрўза баромад мекунад.  

Принсипњои асосии андозбандї ин баробарї ва муайянї мебошанд. Баробарї – ин 
принсип маънои онро дорад, ки ќоидањои андозбандї барои њама ягона буда, њаљми 
харољот барои њамаи андозсупорандагон якхела мебошанд. Муайянї – ин пешакї 
муайяннамоии тартиботи муќаррарнамудаи ќонун, њаљм ва муњлати пардохти андозњо 
мебошад [2, с. 123]. 

Воситањои пулие, ки њамчун андозњо пардохт карда мешаванд, маќсаднок нестанд. 
Онњо ба буљет ворид гардида, барои њар гуна эњтиёљоти давлат равона мешаванд. 
Давлат барои андозсупорандагон ягон эквивалентро барои воситањои ба буљет 
воридгардида пешнињод намекунад. Барои моњияти пардохтњои андозиро пурра 
фањмидан принсипњои асосии андозбандиро тањлил менамоям, ки Адам Смит онњоро 
дар намуди чор дастурамал, чор принсипи асосї тавсия намуд ва онњо ќариб ба 
принсипњои классикї баробар карда шуданд:  
1. Хизматчиёнии давлат вобаста аз имкониятњои худ, яъне њаљми даромадњои 

гирифтаашон, бояд дар рўйпўшкунии харољоти њокимият иштирок кунанд. 
2.  Андозе, ки онро њар як шахс пардохт менамоянд, бояд муайяншуда на ин ки танњо 

сохташуда бошад. Њаљми андоз, муњлат ва тарзи пардохти он бояд ба 
андозсупорандагон фањмо бошанд. 

3. Андозњо бояд дар муњлате ва бо тарзе ситонида шаванд, ки ба андозсупорандагон 
нисбатан писанд бошанд.  

4. Њар як андоз бояд тарзе сохта шуда бошад, ки он аз кисаи андозсупорандагон њар 
ќадар камтар берун аз андозае, ки ба хазинаи давлат равона мегардад, ситонида 
шавад [1, с. 52]. 

Объекти андозбандї объекте мебошад, ки дорои тавсифи арзишї, миќдорї ё воќеї 
буда, њангоми мављуд будани он объект ќонунгузории андоз нисбати андозсупоранда 
уњдадорињоро доир ба пардохти андоз муайян менамояд. Объекти андозбандї ва ё 
объекте, ки бо андозбандї алоќаманд аст, метавонад аз амвол, даромад, фоида, амалиёт 
доир ба тањвили мол (кор, хизматрасонї), арзиши молњои тањвилшуда (иљрои корњо, 
хизматрасонињо), воридоти (содироти) мол ба (аз) ќаламрави ЉТ ва ё дигар объект 
иборат бошад. Њар кадом андоз объекти мустаќили ба худ хос дорад [3, с. 181]. 

Манбаи андоз аз бањои арзишї, физикї ё дигар шакли арзёбии объекти 
андозбандї дар асоси он маблаѓи андозе, ки бояд ба буљет пардохта шавад, муайян 
мегардад. 

Шаклњои сиёсати андоз 

Разумнљх 
налогов 

Андозњои 
оќилона 

Инкишофи 
иќтисодї 

Андозњои 
максималї 
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Меъёри андоз ин бузургии њисобкардашудаи маблаѓи андозњо мебошад, ки 
нисбати воњиди ченаки манбаи андозбандї истифода бурда мешавад. Меъёри андоз бо 
фоиз ё маблаѓи мутлаќ нисбати воњиди ченаки манбаи андозбандї муќаррар карда 
мешавад. 

Дар амалия меъёрњои зерини андозро аз њамдигар фарќ кардан лозим аст: 
1) Меъёри мустањкам – бо маблаѓи мутлаќ барои воњиди андозбандї новобаста ба 

њаљми даромадњо муќаррар мегарданд; 
2) Меъёри мутаносиб – фоизи ягона ба объекти андозбандишаванда бе бањисобгирии 

тафриќаи њаљми он амал мекунад; 
3) Меъёри прогрессивї – меъёри миёнаи ин андоз бо баробари зиёдшавии даромадњо 

зиёд мешаванд; 
4) Меъёри регрессивї – меъёри миёнаи ин андоз бо баробари зиёдшавии даромадњо кам 

мешавад.  
Дар амалия вобаста ба шакли истифодабарии андозњоро ба ду ќисм људо кардан 

мумкин аст: 
 андозњои умумї барои молиякунонии харољоти љорї ва асосии буљети давлатї ва 

мањаллї истифода бурда мешаванд; 
 андозњои махсус дорои равишњои маќсаднок мебошанд. Масалан, 

маблаѓљудокунињо барои суѓуртаи иљтимої ва ё маблаѓљудокунињо барои фонди роњњо 
ва ѓ. 

Вобаста ба мавзуи тањќиќотии мазкур чунин хулосабарорї намудан мумкин аст: 
1) Њангоми истифода намудани системаи ахбороти автоматиконидашудаи (САА) 

банакшагирии њаљми маблаѓи андозњо оид ба андози алоњида ва гурўњњои андозї (мутобиќи 
классификатсияи андозї) имконпазир мегардад. Барномањои махсуси компютерии 
мувофики типи (САА) тартиб додашуда, аз рўи таснифу таркиби андозњо ва гурўњњои 
андозї кодификатсия карда мешаванд. Ин имкон медињад, ки накшањои андозии љорї ва 

перспективй фавран (дар вақти худ) мураттаб гардонида шаванд. 
2) Дар марњилаи њозираи банаќшагирї аснои муќаррар намудани њаљми даромадњои 

андозии буљет услубњои содатаринро бояд ба кор баранд, банаќшагирї аз дараљаи 
имконпазиргардида (ќиёс аз њаљми њаќиќии даромади андозї ба буљет). 

3) Гузариш ба банаќшагирии андозии автоматиконидашуда - протсесси гаронбањо ва 
мењнатталаб бошад њам, бо вуљуди он, барои мамлакате, ки бањри ворид гардидан ба 
системаи љањонии иќтисодї саъю кўшиш дорад, зарурати объективист. 

4) Намуди умумии равиши методии банаќшагирии андозии умумидавлатї дар наќшаи 1 
тасвир ёфтааст. Тактика ва стратегияи андозї узван ягона мебошанд. 

Њалли масъалањои тактикї ва стратегаи банаќшагирї ба назорат вобаста мебошад, ки 
бояд дар айни замон тамоми протсесси андозиро фаро гирад. 

Барои иљрои наќшањои уҳдадорињои андозсупорї консепсияи андозии ќабулшуда 
дорои ањамияти бузург мебошад. Њангоми коркарди он на танњо зуњуроти ќонунмандињои 
андозбандии миллї, балки таљрибаи байналхалќї низ ба назари зътибор гирифта мешавад.  
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САМТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ АХБОРИ МУҲОСИБӢ  
ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ТИЉОРАТЇ 

Абдураҳмонов С. А. – ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Назирова Ҷ.З. – магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ 

Назарияи рушди ахбори муҳосибӣ дар шароити иќтисоди бозорї як ќисми 
људонашавандаи илми иќтисод мањсуб ёфта, бевосита љараёни њамгироии он ба рушди 
дигари љабњањои илми иќтисодї таъсири амиќ мерасонад. Омилњои миёнае, ки дар 

ваќти тадќиќотӣ илмии ахбори баҳисобгирии муҳосибӣ истифода мегардад, яке аз 

мањакњои асосии он сифати истифодабарӣ он ба њисоб меравад. 
Яке аз масъалањои калидї дар назди љомеаи муосир ин коркарди стратегияи 

рушди устувор ва самаранокии иќтисодии корхонаву ташкилотњои тиљоратї мебошад. 
Аз ин гуфтањо бармеояд, ки самараи љањонишавии ахбори молиявиро дар корхонаву 

ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон муайян намудан яке аз масъалаҳои 
муњим ба њисоб меравад, чунки фаъолияти корхонањои тиљоратї дар давлатњои рў ба 
тараќќї аз ахбори иќтисодї вобастагии калон дорад. Вобастагии ахбори иќтисодї аст, 
ки имрўз корхонањо талаботи бозориро таъмин намуда бо истифода аз раванди 
такрористењсолї фоидаи зиёдро ба даст меоранд. Барои њамин, гуфтан мумкин аст, ки 
фаъолияти самаранокии корхонањои тиљоратї аз таъмин намудани сифати ахбори 
иќтисодї дар корхонаву ташкилот вобастагии калон дорад [1, с. 21]. 

Низоми ахбори иќтисодї - маљмўи иттилооти корхонаву ташкилот, љараёнњои 
истифодабарии усулњои иќтисодї-риёзї, дигар воситањои техникї, барномавї, 
технологї ва натиљаи фаъолияти мутахассисони корхонаву ташкилот мебошад, ки он 
барои коркарди иттилоот ва ќабули ќарорњои идоракунї пешбинї шудааст [5, с. 9]. 

Агар мо љараёни истифодабарии ахбори муҳосибиро дар мисоли корхонаву 
ташкилотњои Љумњурии Тољикистон дида бароем, он гоњ ин низом дар дохили худ, аз 
рўи марњалањои ба худ хос ташаккул меёбанд. Ин раванд пеш аз њама, ба дигаргун 
шудани вазифаю фаъолияти љории корхонањои тиљоратї оварда мерасонад. Яке аз 
роњњои асосии коркарди ахбор ва истифодабарии он дар корхонањои тиљоратї ва 
самаранок истифодабарии он коркарди ахбор дар маќомотњои идоракунии сатњи поёнї 
то ба сатњи болої мебошад. Њар як базаи ахбори иќтисодии корхонањои тиљоратї аз 
чунин низом иборат аст, ки ба он, пеш аз њама, маркази њисоббарории дар амал 
вуљуддошта, ки ахбори иќтисодиро аз муассисаю ташкилот дар алоњидагї ќабул ва 
тањлил намуда, баъдан ба воситаи шабакаи локалї ба маќомотњои идоракунї барои 
истифода бурдан интиќол дода мешавад Дар баробари њамаи ин, боз дар љойњои кории 
мутахассисон (иќтисодчиён, муњосибон, молиячиён, кормандони бонкњо) 
автоматикунонии љои кор ташкил карда мешаванд ва њамаи онњо бо як низом пайваст 
карда шуда, пурра истифода мегарданд, ки инро системаи яклухти (пайвастаи) 
истифодабарию коркарди ахбороти иќтисодии маќомотњои идоракунии корхона 
меноманд.  

Бо њамин роњ, кормандони муассиса ва маќомотњои идоракунии корхонаву 
ташкилот бо маълумоти иќтисодию иљтимоии лозима доимо таъмин карда мешаванд. 

Дар баробари њамаи ин, муайян карда мешавад, ки низоми мазкур кадом корњоро 
оид ба коркарди ахбороти иќтисодї кормандону мутахассисони марказї њисоббарор ва 
кадомашонро кормандони дастгоњи идоракунї иљро менамоянд [3]. Самаранок ташкил 

ва истифодабарии системањои коркарди автоматонии иттилооти муҳосибӣ, пеш аз 
њама, аз таќсими корњо дар байни кормандони корхонаву ташкилотњои тиљоратї 
вобаста мебошад. Асоси ташкил ва истифодабарии низоми ахборро омўхта ва аз љињати 
илмї асоснок намуда, элементњои алоњидаи низоми бисёрдараљагии корхонаву 
ташкилотњои тиљоратиро дар дараљаи лоињакашї ба роњ мондан имконпазир аст. Ба 
њамин васила, дар марњилаи аввал алоќањои ахбори дохилии низом ва баъдан алоќаи 
берунии он, тавсифи селоби ахборот, моњияти ташкили ин селоб, љамъоварї, 
азнавбарќароркунї ва ирсоли он аз як дараљаи идоракунї ба дараљаи дигари он дида 
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баромада мешавад. Дар њуљљатњои лоиња дараљаи хуб ва олї барои муайян намудани 
тавсияњои ташкилию њуќуќї, дастурњо оид ба иљроиши вазифањо ва амалиётњои рафти 
технологї дар њар як дараљаи низоми њисоббарорї пешбинї карда мешаванд [2, с. 32]. 

Њамаи ин тадбиќи љараёнњо ба он оварда мерасонад, ки аз як тараф, сифати 
низоми ахбор баланд бардошта мешавад ва аз тарафи дигар, бо ин роњ сифати 
коркарди ахборот ва дараљаи ќабули ќарорњо дар рафти идоракунї босамар мегардад. 

Самаранок истифода бурдани низоми ахборот дар коркарди яклухтии (пайвастаи) 
он, пеш аз њама, бо њам мутобиќкунонии низом ва алоќамандии он, бо њам 
истифодабарии ду ва аз он њам зиёди низомњои ахборотї оварда мерасонад. Низомњои 
автоматикунонии коркарди ахбори иќтисодї, ки асоси онњоро низоми яклухти 
(интегрирование) коркарди ахбор ташкил медињад, бо системањои автоматонии 
вазорату корхонањои дигар алоќаманд мебошанд ва доимо дар байни ин маќомотњои 
идоракунї бояд алоќаи ахборотии хуб вуљуд дошта бошад. Дар њамин маврид, ин 
низомњо бо тарзи пурра ва самаранок истифода бурда мешаванд. 

Барои сохтани рељаи баландбардории сифати ахбор дар корхонаву ташкилотњои 
тиљоратии Љумњурии Тољикистон, махсусан, чорањои барномавї-техникиро ба эътибор 
гирифтан зарур аст, зеро хатари асосї ба системаи компютерї (ворид шудани хакерњо 
ба ахбори иќтисодии корхонаву ташкилот) аз худи онњо сарчашма мегирад. Дар 
баробари ин, боз омилњои дигар ба монандї: рўй додани хатої дар дастгоњњои дорои 
ахбори иќтисодидошта, хатоињои таъминоти барномавї, хатоњои 
истифодабарандагони базаи ахбори иќтисодї, маъмурон ва ѓайра мебошанд [6]. 

Ёдовар шудан бо маврид аст, ки истифодабарии њамаљонибаи базаи ахбори 
иќтисодї ба њаёти љамеаи имрўза ба пайдошавии як ќатор муаммоњои низоми ахбор 
дар корхонаву ташкилотњои тиљоратии Тољикистон оварда расонид, ки инњо:  
1) Таъмини доимии љараёни бетанаффус ва дурусти низомњои маълумотњои муњими 

иќтисодї, шахсони ба он вобаста ва шароити муътадили экологии кор дар корхонаву 
ташкилотњои љумњурї; 

2) Њатман таъмин намудани њуќуќњои молиявии шањрвандон ва давлат дар мувофиќа 
бо талаботњои ќонунгузорї, идоракунї ва њуќуќњои соњибият (муњофизатї ва 
истифодаи имкониятњову ќобилиятњои зењнї аз нигоњи кодекси гражданї, кодекси 
љиноятї ва дигар ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон вобаста ба ин 
масъала); 

3) Таъмин намудани бехатарии базаи ахбори иќтисодї (барои ифшо нагардидани 
ахбори махфии корхона) мебошанд. 

Њангоми ба низоми муайян даровардани системаи идоракунї барои 
баландбардории сифати ахбор дар корхонаву ташкилотњо тавассути васоити бехатарии 
ахбор муаммои ташкили ба њам таъсиррасонї ва комплектатсияи системањои 
анъанавии идоракунии низоми ахбории корпоративї ва низоми идоракунии бехатарии 
ахборро пеш меорад. Барои њалли масъалањои истифодабарї ва бехатарии ахбори 
иќтисодї дар самти баландбардории сифати мањсулоти корхона, дар мадди аввал, ба мо 
чорањои ќонунї, ташкилкунї ва барномавї-техникї лозим меояд. 

Аз љараёни тањлили базаи муаммоњои тадќиќотии назариявию амалии ахбори 
иќтисодии корхонаву ташкилотњои Љумњурии Тољикистон ба чунин натиљаи навоварии 
илмї омадан мумкин аст: 

1. Њалли муаммоњои тадќиќоти мазкур дар худ категорияи ахбори иќтисодиро 

доро мебошад, ки дар мавқеи фаъолияти баландбардории мањсулоти бозории 
корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон бошад, 
самаранокиро метезонад; 

2.  Дуруст ба роњ мондани базаи ахбори иќтисодї аз љониби институтњои давлатї 
тамоюли рушди самараи даромаднокии корхонаву ташкилотњоро дар 
Тољикистон ошкор намуда, љараёни пардохти андозро ба буљаи давлат зиёд 
мегардонад; 
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3. Коркарди маълумотњоро бо назардошти аќидаи кормандони корхонаву 
ташкилотњои тиљоратї ва институтњои давлатї ба роњ мондан лозим аст, чунки 
љараёни низоми идоракунии фаъолияти молиявии корхонаву ташкилотњои 
тиљоратї ва консепсияи низоми идоракунии базаи маълумотњои институтњои 
иќтисодии Тољикистон эњтиёљ ба сифати истифодабарї ва бехатарии базаи 
ахбориро доранд; 

4. Истифодабарии усулњои муайяни коркардшудаи ахбори иќтисодї дар асоси 
тањлилњои гузаронидашудаи амалњои воќеии риёзї-иќтисодї бо назардошти 
шароитњои воќеии корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон; 

5. Мунтазам (бењтараш дар як сол як маротиба) коркард намудани базаи ахбори 
иќтисодии корхона ва пешнињод намудани моделњои нави идоракунии 
фаъолияти молиявии корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии 
Тољикистон барои соли навбатї мебошанд. 

Натиљаи фаъолияти тадќиќотњои гузаронидашуда аз асосњои назариявии объекти 
тадќиќот ва самтњои њалли муаммоњои пешнињодгардида иборат мебошад. 
Тадбиќнамоии натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда барои механизми низоми 
идоракунии ахбори иќтисодї ва баландбардории сатњи самаранокии фаъолияти 
корхонаву ташкилотњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон таъсири мусбї мерасонад.  
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БАҲОДИҲИИ СЕГМЕНТИ БИЗНЕС ДАР НИЗОМИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ 

МОЛИЯВЇ ВА ҒАЙРИМОЛИЯВЇ  

Давлатзода Д. – ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии ДДМИТ 

Одинаев Ѓ.С. – магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва 
аудити ДДМИТ  

Ҳамаи маҳакҳое, ки дар маросимҳои назорати идоракунӣ истифода мешаванд, дар 

асоси мақсадҳое, ки дар асоси банақшагирии стратегӣ гузошта шудаанд, тартиб дода 

мешаванд. Маҳакҳои баҳодиҳӣ дар асоси мақсадҳои мушаххас, ки дар давраи 

банақшагирии стратегӣ коркард шудаанд, тартиб дода мешаванд. Бояд ин мақсадҳо 

ченшаванда ва ба вақт нигаронидашуда бошанд, ки муқоиса намудани натиҷаи ба 

дастовардаи сегмент, ё ки коргари ҷудогонаро бо тахминҳои пешакӣ ва 

нишондиҳандаҳо мумкин бошад. Барои ҳама гуна мақсад бояд параметрҳо ва 

индикаторҳои назоратшаванда ҳатман муқарррар карда шавад, вагарна ҳамаи ҷараёни 

идоракунӣ моҳияти худро гум мекунад. Бинобар ин, интихоби нишондиҳандаҳои 

баҳодиҳии фаъолияти сегмент дар низоми баҳисобгии идоракунӣ, пеш аз ҳама, аз он ки 

сегмент аз рӯи аломати ташкилӣ чи гуна муайян карда шудааст (маркази хароҷот, 

фоида, даромад ва сармоягузорӣ), вобастагӣ дорад. Ҳамин тавр, интихоби ин ё он 

нишондиҳандаҳо барои баҳодиҳии фаъолияти сегментҳо яке аз вазифаҳои асосии 
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роҳбарияти корхона ҳангоми бунёди низоми назорати идоракунӣ ба шумор меравад. 

Дар адабиёт оид ба идоракунӣ ва менеҷмент нишондиҳандаҳои гуногун ва намудҳои он 

оварда шудаанд, ки барои истифодабарӣ дар назорати идоракунӣ мувофиқ мебошанд. 

Дар вақти баҳодиҳии интегралии фаъолияти ҳама гуна корхона, аз он ҷумла фаъолияти 

сегментҳои бизнес нишондиҳандаҳои самаранокӣ ва самарабахшӣ истифода карда 

мешаванд. Ин ду мафҳуми гуногунмаъно мебошанд. Самарабахшии сегмент дараҷаи 

расидан ба натиҷаҳои банақшагирифташударо муайян мекунад, яъне расидани сегмент 

ба мақсадҳои гузошташуда. Самаранокӣ – ин таносуби байни натиҷаи бадастомада ва 

захираҳои масрафшуда мебошад, яъне иҷроиши ҳаҷми додашудаи кор ҳангоми 

истифодабарии минималии захираҳои истеҳсолӣ. Ташаккулдиҳии нишондиҳандаҳои 

сегментҳои бизнес ва роҳбарони онҳо вазифаи амалии таъминоти иттилоотии назорати 

идоракунӣ ба шумор меравад. Бинобар ин, интихоб ва, ки ҷанбаҳои гуногуни 

фаъолияти корхонаро баҳо медиҳанд, дар умум, дар самтҳои гуногуни мавзуъҳои илми 

иқтисод коркард гуногунии нишондиҳандаҳо бояд ба фаъолияти корхонаи мушаххас 

мувофиқ шуда бошад.  

Нишондиҳандаҳое шудаанд. Дар доираи мавзуи баррасишаванда на дарёфти 

маҳакҳои нав, балки ташаккули низоми нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сегмент дар 

низоми назорати идоракунӣ мушкилиро пеш меорад. Зери мафҳуми низоми 

нишондиҳандаҳои назори идоракунӣ як маҷмуи батартибовардаи нишондиҳандаҳои бо 

ҳам алоқаманд ва мувофиқашудаи молиявӣ ва ғайримолиявие, ки тамоми паҳлуҳои 

фаъолияти сегментҳои бизнес ва менеҷерони он, инчунин корхонаро дар умум ташкил 

мекунад, фаҳмида мешавад. Ҳангоми интихоби маҳакҳои баҳодиҳии фаъолияти 

сегментҳои бизнес нишондиҳандаҳои арзишии самарабахшии фаъолияти онҳо, ки 

нишондиҳандаҳои ҳақиқии бадастомадаро аз банақшагирифташуда, нишондиҳандаи 

дараҷаи таносуби хароҷоти истеҳсолӣ ва ҳаҷми истеҳсолот, дараҷаи безарарии 

истеҳсолот, таркиби хароҷот ва имконияти паст кардани он, даромади маржиналӣ ва ғ. 

тавсиф менамояд, аҳамияти калон доранд. Методология ва техникаи ҳисобкунии 

нишондиҳандаҳои фаъолияти сегметҳо аз рӯи ин маҳакҳо (омилҳо) таҳқиқ ва коркард 

карда шудаанд. Баҳодиҳии фаъолияти сегментҳои бизнес аз рӯи ин маҳакҳо ба 

истифодабарии усули - хароҷот-даромадҳо мусоидат намуда, имконияти назораткунӣ 

ва оптимизатсиякунонии (муносибгардонии) ин таносубро аз рӯи сегментҳое, ки 

марказҳои хароҷот ва даромад ба шумор мераванд, таъмин менамояд ва дар ниҳояти 
кор самаранокии фаъолияти корхонаро дар умум баланд мебардорад. Дар адабиёти 

иқтисодӣ ба сифати маҳакҳои молиявии баҳодиҳии фаъолияти сегментҳои бизнес чор 

нишондиҳанда оварда мешавад: фоида, даромаднокии активҳо, фоидаи боқимонда ва 

арзиши иловашудаи иқтисодӣ. Нишондиҳандаи безарарии фаъолияти сегмент фоида ба 

шумор меравад Фоидаи сегмент фарқияти байни даромади гирифташуда ва хароҷотро 

дар ҷараёни фаъолият ифода менамояд. Он чунин муайян карда мешавад: 

1. Фоидаи сегмент = даромадҳои сегмент ва хароҷоти сегмент 

Ин маҳакҳо барои баҳодиҳии сегментҳое, ки марказҳои фоида ва сармоягузорӣ ба 

шумор мераванд, муқаррар карда мешаванд.  

Пас аз муайян намудани қимати нишондиҳандаи фоида имконият фароҳам 

меояд, ки андозаи фоидаи боқимонда ва даромаднокии активҳои сегменти бизнес 

муқаррар карда шавад. Нишондиҳандаҳои фоиданокӣ ё ки даромаднокӣ, натиҷаҳои 

таносуби фоидаи сегмент ва воситаҳои бадастории онро ифода мекунад, бештар 

самаранокии кори сегментро тавсиф менамояд. Нишондиҳандаи даромаднокии активҳо 

нисбат ба нишондиҳандаи мутлақи фоидаи сегмент он бартариро дорад, ки ба 
роҳбарияти корхона имконият медиҳад ―манфиатнокӣ‖ ин ё он зерсохторро баҳо 

диҳад. Формулаи ҳисобкунии даромаднокии активҳо чунин аст: 
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2. Даромаднокии дороиҳо = фоидаи сегмент/дороиҳои сегмент Моҳияти иқтисодии 

аксарияти нишондиҳандаҳои мутлақ дар он ифода меёбад, ки онҳо фоидаи 

гирифташавандаро аз ҳар як сомонӣ воситаи ба активҳои сегмент маблағгузорӣ 

шудааст, тавсиф менамоянд. Боҳамалоқамандии байни нишондиҳандаҳои 

даромаднокии активҳо, гирдгардиши активҳои сегмент ва даромаднокии фурӯши 

маҳсулоти сегмент вуҷуд дорад. Он бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

3. Даромаднокии дороиҳо = гардиши дороиҳои сегмент х даромаднокии фурӯши 

маҳсулоти сегмент. Дар ҳақиқат: 

4. Даромаднокии дороиҳо = (фоидаи сегмент / даромад аз фурӯши маҳсулот (кор, 

хизмат) х даромад аз фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) / активҳои сегмент). 

Формулаи 3-юм диққати менеҷеронро ба ду нишондиҳанда равона месозад: 

фоидае, ки ба як сомонӣ фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) ва гирдгардиши активҳои 

сегмент рост меояд. Ҳамин тавр, фоидаи сегмент, ки аз ҳар як сомонӣ ба активҳои 

сегмент маблағгузорӣ шуда гирифта шудааст, аз суръати гирдгардиши воситаҳои 

сармоягузоришуда ва ҳиссаи фоида дар даромад аз фурӯши маҳсулот (кор, хизмат) 

вобастагӣ дорад. Фоидаи боқимонда ба фоидаи софи сегмент алтернативӣ мебошад, 

вақте ки арзиши сармояи барои гирифтани ин фоида равонакардашуда ба инобат 

гирифта мешавад. Фоидаи боқимонда ин фоидаест, ки сегмент аз меъёри зарурии 

фоидаи минималии аз тарафи маъмурияти корхона муқарраршуда зиёдтар даромад 
мегирад, ба шумор меравад.  

Нишондиҳандаи фоидаи боқимондаро хавфе, ки бо маблағгузории воситаҳо 

алоқамандаст, тавсиф менамояд. Фоидаи боқимонда барои сегменти маркази фоида бо 

формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

5. Фоидаи боқимонда = фоидаи сегмент –(дороиҳои сегмент х меъёри фоидаи 

мақсаднок) 

Ифодаи дар қавс овардашуда баҳои арзишии фоидаро медиҳад, ки барои сегмент 

мувофиқи меъёри фоидаи барои он муқарраршуда, ҳадди ақал зарур мебошад. Ҳар он 

чизе, ки аз тарафи сегмент аз ин маблағ зиёдтар даромад мегирад, ба корхона фоида 

меоварад. Ба сифати маҳаки баҳодиҳии фаъолияти сегмент истифода намудани 

нишондиҳандаи фоидаи боқимонда, фаъолияти менеҷерро барои расидан ба мақсадҳои 

мувофиқашудаи корхона ва сегментҳои алоҳидаи он равона месозад. Ҳамин тавр, 

низоми нишондиҳандаҳои молиявӣ ҳамчун воситаи назорати идоракунӣ имконият 

медиҳад, ки ҷараёни таъминоти методии баҳодиҳӣ, назорат ва мониторинги иҷроиши 

мақсадҳои стратегии молиявӣ ва ҷории корхона таъмин карда шавад, зеро имконият 

медиҳад: 

1. Нишондиҳандаҳои молиявии фаъолияти сегментҳои бизнесро дар намуди бузургии 

мушаххаси ченшаванда ифода мекунад, ки барои ба расмият даровардани ҷараёнҳои 

идоракунии стратегӣ ва ҷорӣ имконият медиҳад; 

2. Ҳамгироии уфуқии мақсадҳои молиявии зерсохторҳои гуногунро таъмин менамояд; 

3. Мутобиқати нақшаҳои стратегӣ ва ҷорӣ, буҷетҳои сегментҳои бизнес ва корҳонаро 

дар умум амалӣ менамояд; 

4. Назорат ва таҳлили майлкуниҳоро мегузаронад, баҳодиҳии дараҷаи иҷроиши 

мақсадҳои корхонаро ташаккул медиҳад. 

Вобаста ба ин, низоми нишондиҳандаҳои молиявӣ воситаҳои назорати идоракунии 

стратегӣ ва ҷории назорати идоракуниро ифода карда, имконият медиҳад стратегияи 

корхона дар намуди бузургии молиявии ҳамгирои боҳамалоқаманд пешниҳод намуд, ки 

пурра ҳаракати корхонаро ба самти рушди устувор инъикос менамояд. Вале расман ба 

кор бурдани усулҳои сифатӣ ва нишондиҳандаҳои арзишӣ (молиявӣ) ба гирифтани 
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натиҷаҳои таҳлили нодуруст ва ба баҳои ҳақиқии номувофиқи фаъолияти сенмент 
бурда мерасонад.  

Ба ақидаи бисёре аз муҳаққиқон, аксари намудҳои фаъолият ҳатто бо ифодаи пулӣ 

фоидаовар буда, дар ҳақиқат, метавонанд зараровар ё баръакс бошанд [1, с. 200-202]. 

Маҳакҳои молиявӣ танҳо як қисми ҳодисаро оид ба давраи гузашта тасвир мекунанд ва 

нишон намедиҳанд, ки кадом амалҳоро пагоҳ, фардо ва дар оянда кабул кардан зарур 

аст. Индикаторҳои ғайримолиявӣ ба зуд баъзан тавассути занҷираи мураккаби алоқаи 

сабабӣ-натиҷавӣ нишондиҳандаҳои молиявиро инъикос менамоянд. Чун қоида, 

ибтидои занҷираи алоқаи сабабӣ-натиҷавиро асосан нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ 

ташкил медиҳанд (сифати маҳсулот, ҳиссаи бозор, мотиватсияи кормандон, таъби 

харидорон ва ғ.). Барои қонеъгардонии талаботи менеҷмент дар шароити хавф ва 

номуайянӣ назорати идоракунӣ бояд иттилооти зиёд оид ба нақша, имкониятҳо дошта 

бошад, ба омилҳое, ки фоидаро дар давоми давраи дароз ташаккул медиҳанд, яъне ба 

нишондиҳандаҳои ғайримолиявии калидии бизнес-ҷараёнҳо, мувофиқакунии иттилооти 

дохилӣ ва берунӣ, ки ба менеҷмент барои идоракунии сегменти бизнес пешниҳод 

мешаванд, такя намояд. Аз рӯи моҳият, гапҳои дар боло гуфташуда, маънои 

васеънамоии ҳудуди модели истифобарандаи иттилоотӣ-таҳлилии менеҷментро дорад: 

аз модели арзишӣ-молиявӣ ба бизнес-модел. Бизнес-модел ҳамаи нишондиҳандаҳои 

молиявӣ ва ғайримолиявии муҳим, фаъолияти сегмент ва корхонаро дар умум фаро 

мегирад. Барои ҳалли масъалаи бо нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ муккамал 

намудани бизнес-модел нуқтаи назари Р. Каплан ва Д. Нортон наздик мебошад –

низоми нишондиҳандаҳои мувозинатшуда (The Balanced Scorecards - BSC). Нуқтаи 

назари мазкур ба мувозинати нишондиҳандаҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ асос меёбад 

ва воситаи назорати идоракуниро ифода мекунад, ки имконият медиҳад, мувозинати 

оптималии миқдори зиёди нишондиҳандаҳои гуногун ба даст оварда шавад. Мувофиқи 

ин равиш, низоми нишондиҳандаҳои мувозинатшуда диққати менеҷеронро ба чор 

ҷанбаи мувозинатшуда ва байни ҳам алоқаманди фаъолият равона месозад:  

1. Ҷанбаи молиявӣ (нишон медиҳад, ки чӣ қадар ба саҳмдорон сармоягузорӣ намудан 
ба корхонаи мазкур мафиатовар аст);  

2. Ҷанбаи истеъмолӣ (нишон медиҳад, бо чӣ тавр харидоронро метавон ҳавасманд 

намуд, ки онҳоро ҷалб намуд ва натиҷаи молиявии заруриро ба даст овард);  

3. Ҷанбаи бизнес-ҷарфёниҳои дохилӣ (нишон медиҳад, ки кадом бизнес-ҷараёниҳо 

нақши хеле асосиро ҳангоми амалинамоии бартариҳои рақобатии корхонаи мазкур 
таъмин месозанд.  

 Ҷанбаи рушд ва инкишоф (нишон медиҳад, ки аз ҳисоби кадом донишҳо, малака ва 

маданияти корпоративӣ мақсади дохилифирмавии бизнес-ҷараёнҳо ба даст меояд, 

инноватсия, рушди кормандон ва инфрасохторро нишон медиҳад). Чунин нуқтаи назар 

ба ҳамгироии вазифаҳои старатегиро бо ҷорӣ мусоидат мекунад ва дар дохили ҳар як 
ҷанбаи фаъолият амалишавии занҷираи боҳамалоқаманди «мақсадҳо → вазифаҳо → 

нишондиҳандаҳо → амал»-ро таъмин месозад. Дар баробари ин, нишондиҳандаҳое, ки 

самаранокии фаъолияти корхонаро тавсиф менамоянд, метавонанд дар муқоиса аз 

миқдори на чандон зиёди тарафҳои муҳими стратегӣ, ки дурнамои рушди онро муайян 

менамояд, васеъ бошанд. Ҳамин тавр, барои тасҳеҳи ҷиддии нишондиҳандаҳои 

ҳамгирои баҳодиҳии фаъолияти сенментҳои корхона, ба ақидаи мо, таҳқиқоти появӣ аз 

рӯи самтҳои зерин пурзӯр карда шавад: 

1. Ташаккули низоми нишондиҳандаҳои афзалиятноки назоратшаванда дар 

ҳамаи сатҳҳои идоракунӣ ва таҳияи низоми мониторинги низоми 

нишондиҳандаҳои мувозинатшуда; 

2. Коркарди низоми нишондиҳандаҳои ғайримолиявии (сифатӣ) умумии 

баҳодиҳии фаъолияти сегментҳои бизнес; 
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3. Муайян намудани ҳудуди бизнес-низом, таркиб ва иштирокчиёни калидии 
он ва дар ин асос ташаккул додани тартиби муайян намудани 

нишондиҳандаҳои фаъолияти ҷории сегменти бизнес; 

4. Реинжиниринги бизнес-ҷараёнҳо; 
5. Мукаммалгардонии низоми иттилоотии тавсифи фаъолияти корхона. 

Адабиёт: 
1. Вахрушина М.А. Теория и практика бухгалтерского управленческого учета: диссертация ... 
доктора экономических наук.-М., 2002. –405 с. 

 

НАҚШИ АУДИТИ ДОХИЛӢ ДАР РУШДИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 

Абдулхайров Фахриддин Маҳмадшоевич – ассистенти кафедраи аудит ва ревизияи 
ДДМИТ  

Асозода С.З. - магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-25011100 - аудит ва ревизияи 
ДДМИТ  

Аудити дохилӣ дар бонк фаъолияте мебошад, ки кафолат ва машварати 

новобаста ва объективиро барои такмил додани фаъолияти бонк пешниҳод менамояд. 

Аудити дохилӣ барои амалигардонии мақсадҳои гузошташуда бо истифода аз 

муносибати ба низом даровардашуда ва пайгиронаи баҳодиҳӣ ва баланд бардоштани 

самаранокии ҷараёни идоракунии хавфҳо, назорат ва идоракунии корпоративӣ ёрӣ 
мерасонад [1]. 

Мақсади асосии аудит дар бонкҳои тиҷоратӣ муқаррар намудани воқеият, 

пуррагӣ ва эътимоднокии ҳисобот, мутобиқати он ба қонунгузории амалкунанда, 

инчунин, талаботи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ мебошад.  

Аудити бонкҳо бештар аз ҷониби ширкатҳои махсуси аудиторӣ гузаронида 

мешавад. Дар рафти санҷиш аудиторон ба ғайр аз вазифаи асосии худ тартиб додани 

акти аудиторӣ, инчунин, фаъолияти консалтингиро (оид ба хоҷагидорӣ, баҳисобгирии 

бухгалтерӣ, назорати дохилӣ, андозбандӣ ва дигар масъалаҳо) ба ҷо меоранд, ки ин 

қисми зиёди даромади худро ба онҳо меорад. Чунин ҳолат маъмул нест, ки бонк ё 

ташкилоти қарзӣ якбора бо якчанд аудитор ё ширкати аудиторӣ ҳамкорӣ кунад. Аудит 

дар системаи назорати нигоҳдории устувории молиявии бонкҳои тиҷоратӣ нақши 

муҳим дорад. Дар айни замон аз сабаби нарасидани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи 

аудити бонкӣ диққати асосӣ бояд ба баланд бардоштани малакаи шахсоне дода шавад, 

ки аллакай дар курсҳои кӯтоҳмуддат таҷрибаи амалии аудит доранд. Хусусияти касби 

аудиторҳо омӯзиши фундаменталии назариявиро бо таҷрибаи бисёрҷониба ва хеле 

тӯлонии кори муваффақ дар бонкҳои тиҷоратӣ талаб мекунад [4]. 

Барои таъмини суботи молиявии бонкҳои тиҷоратӣ на танҳо сатҳи баланди 

аудити бонкӣ, балки сифати аудити муассисон ва мизоҷони бонк, фондҳои 

сармоягузорӣ, биржаҳои фондӣ ва ширкатҳои суғурта аҳамияти калон дорад. Ҳамаи ин 

ва бисёр чизҳои дигар бояд ба беҳтар шудани аудити бонкӣ ва аз ин рӯ, устувории 

молиявии бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ва устувории системаи бонкии кишвар дар 

маҷмуъ мусоидат кунанд. 

Ҳукумат бо мақсади баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ва такмил 

додани механизми тақсими захираҳо барои эҷоди иқтисоди кушод, рақобатпазир ва 

бозаргонӣ рушди бонкҳои тиҷоратӣ тадбирҳо меандешад. Бонкҳое, ки қаблан ба таври 

ҷиддӣ танзим мешуданд, мустақилияти бештар пайдо карданд. Барои рушд ва пешрафт, 

бонкдорон бояд соҳибкоре гарданд, ки ба иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ ва мутобиқ 

бошанд. Ин бе пурзӯр намудани назорат аз болои сифати активҳои бонкӣ, даромад, 

тартиби баҳисобгирӣ ва назорати идоракунӣ имконнопазир мегардад. 
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Аудити бонкӣ дар Тоҷикистон айни замон дар марҳилаи рушд ва ташаккул 

қарор дорад. Дар чунин вазъият пайдо кардани низоми аудити бонкӣ мавҷудияти 

мушкилот ва масъалаҳои ҳалношударо дар назар дорад. Ҳукумати кишвар аз вазъи 

низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии фаъолияти аудиторӣ, бахусус 

аудити бонкӣ чораҳои қатъӣ меандешад, ки бевосита ба вазъияти аудити банк вобаста 
аст. 

Вазъияти имрӯзаи Тоҷикистон ба мо имкон медиҳад, ки бо итминон изҳор 

намоем, ки чунин консепсияи «аудити тоҷикӣ» ба вуҷуд омадааст ва барои такмили 

минбаъдаи низоми аудит, аз ҷумла аудити бонкӣ тамоми шароитҳо мавҷуданд. Касби 

аудитор бори аввал дар ҷамъиятҳои саҳомӣ вақте пайдо шуд, ки саҳмдорон, 

кредиторон ва мақомоти андоз маҷбур шуданд мутахассиси мустақили сеюмро ҷустуҷӯ 
кунанд, ки дар бораи вазъи молиявии бонк хулосаи холисона дода тавонад. 

Аудити дохилии бонкҳои тиҷоратӣ воситаи бонкӣ мебошад, ки ба баланд 
бардоштани самаранокии бонк ва шаффофияти он мусоидат мекунад.  

 

Сохтори низоми назорати сифати идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ 

Нақшаи 1. 
Сарчашма: аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. 

Назорат

ФФФФФ

Берунӣ Дохилӣ

рр 

Ҳуҷҷатҳои меъёрӣ 

ва қоидаҳои 

дохилӣ 

Оинҳои корӣ, талаботи ҷамъият, 

инфрасохтори фаъолият 

Аудити идоракунии 

корпоративӣ 

Рейтинги идоракунии 

корпоративӣ 

Назорати танзими 

сифати идоракунии  

корпоративӣ 

Низомнома, 

дастур, кодекси 

рафтори 

кормандон 

Санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ 

аз ҷониби 

мақомоти 

назоратӣ 
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Барои кумак ба бонкҳои тиҷоратӣ Бонки миллии Тоҷикистон рӯйхати саволҳоро 

барои ташкилотҳои қарзӣ оид ба арзёбии вазъи идоракунии корпоративӣ ва аудити 

дохилӣ таҳия кардааст. Ҳамин тариқ, бонкҳои тиҷоратӣ бояд тақсимоти ваколатҳои 

байни мақомоти идоракунӣ, ташкили фаъолияти шӯрои директорон (шӯрои нозирон), 

тасдиқи стратегияи рушди ташкилоти қарзӣ ва назорат аз болои иҷрои он, 

ҳамоҳангсозии идоракунии хавфи бонкӣ, муносибат бо шахсони вобаста, 

ҳамоҳангсозии ифшои маълумот дар бораи ташкилоти қарзиро мустақилона арзёбӣ 

кунад ва мониторинги низоми назорати дохилӣ ва баъзе масъалаҳои дигарро низ 
арзёби намояд [3]. 

Акнун ба вазифаҳои хадамоти аудити дохилӣ назар меандозем. Нақши аудити 

дохилӣ дар идоракунӣ низ аксар вақт нодуруст фаҳмида мешавад. Хадамоти хуби 

аудити дохилӣ ба роҳбарият дар таҳияи стратегияи рушди ташкилот, тартиби татбиқи 

он кумак мерасонад ва инчунин механизми санҷиши татбиқи ин тартиботро фароҳам 

меорад. Аудити дохилӣ метавонад дар муайян кардани самтҳои такмили система бо 

мақсади беҳтар кардани фаъолияти бонк муфид бошад. 

Аудит — тафтиш ва таҳлили мустақилонаи ҳисоботи молиявии корхонаҳо, бонкҳо, 

ташкилотҳо, муассисаҳо ва дигар субъектҳои муносибатҳои бозориро ба танзим 
медарорад. 

Аудити бонкӣ мисли аудити умумӣ ба берунӣ ва дохилӣ тақсим мешавад. 

Аудити берунӣ, тавре ки аллакай зикр гардид, аз ҷониби ширкатҳои аудитории 

мустақил гузаронида мешавад, мақсади асосии он тасдиқи эътимоднокии ҳисоботи 

молиявӣ мебошад. 

Назорати дохилӣ дар бонк бо мақсади таъмини назорат аз болои: 
- гузаронидани амалиёт тибќи талаботи ќонунгузории амалкунанда, инчунин, сиёсати 
он ва тартиби муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор, ки аз љониби 
маќоми ваколатдори бонк тасдиќ шудаанд (минбаъд – њуљљатњои дохилї) ; 

- аз ҷониби бонк иҷрои талаботи қонунгузории ҷорӣ; 

- саривақт, дуруст, пурра ва саҳеҳ инъикос намудани муомилоти бонкӣ ва дигар 

амалиёти пешбининамудаи қонунгузории амалкунанда дар баҳисобгирӣ ва ҳисобот; 

- дар бонк таъсис додани низоми самараноки идоракунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои он; 

- идоракунии хавфҳои фаъолияти бонкӣ ва мониторинги кам кардани онҳо; 

-пешгирии қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ бадастовардашуда. 

Аудити дохилиро метавон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи системаи умумии 

назорати идоракунӣ баррасӣ кард. Дар таърих хусусияти назорати дохилӣ гуногун буд. 

Дар ибтидо, нақши аудит аз вазифаҳои идоракунии молиявӣ ва таъмини бехатарии 

дороиҳо иборат буд ва назорати умумиро дар сатҳи муфассал амалӣ мекард.  

Дар бисёр ташкилотҳо нақши аудити дохилӣ васеъ карда шудааст, ки баҳодиҳии 

сифати иттилооти аз ҷониби системаи иттилоотии идоракунӣ додашуда ва асос барои 

қабули қарорҳо, инчунин арзёбии фоиданокии таҳлили иттилоотро дар бар мегирад. 

Дар бораи масъулияти аудиторҳо бошад, онҳо дар асоси вазифаҳое, ки дар рафти 

аудити фаъолияти бонкӣ гузошта шудаанд, муайян карда мешаванд. Вазифаи асосӣ аз 

он иборат аст, ки ҳангоми ошкор намудани фактҳои амалиёти нодурусти бонк, вайрон 

кардани тартиби муқарраршудаи ҳисобу китоб, суиистеъмол ва ғайра ҳаҷми зараре, ки 

ба бонк ё давлат (буҷет) расида, аст сабабҳои вайронкунии ошкоргардидаи шахсони 

мансабдори ба вайронкуниҳо ҷавобгар аниқ муайян кунанд. Ба ин муносибат аудитор 

инчунин, барои нодуруст инъикос намудани вазъияти воқеии кор дар бонки 

тафтишшаванда, дидаю дониста таҳриф кардани фактҳо ё рӯпӯш кардани 

вайронкуниҳои ошкоршуда ё хатоҳои содиркардаи кормандон ҷавобгар аст [5]. 

Ҳангоми тафтиши истифодаи захираҳои кредитӣ ба ҳолати фонди оинномавӣ, 

пардохтпазирии баланс, инчунин, риояи меъёрҳои захираҳои ҳатмӣ эътибор додан 

лозим аст. Субъектҳои хоҷагидории инфиродӣ ҳамарӯза аз хизматрасонии бонкҳои 
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тиҷоратӣ истифода мебаранд ва мутобиқати ин амалҳоро ба санадҳои қонунгузорӣ ва 

меъёрӣ муайян мекунанд. Аудитор на танҳо мушкилот ва хатоиҳои мавҷударо ошкор 
мекунад, балки дар бораи фаъолияти бонк хулоса мебарорад, инчунин, дурнамои онро 

пешгӯӣ мекунад. Аудитор бояд усули таҳлили ҳисоботи молиявиро хуб донад, то дар 

бораи сиёсати қарзии бонк хулосаи дуруст барорад. 

Бонкҳои тиҷоратӣ бо мақсади зиёд намудани пардохтпазирӣ, инчунин, ҳифзи 

манфиатҳои пасандозгузорон, саҳмдорон фондҳои ҳатмӣ ташкил мекунанд. Аудит бояд 

пуррагии таъсиси фондҳои зеринро ба назар гирад: 

• фонди захираҳои ҳатмӣ; 

• фонди суғуртаи пасандозҳо, ки бо мақсади таъмини кафолат ва ҳифзи манфиатҳои 

амонатгузорон таъсис ёфтааст (ташкили ин фонд ба бонкҳои тиҷоратӣ имкон медиҳад, 

ки пасандозҳоро дар ҳолати муфлисшавии бонк ба мизоҷони худ ҷуброн кунанд); 

• фонди суғуртаи муфлисшавӣ. 

Назорати давлатии Бонки миллӣ аз болои фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ имкон 

медиҳад, ки онҳо ба амали худ эътимоди бештар дошта, инчунин, манфиатҳои 

амонатгузорон ва саҳмдоронро кафолат диҳанд. 

Бояд гуфт, ки баъзе бонкҳои тиҷоратӣ маблағи мизоҷонро ҳамчун захираи қарз 

истифода бурда, ба пардохтпазирии баланси худ аҳамият надода, беандоза қарз 

медиҳанд.  

Дар аудити бонкҳо санҷиши хазина ва амалиёти хазинавӣ ҷои калонро ишғол 

мекунад. Хусусияти асосии тафтиши хазина ногаҳонии он аст. Ширкати аудиторӣ 

вазифадор аст, ки пули нақд, қоғазҳои қиматнок ва бонкҳои ҳисоботи катъиро, ки дар 

хазина чойгир аст, дар ҳузури сармуҳосиб ва хазинадор тафтиш намояд. Ҳисобкунии 

пурра талаб карда мешавад. Баъди аз нав ҳисоб кардани маблағ дар бораи маблағи 

пули нақд ва мувофиқати онҳо ба хазина инчунин, баҳисобгирӣ акт тартиб дода 

мешавад. Мукаммалии ворид намудани пули барои ҳар як чеки аз бонк гирифташуда 
тафтиш карда мешавад. 

Аз натиҷаи омӯзиши маводи илмӣ баровардани хулосаҳои зерин мувофиқи 

мақсад мебошад. 

1. Ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ намудани сатҳи шаффофияти тартиби 

кор, анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ, тартиботи дохилӣ ва низоми баҳисобгирӣ;  

2. Беҳтар намудани нишондиҳандаҳои молиявӣ ва дар ин замина фароҳам 

овардани шароити мусоид барои сармоягузорони хориҷӣ ва дохилӣ;  

3. Коҳиш додани хароҷоти амалиётӣ ва автоматикунонии равандҳо (бо 

мақсади афзоиш додани фоида);  

4. Фаъол намудани амалиёт дар бозори беруна;  

5. Ба даст овардани рейтинги хуб аз тарафи бонкҳо, созмонҳо,  агентиҳо ва 

сомонаҳои интернетии бонуфуз; 

6. Ба ташкили семинару конференсияҳои гуногун оид ба масъалахои 

актуалии аудит ва назорати бонкӣ диққати махсус додан лозим аст. Чунин 

чорабиниҳо ба аудиторҳо ва ширкатҳои аудиторӣ имкон медиҳанд, ки доимо 

иттилооти муосир гиранд ва мувофиқан ба тағйироти муайян зудтар вокуниш 

нишон диҳанд. 
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ТАЊЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВИИ ЉАЛБИ ПАСАНДОЗЊОИ БОНКЇ 

 Одинаев А. С., ассистенти кафедраи омори ДДМИТ 
Низомова Д.Х., ассистенти кафедраи омори ДДМИТ 

Мавриди ќабул аст, ки яке аз омилњои рушди бонкдорї ва дар маљмуъ 
иќтисодиёти миллї таъминоти пулї ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, таъмини устувории 
рушди иќтисодиёт яке аз њадафњои асосии баландбардории сатњи нишондињандањои 
макроиќтисодї барои кишварњои љањон буда, сармоягузорї ба соњањои гуногуни 
иќтисодиёт шарти асосии таъмини чунин афзоиш мебошад. Дар шароити муносибатњои 
иќтисодї чунин сарчашмањо њамчун яке аз рукнњои такондињанда барои рушд кофї 
намебошанд. Аз ин лињоз, дар шароити имрўза љалби пасандозњои ањолї манбаи асосї 
ва дурнамо бањри рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд. 
  Дар баробари ин, љалби пасандозњои ањолї нишондињандаи муњимтарини омори 
макроиќтисодї, њамзамон, сатњи зиндагї дар ин ё он кишвар ба њисоб мераванд, 
бевосита љалби пасандозњои ањолї захирањои калидии бонкдорї ва рушди иќтисодї, 
сарчашмаи маблаѓгузорї ва ќарздињї ба иќтисодиёт арзёбї мегарданд. Мувофиќи 
назария истифодаи пурраи пасандозњои ањолї, яке аз роњњои таъмини устувори 
таъминоти пулї барои рушди фаъолияти соњибкорї дар иќтисодиёт ба њисоб меравад. 
Самаранок истифодабарии маблаѓњо аз он љумла пасандозњои ањолї имкон медињад, ки 
дар соњањои мухталифи кишвар масъалаи таъминоти пулї њалли худро ёбад.  

 Мутобиќи назарияи омори иќтисодї пасандозњои ањолї ин мафњумест, њамчун 
ќисми даромад, ки баъди истеъмолот истифодашаванда маънидод карда мешавад. Дар 
навбати худ, тањти мафњуми ањолї љамъи ашхосе, ки љойи истиќомати онњо дар 
минтаќаи додашудаи љуѓрофї љойгир гаштааст, фањмида мешавад. Мувофиќи аќидаи 
олимони иќтисодї, аз он љумла Паул А. Самуэлсон ањолї омили муњимтарини њама 
фаъолиятњои хољагї мебошад. Бо ибораи дигар ањолї тибќи аќидаи олимони ватанї 
С.С. Мирзоев маљмуи одамоне мебошанд, ки дар ќаламрави муайян зиндагї мекунанд. 
Вобаста ба ин, пасандоз ќисми даромади пулии ањолї буда, барои ќонеъ гардонидани 
талаботи худ дар оянда маънидод карда мешавад. 

Вобаста ба ин, бо аќидаи мо, пасандоз ин баќия аз харољоти истеъмолии ањолї ба 
њисоб рафта, мазмунан болоравї ё пастшавии сатњи зиндагии ањолї мебошад. Аз 
тарафи дигар, раќамњои расмии оморї оид ба љалби пасандозњо баёнгари њолати 
воќеии сатњи зиндагии ањолї мебошанд. 

Вобаста ба ин, назар менамоем ба динамика ва сохтори љалби пасандозњо. 
Вобаста ба раќамњои љадвали овардашуда бояд ќайд намоем, ки пасандозњои 

бонкї, ки аз тарафи шахсони њуќуќї ва воќеї гузошташуда сол ба сол рўй ба афзоиш 
аст, танњо соли 2017 якбора самти болоравиро касб намуд, ки бо мурури ваќт, яъне соли 
2020 ба 45,6% баробар гаштааст. Болоравии њолати зуњуроти мазкурро ќонеъкунанда 
намењисобем. Дар баробари ин, афзоиши њиссаи пасандоз дар бонк болоравии рейтинг 
ва боваринокии мардум дар системаи бонкдорї арзёбї мегардад. 
  Бо ибораи дигар, раванди љалби пасандозњои ањолї аз рўи муњлат дар бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї бо пули миллї сол то сол афзоиш ёфта истодааст, ки 
ин аз тадриљан паст шудани сатњи долларикунонии иќтисодиёт ва зиёд шудани 
эътимоди ањолї ба пули миллї шањодат медињад. 
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Баќияи пасандозњои (амонатњои) дар бонкњо ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї 
гузошташуда дар солњои 2011-2020 

(њаз. сомонї) 

Солњо 
Баќияи 

пасандозњо 
(амонатњо), 

њамагї 

Аз он љумла: 
бо пули миллї 

(сомонї) 
нисбати 
њаљми 
умумї 

бо (сомонї) 
% 

бо асъори 
хориљї 

(доллар) 

нисбати 
њаљми 
умумї 

бо (доллар) 
% 2011 1 467 723 267 418 18,2 1 200 305 81,8 

2012 2 244 938 344 242 15,3 1 900 695 84,7 

2013 2 865 114 459 614 16,0 2 405 499 84,0 

2014 3 532 474 663 646 18,8 2 868 829 81,2 

2015 4 062 900 810 352 19,9 3 252 548 80,1 

2016 5 111 562 1 012 359 19,8 4 099 204 80,2 

2017 5 276 875 1 265 736 24,0 4011 139 76,0 

2018 4 344 371 1 564 334 36,0 2 780 037 64,0 

2019 4 107 891 1 637 531 39,9 2 470 360 60,1 

2020 4 239 277 1 932 658 45,6 2 306 569 54,4 
Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси: маълумотњои Бюллетени омори бонкї - декабри соли 2015 (245). - 
С 36, 37., Бюллетени омори бонкї - феврали соли 2019 (283). - С. 32, 33., Бюллетени омори бонкї- декабри 
соли 2020 (293). - С. 34, 35. 

 
Вобаста ба раќамњои љадвали овардашуда бояд ќайд намоем, ки пасандозњои 

бонкї, ки аз тарафи шахсони њуќуќї ва воќеї гузошташуда сол ба сол рўй ба афзоиш 
аст, танњо соли 2017 якбора самти болоравиро касб намуд, ки бо мурури ваќт, яъне соли 
2020 ба 45,6% баробар гаштааст. Болоравии њолати зуњуроти мазкурро ќонеъкунанда 
намењисобем. Дар баробари ин, афзоиши њиссаи пасандоз дар бонк болоравии рейтинг 
ва боваринокии мардум дар системаи бонкдорї арзёбї мегардад. 
  Бо ибораи дигар, раванди љалби пасандозњои ањолї аз рўи муњлат дар бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї бо пули миллї сол то сол афзоиш ёфта истодааст, ки 
ин аз тадриљан паст шудани сатњи долларикунонии иќтисодиёт ва зиёд шудани 
эътимоди ањолї ба пули миллї шањодат медињад. 

Агар нишондињандањои мазкурро (пазандозњо бо пули миллї ва асъори хориљї 
(бо %)) дар шакли график тасвир намоем, чунин намудро соњиб мегардад. 
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Расми 1.-Баќияи пасандозњо (амонатњо)  
бо пули миллї ва асъори хориљї (бо %) 

нисбати хачми умум сомони % нисбати хачми умуми бо долар % 
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Чунонки аз ракамњои диаграмаи мазкур дида мешавад, дар муддати тањќиќшаванда 
љалби пасандозњои ањолї аз тарафи бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар њолати афзоиш 
ќарор доранд (ба истиснои солњои 2017то 2020, ки нисбати соли 2016 - 9,3% коњиш 
ёфтааст, ин вобастагї дорад ба бад шудани вазъи молиявии баъзе ташкилотњои ќарзии 
кишвар). Љалби умумии пасандозњои ањолї дар соли 2020 - 4 239 277 млн сомониро 
ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2011- 1 467 723, ки - 28,8% афзоиш ва афзоиши 
мутлаќ бошад 2771554 млн сомонї бештар аст. Вобаста ба ин, нисбати њаљми умумии 
баќияи љалби пасандозњо бо сомони руй ба афзоиш дошта, дар ду соли охир 5,7% зиёд 
гаштааст. Дар баробари ин, унсури дигари мо баќияи пасандозњо бо асъори хориљї 
нисбати њаљми умумї сол ба сол коњиш ёфтааст, ки бештари тањлилгарон вазъи 
муњољирати мењнатиро сабаб медонанд. Њарчанд тањлилгарон ин масъалоро ба 
муњољирон пайваст намоянд њам, вале тибќи назария дар њолати паст гаштани баќияи 
амонатњо дар бонкњо ва ташкилотњои молиявї- ќарзї аз он шањодат медињанд, ки сатњи 
долларикунонии иќтисодиёти мамлакат тадриљан паст шуда истодааст. Бояд ќайд кард, 
ки модели одии бондорї аст,яъне чї ќадаре ки пасандозњои муњлатдор ба бонкњои 
тиљоратї зиёдтар љалб карда шаванд, ин болоравии рейтинг ва боваринокии мардум ба 
соњаи бонкдорї , инчунин, имконияти ба муњлатњои муайян пешнињод намудани ќарзро 
ба мизољоне, ки ба маблаѓњои пулии иловагї эњтиёљ доранд, ќонеъ мегардонанд.  

Хулоса, вобаста ба масъалаи мазкур чунин ибрози аќида намуданро мувофиќи 
маврид мењисобем: 

-љалби пасандозњо барои дурнамои рушд ва болоравии сатњи зиндагии ањолї зич 
алоќаманд буда, бањри њалли масъалаи мазкур зарур дониста мешавад, ки аз тарафи 
бонкњо барномањои махсуси назоратии самаранок љорї карда шавад. 
  - ќобили ќабул аст, ки самаранок истифодабарии пул дар байни мардум дар мади 
аввал меистад, бинобар ин, барои омўзиши фарњанги молиявї ва молиядорї диќќати 
беандоза бояд дод. 
  - пасандоз ва ё љалби нишондињандаи мазкур дар байни нишондињандањои 
макроиќтисодї омили калидї ба њисоб меравад, ки дар тањлил ё таъминоти пулии 
иќтисодиёти миллї мавриди назари њатмї бояд намуд. 
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ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ МУҲОСИБЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Айдарова Ф., Мардонаева Р. , магистрантони курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии 

муҳосибӣ, таҳлил ва аудити ДДМИТ 

 
Баробари гузаштан ба муносибатњои бозорї, бањисобгирии муҳосибї њамчун 

омили асосии идоракунии харољот, афзоиши даромаднокї ва назорат аз болои 
самарабахшии амали гардонидани кор ањамияти зиёдтарро доро мегардад. Зарурати 
бањисобгирии мухосибї, умуман бањисобгирї ва њисобот, аз гирифтани маълумот ба 
њолату њаракати захирањои моддї, мењнатї ва молиявии воњиди хољагидорї иборат 
буда, тавассути он назорати доимї амалї гардида, ќарорњои муносиби идоракунї 
ќабул карда мешаванд. 

Зери мафњуми бањисобгирии муњосибї дар бонкњо инъикоси пурра, бетанаффус 
ва байни њам алоќамандро мефањманд, ки ба низоми махсуси коркарди њисоби 
фаъолияти хољагию молиявии корхона ташкилот, муассиса ва шахсонро дар асоси 
њуљљатњои ибтидої ба роњ монда шудааст.  

Бонкњо метавонанд фаъолияти хољагидорию молиявии хусусии худро дар самти 
ба дастории даромадњо ба роњ монанд. Аз ин рў, маќсади ягонаи бонкњо доштани 
њисоби дохилї барои њисобгирии даромадњо харољотњо ва фоида мебошад.  

Бонки миллии љумњурї, ки ин мемориандумро роњбарї мекард, наќшаи нави 
њисобиро мувофиќ ба стандартњои байналхалќї барои низоми бонкї ќабул намуд, ки 
ин наќша аз наќшаи амалкунандаи њисоби ба куллї фарќ мекард. Дар навбати худ, 
инчунин Бонки миллии Тољикистон «Ќоидањои бурдани њисобгирии муњосибї ва 
њисобдињї дар муассисањои бонкии Љумњурии Тољикистон»-ро коркард ва тасдиќ 
намуд, ки дар он тартиби ягонаи бурдани њисобгирии муњосибї, ташкили корњои фаврї 
(амалиётї), гардиши назорати дохилии бонкї ва њисоботдињї дар бонкњои Љумњурии 
Тољикистонро муайян намуд. 

Њамин тавр, бањисобгирии муҳосибї дар бонкњо ба 3-ќисми калон људо 
мешавад: 
1. Њисобгирии муносибатњои иќтисодї байни мизољони бонк. 
2. Њисобгирии муносибатњои байни бонкии дохилисистемавї. 
3. Њисобигирии муносибати бонк дар хизматрасонї бо мизољон. 

Дар ибтидо онњо барои ќисми муайяни њисобгирии муњосибї дар корхонањо, 
ташкилотњо ва сохторњои тиљоратї равона карда шудаанд. Аз ин рў, њисобгирии 
муњосибї дар бонкњо новобаста ба талаботњо, њолатњо, ки таъмини њаќиќии инъикоси 
њисобгириро ташкил медињанд, ба роњ монда мешавад.  

Яке аз хусусиятњои асосии бањисобгирии муњосибї дар низоми бонкњо ин 
мављудияти наќшаи махсуси њисобї, ки ба наќшаи њисоби хољагии халќ монандї 

надорад, мебошад. Баҳисобгирии муњосибї дар низоми бонкї дар риояи 
шартнопазирии принсипњои њисобгирии пурра, байни њам алоќаманд ва пай дар пай 
асос ёфтааст.  

Ташкили бањисобгирии муҳосибї дар низоми бонкї ба талаботи дастурамали 
Бонки миллии Тољикистон асоснок карда шуда, дар асоси ќонунњои мављуда ва 
њуљљатњои њукуматї тасдиќ карда шудааст. Тамоми корњои фаврї - амалиётї дар 
бонкњо бояд ба ин ќарори умумї ќатъї риоя намоянд.  

Бо гузариш ба СБҲМ дар низоми бонкї муносибат ба љабњањои асосии сиёсати 
њисобдорї каме таъѓир ёфт. Љанбаи ташкилию техникї мувофиќи ќарорњои 
амалкунандаи ќонун дар Љумњурии Тољикистон ўњдадорї барои ташкили њисобгирии 
муњосибї риояи ќонунгузорї њангоми иљроиши амалиётњои бонкї ба уњдаи роњбари 
ташкилоти ќарзї (бонк) вогузор карда мешавад. Љавобгариро барои ташкили сиёсати 
њисобгирї, механизм ворид шудан ба њалли ин ё он масъала, ба роњ мондани 
њисобгирии муњосибї, пешнињоди сариваќтии пурра ва дастрасти њисоботи мухосибї 
ба уњдаи сармуњосиби бонк ва коргарони муњосибия вогузор шудааст. 
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Кормандони дастгоњи њисобгирии бонкњо љавобгар мебошанд, ки аз рўйи ќарзи 
хизматиашон ќисми зиёди амалиётро шахсан имзо гузоранд. Дастгоњњои њисобдории 
бонкро сармуњосиб роњбарї менамояд, ки ў барои ќонунї будани амалиёти 
бавуљудомада дар бонкњо љавобгариро ба зимма доранд.  

Расми 1. 

Сохтори дастгоњи њисобдорї дар бонкҳо 

 

 

 

Шахси 
масъул оид ба 
амалиётњои 
хољагї 

 Шахси 
муттасадї аз 
рўйи њисоби 
миљозон 

 Шахси 
мутасаддї 
оид ба 
амалиёти арзї 

 Бойгонии 
бонк 

Расми 1. Дар муассисањои бонкї сохтори дастгоњи њисобдорї чунин намуд дорад. 
 
Њамин тавр, сохтори ташкилии муассисањои бонкї вобаста ба њаљми корњои 

њисобгирии иљрошуда дар ин муассиса миќдор ва характери таъминоти мизољони 
бонкро меомўзад. Њаљми кор дар бонкњо вобаста ба давра ва миќёси амалиёти бонкї 
дар оиннома ќайд карда мешавад. Дар ќонун «Оид ба бонкњо ва фаъолияти бонкї», 
гузаронидани амалиёти зерин иљозат дода шудааст: 

1) ќабули амонатњои шахсони њуќуќї ва воќеї; 
2) кушодан ва бурдани њисоби мизољон, њисоби мукотиботии дигар; 
3) бонкњо ва дигар муассисањои молиявї; 
4) ќабулу супоридан ва нигоњдории пули наќд; 

5) баҳисобгирии векселњо ва дигар уњдадорињои ќарзии шахсони њуќуќї ва воќеї; 
6) иљроиши супориш оид ба интиќоли маблаѓњои пулии шахсони њуќуќї ва воќеї. 

Бо ин маќсад дар дастгоњи њисобдории муассисањои бонкї одатан чунин 
шуъбањо ташкил карда мешаванд: 
 -шуъбаи њисобгирии харољоти маъмурию идоракунї; 
 - шуъбаи њисоббаробаркунї; 
 - шуъбаи амалиёт бо асъори хориљї; 
 - шуъбаи махсус (шуъба оид ба хизматрасонии њисобие, ки аз тарафи бонк назорат 

карда намешавад); 
 -бойгони (архив)-и бонк;  
 -гурўњи назоратии ояндабинї. 

Вазифаи асосии корњои бањисобгирии фаврї дар муассисањои бонкњои тиљоратї 
дар инъикоси њисоби кушодашуда дар бонк, амалиёти аз тарафи мизољон баамаломада 
ва амалиёти худи бонк оиди додонаи ќарзњо, љустуљуйи онњо, оид ба пардохтани музди 
мењнати коркунонаш, хариди масолењ, воситањои асосї, асбобу анљоми камнарх ва 
ѓайра баён мегардад. 

 
Адабиёт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бонки миллии Тољикистон» Душанбе, 22 июни 
соли 2011, №811. 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», аз 
25 марти соли 2011, № 702. 

3. И.Ќ. Ањадов, Васоити таълимї– Душанбе: «Ирфон», 2016. 
4. Д.М.Љураев, Б.М. Шарипов Маърифати молиявї. Монография- Душаебе: «Ирфон», 2016. 
5. С.Љ. Махшулов , Б.Б.Хољаев, Г.С.Латипова Бозори ќарз ва асъор.  

Сармуњосиб Љонишини сармуњосиб 
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6. Шаклњои њуљљатњои аввалияи бањисобгирии муњосибї ва регистрњои бањисобгирии 
муњосибї дар муассисањои буљетї ва субъектњои хољагидории љумњурии тољикистон № 102 аз 
25.12.2010.  
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БАХШИ ФАНЊОИ ДИЌИЌ, ТАБИЇ, РИЁЗЇ ВА  

МУДОФИЯИ ГРАЖДАНӢ 
 

ДАР БОРАИ ИСТИФОДАИ ХОСИЯТЊОИ ФУНКСИЯЊОИ 
ЭЛЕМЕНТАРЇ БАРОИ ЁФТАНИ ЭКСТРЕМУМИ ФУНКСИЯЊО 

Рањимов  Р. М. –узви вобастаи Академияи  илмњои педагогї ва иљтимої, профессори  
ДДМИТ 
Солиев М.Н –муаллими калони ДДМИТ 

 

Зиёд намудани техникањои ёфтани экстремумњои функсияњо аз тарафи баъзе 
омўзгорон ба он оварда мерасонад, ки масъалањои элементарї бо ёрии методњои 
дилгиркунандаи зиёдатии дифференсиронї њал карда мешаванд, њол он ки ин гуна 
масъалањоро ба хосиятњои функсияњои элементарии дар мактаби тањсилоти њамагонї 
омўхташаванда, масалан, ба хосияти функсияњои квадратї такя намуда, њал кардан 
мумкин аст. 

Барномаи мактабии математика барои онњое, ки хоњиши ба мактаби олї аз рўи 
ихтисосњои математика ва ба математика алоќаманд буда, дохил шудан мехоњанд, 
навишта нашудааст, он умумї буда, барои њама навишта шудааст. Дар он бисёр 
масъалањо дохил карда нашудаанд. 

Вале ба ин гуна хонандагон лозим меояд, ки масъалањои нисбатан душвортарро 
низ њал карда тавонанд, на он масъалањое, ки ба барномаи стандартии математикаи 
мактабї мувофиќ аст. Онњо тамоман сода, ва номураккаб мебошанд. Барои њал 
кардани масъалањои каме душвортар хонандагонро лозим меояд, ки тарњњои њалли 
онњо формулањо ва тарзњои муњокимаронии онњоро мустаќилона фикр карда тавонанд. 
Ин масъалањоро метавонанд дар дарсњои иловагї, дарсњои курсњои тайёрї ё ба ёрии 
муаллими хонагї (репититор) аз худ намоянд. 

Маќсади дарпешгузаштаи мо ба таври компактї, тоза, зуд ва сода њал намудани 
масъалањоро ёд додан мебошад. Ин, пеш аз њама, ба дохилшавандагони мактабњои олї 
тааллуќ дорад. 

Маќола асосан ба онњое, ки кунљкованд, онњое, ки фикру андеша карданро дўст 
медоранд, онњое ки масъалањои душворро њал кардан мехоњанд, њисобкунињои дарози 
нолозимро дўст намедоранд аз онњо дилгир гашта, аз бањри њалли масъала даст 
мекашанд, барои онњое, ки љустуљўи методњои навро барои њалли масъалањои маълум 
дўст медоранд, навишта шудааст. 

Љањоншавї ва ворид гаштан ба системаи ягонаи тањсилот моро водор месозад, ки 
сари масъалањои гузошташуда  андеша ронем. Мо дар ин маќола ба хосиятњои 
функсияњои элементарї такя намуда, якчанд мисолњоро барои ёфтани ќиматњои 
калонтарин ва хурдтарини функсия дида мебароем. 

 Мисоли 1. Дар порчаи [√    ] ќимати калонтарини функсияи  

  √      √        
-ро ёбед. 
Њал. Масъаларо бе ёрии њосила њал менамоем. Тарафи рости функсияро табдил 

медињем. Барои ин сурат ва махраљи функсияро ба њамроњшудаи функсия зарб намуда, 
њосил менамоем: 

  √      √        
(√      √       ) (√      √       )

√      √       
 

 
           

√      √       
 

 

√      √       
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 Маълум аст, ки соњаи муайянии функсия                       буда, 

махраљи функсия барои ќиматњои     монотонї афзуншаванда аст, пас худи каср 

монотонно камшаванда мешавад. Илова бар ин,     [√      ]  Бинобар ин, функсия 

ќимати калонтарини худро дар њудуди чапи порча – нуќтаи   √   ќабул менамояд. Ба 

ибораи дигар,            √      [√    ]{  √        }  мебошад. Дар њаќиќат, 

 (√ )  √ ⋅     √       √   √         

      √ ⋅       √ ⋅     √    √    
 

√    √   
 

 Њамин тариќ, 

      (√ )     
    будааст. 
 

                                                                      Љавоб: 1. 
 

 Мисоли 2. Нуќтаи минимуми функсияи      √        –ро ёбед. 

 Њал. Азбаски       √        √      ⋅
 

 
  (

 

 
)
 

 (
 

 
)
 

    

 √    
 

 
   

  

 
 √

  

 
  аст, дар айни њол функсия ќимати √

  

 
 –ро дар нуќтаи 

  
 

 
  ќабул менамояд, бинобар ин       (

 

 
)  √

  

 
  мебошад. 

           

 Љавоб: 
 

 
   

 Мисоли 3. Ќимати калонтарини функсияи                    –ро ёбед. 

 Њал. Азбаски функсияи нишондињандагии         монотонї 
афзуншаванда аст, бинобар ин, вай ќимати калонтарини худро дар нуќтае ќабул 
менамояд, ки агар нишондињанда ќимати калонтаринро ќабул намояд. Пас мо барои 
њалли масъала, аввал ќимати калонтарини функсияи 

                 
–ро меёбем. 
 Барои ин алоќамандии байни косинуси кунљи дучанда 

               –ро бо синус истифода бурда, функсияи дар нишондињанда 

буда функсияи –ро табдилдињї намуда, баъд квадрати пурраро нисбат ба      људо 

менамоем. Дар натиља                         
                                           

                  (       ⋅
 

 
     (

 

 
)
 

 
 

 
 
 

 
)     [(     

 

 
)
 

 
 

 
]

   (     
 

 
)
 

     

 –ро њосил менамоем, дар айни њол адади 7 ќимати калонтарин ба њисоб меравад, бо 
ибораи дигар функсия ќимати калонтарини худро дар нуќтае ќабул менамояд, ки барои 

он       
 

 
  мегардад.  

Њамин тариќ,                    будааст.  
           Љавоб: 

128 
  

Адабиёт: 
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Рассмотрим следующую граничную задачу 
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- некоторые точки контура; 
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- целые положительные числа; функции  ta
1

,  tb
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,  tc  удовлетворяют условию 

Гельдера и не обращаются в нуль. Точки 
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 будем называть её полюсами.  
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Решение задачи будем искать в классе функций, ограниченных на контуре.  

Построим многочлен )( tT  так, чтобы он удовлетворял следующим условиям:  
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C   - значения производные j - го порядка в точках 
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Граничное условие  1  перепишем в следующем виде: 
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Учитывая  2 , граничное условие принимает вид: 
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Полагая в  4   
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где  
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Итак, получили задачу  6 , эквивалентную  1 . 

Теорема. Пусть 


D - многосвязная область, ограниченная контуром  , 

состоящим из непересекающихся замкнутых контуров Ляпунова 
m

 ,,,
00
 - из них 

0
  

охватывает все остальные, а эти последние не охватывают друг друга; 


D - дополнение 




D  до всей плоскости.  
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Пусть        tctbta
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где h - радиус шара с нулевым центром пространства   ,  t


  - каноническая 

функция [1] коэффициента  ta
2

внешность круга 1z  ;  ta
1

.  

Тогда: 

1) если 0æ  , то однородная и неоднородная задача  6  безусловна разрешима в 

шаре пространства    радиуса h  с нулевым центром и его общее решение содержит 

2æ -вещественных произвольных постоянных.  

2) если 0æ  , то однородная задача в шаре пространства    радиуса h  с 

нулевым центром имеет только нулевое решение, а для разрешимости неоднородной 

задачи необходимо и достаточно выполнения 2æ  условий разрешимости.  

Литература: 

1. Гахов Ф.Д. Краевые задачи / Ф.Д.Гахов // – Москва. Наука, 1977. 640 с. 
2. Михайлов Л.Г. Новый класс особых интегральных уравнений и его применения к 

дифференциальным уравнениям с сингулярными коэффициентами / Л. Г. Михайлов // Душанбе. 
Издательство «Дониш». 1963. 183 с. 

3. Михайлов Л.Г., Усманов Н., Сингулярный случай задач сопряжения аналитических, 
обобщенных аналитических и гармонических функции / Л.Г. Михайлов // Труды 
международной научной конференции по дифференциальным и интегральным уравнениям с 
сингулярными коэффициентами. Душанбе. 2003. с. 100-102. 

4. Усманов Н., Саидов Б.Б. Сингулярная граничная задача сопряжения гармонических 
функций / Н. Усманов, Б.Б. Саидов// Доклады АН РТ. 2015. т. 58, №12, стр. 1078 – 1083. 

 

АЛОЌАМАНДИИ БАЙНИ МАТЕМАТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ ДАР 

МИСОЛИ ОМӮЗИШИ ФУНКСИЯҲОИ ЭЛЕМЕНТАРӢ 

Рањимов Р. М. – узви вобастаи Академияи илмњои педагогї ва иљтимої, профессори ДДМИТ 
Шарипов Б. - дотсенти ДДМИТ 

Яке аз масъалаҳои марказии ташаккули ҷаҳонбинии илмии донишҷӯён дар 

ҷараёни таълим ҳамаҷониба васеъ истифода бурдани алоқамандии байни фанњои 

таълимӣ маҳсуб меёбад. Ин аз як тараф, барои баланд бардоштани дараҷаи илмӣ ва 

донишҳои назариявии донишҷӯён сабаб шавад, аз тарафи дигар, рушди имкониятҳои 

инкишофдиҳанда ва тарбиявӣ бо низоми фанҳои таълимӣ хоҳад расонд. Ҳамаи фанҳои 

таълимӣ дар маҷмуъ, як чизи бутун табиати атрофу инкишофи ҷамъияти инсониро 

меомӯзанд. Ба сифати мисол, алоқаи байниҳамдигарии фанҳои математикаю 

иқтисодиётро дида мебароем. 

   Аниқу бошуурона аз худ кардани асосҳои фанни математика на фақат ба 

омӯзиши минбаъдаи худи фан асоси устувор мегузорад, балки татбиқи амалии 

математика имконияти дуруст ба роҳ мондани таълими фанҳои дигари донишгоҳиро ба 

монанди фанҳои тамоили иқтисодӣ бештару хубтар мегардонад. Дар ҳақиқат, 

математика аслиҳаи тавоност дар роҳи ҳалли масъалаҳои марбут ба иқтисодиёти 
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муосир. Методҳои математикӣ кайҳо боз дар ҳалли масъалаҳои муҳими иқтисодиёт 

нақши худро гузоштаанд. Дар раванди ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ донишҷӯён 

донишҳои иқтисодии худро ҳангоми таҳлилу муҳокимарониҳои гуногуни математикӣ 

сайқал дода, ба ҳали масъалаҳои мушкилтар беш аз пеш омода мегарданд. 

  Алоқаи математика ва фанҳои тамоили иқтисодӣ дар шаклу вазъиятҳои гуногун 

ба амал бароварда мешавад. Дар китобҳои дарсӣ ба як қатор масъалаҳое дучор омадан 

мумкин аст, ки дар худ мафҳумҳои ҳосилнокии меҳнат, арзиши аслӣ, маош ва ғайраро 
дар бар мегиранд. 

  Таҷриба собит менамояд, ки донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва ҳатто хонандагони 

мактабҳои касбию асосӣ масъалаҳои дорои мафҳумҳои иқтисодӣ доштаро хеле хуб 

қабул менамоянд. Вале чунин масъалаҳо дар китобҳои дарсӣ хеле кам ба назар 

мерасанд. Аз ин рӯ, муаллифони китобҳои дарсии математикаро зарур аст, ки теъдоди 

масъалаҳои ба талаби рӯз ҷавобгӯро ба андозаи зарурӣ зиёд намоянд. 

  Иқтисодиёти муосир аппарати математикаро хеле васеъ истифода мебарад. 

Маълум аст, ки аксарияти қонуниятҳои иқтисодиёт дар шакли ифодаҳои математикӣ 

зуҳур меёбад. Ин ба мо имконият медиҳад, ки ҳангоми таълими математика ишораю 

символҳо ва мафҳумҳои иқтисодӣ бештар истифода намоем, ба ҳалли масъалаҳои 

мазмуни иқтисодӣ дошта, диққати ҷиддӣ диҳем. Дар ҷараёни таълими математика 

ибораю ишора, мафҳумҳо ва қонуниятҳои иқтисодиро дар дарс истифода бурдан лозим 

аст, ки барои донишҷӯён дастрас мебошад, яъне дарси математика мувофиқан аз дарси 

фанҳои тамоили иқтисодӣ пеш нагузарад. Боиси қайд аст, ки дар китобҳои дарсии 

математика то ҳол машқу масъалаҳо бахшида ба табдил додани мафҳумҳои иқтисодӣ 

ва истифода кардани як тағйирёбанда ба дигараш мавриди муоина қарор 
нагирифтаанд. 

 Дар китобҳои дарсии математикаи олӣ, махсусан дар қисмати «Геометрияи 

аналитикӣ» масъалаҳои мазмуни иқтисодӣ дошта, ба назар намерасанд. Муаллифони 

китоби дарсиро зарур аст, ки дар мавзуъҳои мухталифи он масъалаҳои мазмуни 

иқтисодӣ доштаро то андозаи муайян дохил намоянд, зеро робитаҳои ҳамешагии 

муаллимони математикаю фанҳои тамоили иқтисодӣ дошта, ҳалли як қатор 

проблемаҳои муштараки ин фанҳоро, ки омили муваффақияту комёбиҳост, таъмин 
менамояд. 

 Ба сифати мисол, робитаи фанҳои математикаю фанҳои тамоили иқтисодӣ 

доштаро дар мавриди омӯзиши «Функсияҳои элементарӣ» дида мебароем. Маълум аст, 

ки омӯзиши вобастагиҳои функсионалӣ тамоми курси математикаи мактабӣ ва олиро 

фаро гирифтааст. Хонандагон графики функсияҳоро сохта, хосиятҳои машқу 

масъалаҳои мувофиқро ҳал менамоянд. Дар ин маврид, муҳим он аст, ки кай ва дар 

куҷо тадбиқ ёфтани функсияҳои элементарӣ мавриди таваҷҷуҳи донишҷӯён қарор 
дошта шавад. 

 Ана дар ҳамин маврид хонандагон ба фанни математика боварии қавӣ пайдо 

мекунанд ва ба зебоию қувваю методҳои математикӣ баҳои сазовор дода метавонанд. 

 Воқеан ҳам, донишҷӯён ба он дарсҳое майлу рағбати бештаре пайдо менамоянд, 

ки бо тадбиқи методҳои математикӣ натиҷаи мушаххаси иқтисодӣ ба даст оранд. 

 Ба сифати мисол масъалаҳои зеринро мавриди баррасӣ қарор медиҳем: 

 Дар иқтисодиёти назариявӣ ва амалӣ  функсияњо татбиќи 

васеъ доранд. Намудҳои зерини функсияҳо: аз хаттӣ сар карда, то функсияҳое, ки бо 

ёрии муносибатҳои реккурентӣ, ки ҳолати объектҳои омўхташандаро дар давраҳои 

гуногуни вақт алоқаманд менамоянд, дар иқтисодиёти муосир истифода бурда 

мешаванд. Даврӣ будани баъзе равандҳои иқтисодӣ зарурати истифода бурдани 

функсияҳои тригонометриро ба миён меорад.  
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   Функсияҳои элементарӣ гуфта, мо функсияи хаттии baxxf )( , мутаносиби 

роста y=kx ва чаппаи
x

a
xf )( , функсияи касрии

dcx

bax
xf




)( , функсияи дараҷагии 

п
xxf )( , функсияи нишондиҳандагии x

axf )( , функсияи логарифмии xxf
a

log)(   ва 

функсияҳои одии тригонометриро дар назар дорем. Тарзњои татбиқи ин функсияҳоро 

дар иқтисодиёт мавриди тадқиқ қарор медиҳем.  
Овардани мисолњо аз муњити атрофи њаќиќї ба мо имконият медињад, ки ба 

донишљўён ањамияти амалии математикаро ошкор намоем ва аз он хулосаи умумии 
васеъ барорем. Ин мисолњо бояд сода, эътимоднок ва ба донишљўён фањмову равшан 
бошанд. Ќайд кардан зарур аст, ки ќонуниятњои бисёри атрофи моро ињотакунанда ва 
истењслот модели мушаххаси умумии вобастагии математикї ба њисоб мераванд, ки 
хосиятњои он ба тамом ба ин моделњо татбиќшаванда мебошанд. Масалан, 

вобастагињои мутаносиби ростаро, ки бо формулаи  ифода карда мешавад, 

њамчун вобастагии дарозии давра аз диаметри он ( ), вобастагии байни арзиши 
моли А-и харидашуда аз миќдори он n (A=an, дар ин љо а –нархи мол мол), вобастагии 

байни масофа њангоми суръати доимї аз ваќти њаракат )-ро дида баромадан 
мумкин аст. Минбаъд њангоми љамъбаст намудани маводњо оид ба функсияњои 
элементарї, номгўи ин гуна моделњои вобастагињои мутаносиби ростаро давом дода, 
нишон додан мумкин аст вобастагињои байни намуди ихтиёрии корњои механизиронї 
дар хољагии ќишлоќ ва шароити киштукоркунї ва дигар корњо вобастагии мутаносиби 
ростаро ифода менамоянд. Худи донишљўёнро барои интихоб намудани мисолњои 
донишњои математикии тадбиќшавандаро аз њаёти њаррўзаашон равона намудан, аз 
ањамият холї нест. 

 Дар баъзе мавридњо маводњои таълимї аз математикаро бо ёрии мисолњои 
воќеии амалкунандаи иншоотњои хољагии халќ, детал ва ќисмњои мошинњо нишон 
додан мумкин мебошад. Ин объектњоро вобаста аз андозаашон ва массашон дар шакли 
аслї, дар шакли сурат, макет, расм, наќша, тарњи технологї намоиш додан мумкин аст. 
Иљроиши масъалањо барои људо намудани предметњои реалї алоќаманд буда, моделњои 
онњо ё ки наќшањои ба шаклњои геометрї шинос буда, дорои ањамияти калони 
дарккунї мебошанд.  

 Муњимияти ин гуна машќњо дар он мебошад, ки деталњо ва ќисмњои 
бисёри мошинњо ва механизмњо маљмуи шаклњои геометриро ташкил менамоянд. Аз ин 
рў, бояд донишљўён аз байни онњо шаклњои ба худ шиносро људо карда тавонанд. Ин 
гуна кор барои тафаккури фазогии донишљўёнро тараќќї додан, инкишоф додани 
тасаввуроти онњо мусоидат намуда, воситаи эфективии мустањкамкунии алоќамандии 
таълим бо њаёт ба њисоб меравад. Мисолњои истифодашударо бо хулосабарорињои 
амалї равона намудан лозим аст.  

Ҳангоми татқиқи масъалаҳои иқтисодӣ ҷуфти бузургиҳое низ вомехўранд, ки 

байни ҳам мутаносиби чаппа мебошанд. Ба ин вобастагии арзиш ва қувваи кории 

истеҳсолӣ, вобастагии арзиши аслӣ ва хароҷоти истеҳсолӣ, вобастагии байни нарх ва 

ҳаҷми мол ва ғайра мисол шуда метавонанд. Масалан, корхона аз фурӯши як миқдор 

маҳсулот 10 ҳазор сомонӣ даромад ба даст меорад. Функсияеро тартиб медиҳем, ки он 

вобастагии ҳаҷми маҳсулотро нисбат ба воҳиди нархи маҳсулот ифода мекунад.  

 Агар бо R = 10, p - нархи мањсулот, воҳиди маҳсулот, Q - ҳаҷми маҳсулотро 

ишора намоем, он гоњ дар натиҷа функсияи 
p

Q
10

  -ро ҳосил мекунем.  

  Графики ин функсия хати каҷ буда, дар чоряки якум воқеъ аст. Онро гипербола 
меноманд. Маълум аст, ки Q > 0 мебошад. Агар нархи воҳиди мол ба p  кунад, он 

гоҳ ҳаҷми маҳсулот ба 0Q мекунад. Яъне, чӣ қадаре, ки нархи маҳсулот баланд 

шавад, ҳамон қадар ҳаҷми маҳсулот кам мешавад. Ин коҳиш ёфтани сифати маҳсулотро 
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ифода мекунад. Агар нархи мол 0p  кунад, он гоҳ ҳаҷми маҳсулот ба Q  мекунад. 

Яъне, чӣ қадаре, ки нархи маҳсулот паст шавад, ҳамон қадар ҳаҷми маҳсулот меафзояд. 

Ин шароит ба нафъи истеҳсолкунанда нест. Ин низ аз байн рафтани сифати маҳсулотро 

ифода мекунад. Дар ҳолати нархи воҳиди маҳсулот р = 0 шудан, истеҳсолот маънояшро 
гум мекунад.  

 Агар дарозї ва бари росткунљае, ки масоњаташ 40 см2 мебошад, мувофиќан х см 

ва у см бошанд, он гоњ вобастагии у аз х ба воситаи формулаи   
  

 
 ифода карда 

мешавад. Коэффисиенти мутаносибї дар ин љо k= 40 мебошад. 
 Барои гузориши проблеммањо пеш аз баён намудани маводњои таълимии 

нав, истифода бурдани масъалањои дорои мазмуни амалї будае, ки аз рўи мазмуну 
мундариља ва содагии њал фарќкунанда мебошанд, ба маврид аст. 

Азбаски дар нақшаи таълимии донишгоҳҳои тамоили иқтисодӣ математикаи 

элементарӣ дохил карда нашудааст, бинобар ин, мо лозим донистем, ки дар мавриди 

такрор намудани курси математика, инчунин омӯзиши мавзуи функсия ва тарзњои дода 

шудани он аз математикаи олї, масъалаҳои дорои мазмуни иқтисодї доштаро ба 
воситаи мафњумњои математикї, аз он љумла бо ёрии функсияњои хаттї ифода 

намуданро мавриди омӯзиш қарор диҳем. Ба ин восита, онњо иҷрои амалҳо бо 

функсияњои хаттиро дар дарсҳои кори мустақилонаи донишҷӯ аз нав дида баромада, 

донишњояшонро боз мустањкам менамоянд, аз тарафи дигар, шавқу ҳаваси онҳо нисбат 
ба касби интихобкардаашон бедор мегардад. 

 Масъалаи 1. Музди мењнати моњонаи асосии коргари хољагї 1600 сомонї 
мебошад. Барои истењсоли мањсулоти аз наќша барзиёдатии арзишаш ба 10 сомонї 
баробар буда ба вай 1,9 сомонї илвапулї пардохт карда мешавад. Вобастагии умумии 
музди мењнатї моњонаи коргар аз арзиши мањсулоти аз наќша барзиёд истењсолкардаи 
он кадом намудро дорад?  

Њал. Агар арзиши мањсулоти аз наќша барзиёд истењсолкардашудаи коргарро бо 
х ишора намоем, он гоњ музди иловагї 1,9х сомониро ташкил медињад. Музди моњонаи 
умумии коргарро бо у ишора намуда, ин вобастагии умумиро бо ёрии формулаи зерин 
ифода кардан мумкин аст:  

у=1600+1,9х. 
 

Масъалаи 2. Нархи трактор 180 000 сомонї ва амортизатсия (хурдашавї)-и 
солонааш 1900 сомонї мебошад. Вобастагии арзиши трактор аз муњлати 
истифодабарии онро тартиб дињед. 

Њал. Агар муњлати истфодабарии тракторро бо t сол ва арзиши аслии онро бо у 
ишора намоем, он гоњ вобастагии арзиши трактор аз муњлати истифодабарии он бо 
формулаи зерин ифода карда мешавад:  

 
у=-1900 t+180 000. 

 
Ба монанди њамин гуна вобастагињо, донишљўён бори аввал вомехўранд, намуд 

ва хосиятњои ин вобастагињо ба онњо маълум нест. 
 Устод бо донишљўён якчанд мисолњои амалии чунин вобастагињоро 

(вобастагии арзиши телеграмма аз миќдори калимањои дар он навишташуда, 
вобастагии суръати охирноки њаракати мунтазам аз ваќт) дида баромада, таърифи 
 функсияи хаттиро дохил намуда хосиятњои онро дида мебарояд. Дар ин љо асосан 
ќайд намудан мумкин аст, ки њамаи мисолњои дар боло дида баромадашуда, моделњои 
конкретии функсияи хаттї мебошад. 

 Ин гуна муносибат, барои дохил кардани мафњумњои математикї ба мо 
имконият медињад, ки онро мо талаботи њалли масъалањои амалї шуморем. 

 Мафњуми функсияњои хаттї ба мо имконият медињад, ки мисолњои 
бисёреро аз физика, химия, иќтисодиёт ва њаёти њаррўзаамон њал намуда, онро онро 



512 

 

шарњ дињем. Модели мушаххаси ин гуна функсия, вобастагии каллориянокии шир аз 
равѓаннокї, ки бо ёрии формулаи эмпирикии (таљрибавї)  

        k=113,6а+330             1 
ифода шудааст, ба њисоб меравад, дар ин љо k -калориянокии шир бо калория, а–

фоизи равѓаннокї дар шир мебошад. 
 Тањлили формулаи (1) ба мо барои баровардани хулосаи зерин имконият 

медињад: њар чї ќадар фоизи равѓаннокии шир зиёд бошад, њамон кадар каллориянокии 
он низ зиёд мегардад. 

 Функсияи нишондињандагї дар њисобкунињои молиявї низ 
васеъ истифода мешавад. Масалан, суммаи афзуншавї дар њолати 
фоизи бефосила - S= Реjn, суммаи афзуншавї бо фоизи мураккаб - 

S= Р      , индекси нарх дар шароити беќурбшавї   = (1+ h)nва ѓайра 

мисоли он шуда метавонанд. 
  Омўзиши функсияи дараљагиро чунон ба роњ мондан лозим аст, ки 

ба донишљўён тасвирњои гуногуни моделњои мушаххаси ин функсияро дар муњити 
атрофи моро ињотакунанда, махсусан истењсолоти хољагии ќишлоќ нишон додан 
мумкин бошад. 

 Ба њолатњои хусусии функсияи дараљагии , ки mєQ, мебошад, 
донишљўён њанўз аз мактаби њамагонї шинос мебошанд. Вобастагии байни њаљми 
корњои ба анљомрасонидаи гуногуни механизиронидашуда ва шудгори шартї байни 
муќовимати сипори ќабати рўи замин ва љуќурии шудгор (ба њолати воќеии замин) ба 
монанди нисбати байни дарозии давра ва радиус(диаметр)-и он мутаносиби роста буда, 
баробар мебошанд. Дар айни њол m=1 мебошад.  

 Вобастагии байни ќувваи кашиши трактор ва суръати њаракати он  
(бо тавоноии додашудаи трактор дар чангак), ба монанди вобастагии байни 

массаи љисм ва шитоби он, њамчун ќувваи доимии таъсиррасонандаи доимии љисм 
мутаносиби чапа мебошанд. Дар ин њолат m=-1 мебошад.  

 Функсияњои ба воситаи формулаи ифодашаванда, њатто дар 
мавриди ќиматњои m-ададњои ѓайрибутун будан њам, функсияњои дараљагї ба њисоб 

мераванд. Ба њолати хусусии ин функсия мо њанўз дар мактаби тањсилоти 

њамагонї шинос шуда будем. Дар ин маврид  мебошад. 

Ба монанди њамин алоќамандии байни математика ва иќтисодиётро дар 
мисолњои омўзиши функсияњои элементарии дигар овардан мумкин аст.  

 Дар охир баъзе тавсияҳоро мавриди назари омӯзгорону муаллифони китобҳои 

дарсӣ қарор медиҳем. 

 Масъалаи робитаи математика бо фанҳои дигар хеле барвақт ба миён омада буд. Ин 

масъала то ҳол ҳалли пурраи худро наёфтааст. Дар китобҳои дарсии ҳозираи мактабҳои 

таҳсилоти ҳамагонӣ ва олӣ мавзуъҳои бисёреро номбар кардан мумкин аст, ки дар 

муқоиса ба фанҳои тамоили иқтисодӣ ба таълими онҳо нисбатан хеле дер оғоз 

менамоянд. Аз ин рӯ, муаллифонро зарур аст, ки минбаъд китобҳои дарсиро дар 

мувофиқан байни ҳамдигарии фанҳои таълимӣ, аз рӯи барномаҳои таълимӣ таҳия ва ба 
нашр омода созанд. 

 Таҳлили барномаҳои таълимӣ собит сохт, ки дар китобҳои ҳозира маводи зарурии 

барои таълими фанҳои тамоили иқтисодӣ то андозае пешниҳод шудаанд. Бо вуҷуди ин, 

баъзе хосияту қонуниятҳо дар вақтҳои гуногун ва дар вазъиятҳои гуногун муоина карда 

мешаванд. Илова бар ин, баёни маводи таълимӣ шаклан ва ҳатто мазмунан аз ҳам фарқ 

мекунанд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки муттасилӣ ва якхелагӣ ҳангоми ҷорӣ кардани қоидаву 

қонуниятҳои ҳар ду фан риоя карда шавад. 
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 Баъди пурра ҷорӣ намудани барномаҳои нави таълимӣ гумон меравад, ки 

қафомонии математика нисбат ба талаботи фанҳои иқтисодӣ бартараф мегардад. Вале 

камбудиҳо роҷеъ ба робитаи байнифаннӣ ҳанӯз боқӣ мемонанд. Роҳҳои бартараф 

намудани ин камбудиҳоро бояд ҷуст. 

 Ҳангоми татбиқи фанҳои тамоили иқтисодӣ дар раванди таълими математика, 

ишораҳои ҳарфӣ, номгӯй ва мафҳумҳои иқтисодиро тавре бояд истифода бурд, ки дар 

фанҳои тамоили иқтисодӣ истифода мебаранд. 

 Дар мавриди ҳалли масъалаҳо бо ададҳои тақриби дар фанҳои тамоили 

иқтисодидошта қоидаҳои маъмули математикӣ айнан истифода бурда шаванд. Яъне, 

дар раванди таълимӣ ин фанҳо, ба якхелагии баёнот диққати махсус додан зарур аст. 
 

Адабиёт: 

1. Колесникова С. И. Математика. Решение  сложных задач. Единного 
государственного эзамена; 4 – е изд. М.: Айрис – пресс, 2008, 272с.   

 

 
МАТЕМАТИКАИ МОЛИЯВӢ - АСОСИ ТАҲЛИЛИ МИҚДОРИИ АМАЛИЁТИ 

МОЛИЯВӢ 
 

Саидов Б.Б. н.и.ф.м., дотсент, мудири кафедраи математикаи олии ДДМИТ  
Мирзоев Н.С. ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ,  
Ашуров С.Б. ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
  Барои ҳар гуна амалиётҳои молиявӣ-қарзӣ, лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва ё 

шартномаҳои тиҷоратӣ иҷрои як қатор шартҳо дар назар дошта мешавад, ки тарафҳо 

ба он розӣ мебошанд. Ба ин шартҳо маҷмуи маълумотҳои зерин: маблағҳои пулӣ, 

параметрҳои вақтӣ, ченаки пардохт ва як қатор бузургиҳои иловагӣ дохиланд, ки ҳар 

яке аз онҳо бо тарзҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд. Масалан, тарзҳои гуногуни 

ченакҳои пардохт ва усулҳои гуногуни ҳисобкунии онҳо мавҷуданд. Пардохт нисбат ба 

вақт яквақта, доимӣ ва тағйирёбанда шуда метавонад. Муҳлати қарз дар намудҳои 

гуногун: муҳлатҳои бақайдгирии пардохтҳо, фосилаҳои даромадҳои воридшуда, 

лаҳзаҳои пардохти қарзҳо ва ғайра ба қайд гирифта мешавад. Дар доираи як амалиёти 

молиявӣ нишондодҳои додашуда системаи ҳамбастаро ташкил медиҳад. Бо сабаби он, 

ки система ба маҷмуи параметрҳои гуногун соҳиб аст, бинобар ин, дар бештари ҳол 

натиҷаҳои аниқи охирнок номуайян мебошанд. Ҳатто тағйири ночизи яке аз ин 

параметрҳои система ба натиҷа таъсири худро мерасонад. Аз ин ҷо ошкоро маълум аст, 

ки чунин системаҳо бояд объекти иловагии таҳлили молиявии миқдорӣ бошанд. 

Санҷиши амалии усулҳои ин таҳлил фанни математикаи молиявиро ташкил медиҳад. 

 Таҳлили молиявии миқдорӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногун истифода мешавад. 

Ин масъалаҳоро ба ду гурӯҳи калони шартӣ ҷудо кардан мумкин аст: анъанавӣ 

(классикӣ) ва ғайрианъанавӣ, ки гузориш ва коркарди онҳо даҳсолаҳои охир ба миён 
омадааст. 

 Таҳлили молиявии миқдорӣ ҳам дар ҳолатҳои муайян ва ҳам дар ҳолатҳои 

номуайян истифода мешавад. Дар ҳолати якум маълумотҳо пешакӣ дода шуда, ба қайд 

гирифта мешаванд. Масъалан, ҳангоми барориши вомбаргҳои одӣ шарти пешакии 

параметрҳои зерин: муҳлат, даромаднокии купонӣ (купон - як навъи коғази қиматнок) ва 

тартиби хариди онҳо дода мешаванд. Таҳлил дар он ҳолат мураккаб мешавад, ки агар 

динамикаи бозори асъор (дараҷаи андозаи фоизӣ, ноустувории арзиши валюта (валюта 

- воҳиди қиёсии пули ягон давлат ва ё пули давлатҳои хориҷа)) ва рафтори контрагент 
(контрагент - шахсоне, ки шартнома мебанданд) ба инобат гирифта шаванд. 

Доираи математикаи молиявӣ ба қадри кифоя хеле васеъ аст. Аз  
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ҳисобкуниҳои одии фоизҳо то ҳисоббарориҳои мураккаб мисоли он шуда  
метавонанд.  

 Ба масъалаҳои асосии математикаи молиявӣ дохиланд: 

- санҷиши натиҷаҳои амалиёти молиявии охирнок (муомила, шартнома) барои ҳар як 
тарафи иштирокчиёни шартнома; 

- коркарди иҷрои нақшаҳои амалиёти молиявӣ, аз он ҷумла нақшаҳои пардохти қарзҳо; 

- санҷиши вобастагии натиҷаҳои амалиёти молиявии охирнок аз параметрҳои асосии 
он; 

- муайян намудани қиматҳои критикии имконпазири ин параметрҳо ва баҳисобгирии 

параметрҳое, ки ба тағйирёбии шартҳои ибтидоии амалиёти молиявӣ эквивалент 
мебошанд. 

 Маълум аст, ки номгӯи масъалаҳои номбурда охирнок нест. Амалҳои муосир 

масъалаҳои нав ба навро ба миён меоранд. Ба ин оптимизатсияи портфели активҳо 
мисол шуда метавонад. 

 Соҳаи татбиқи усулҳои таҳлили молиявии миқдорӣ хеле васеъ аст. Усулҳое, ки 

дар математикаи моливӣ истифода мешаванд, дар тамоми соҳаҳои молия ва қарз, аз он 

ҷумла дар давраи мураттаб намудани шартҳои шартнома, хеле заруранд. Ин усулҳо, 

инчунин дар нақшагириҳои молиявӣ, интихоби нақшаҳои дарозмуддати инвеститсионӣ 

ва ғайра васеъ татбиқ карда мешаванд.  

 Бояд қайд кард, ки дар даҳсолаҳои охир ба портфелҳои инвеститсияҳои молиявӣ 

ва қарзҳо диққати хеле ҷиддӣ дода мешаванд. Агар тадқиқотчиён дар ҳалли масъалаҳои 

ҳалталаби усулҳои таҳлили портфели активҳо корҳои бисёреро анҷом дода бошанд, 

аммо дар ташкили усулҳои таҳлили қарзҳо солҳои наздик шуруъ намудаанд. Дар 

баробари ин, ҳангоми коркарди чунин моделҳои мувофиқ онҳо кӯшиш менамоянд, ки 

як қатор масъалаҳоро дар якҷоягӣ ҳал кунанд. То ҳади камтарин расонидани арзиши 

хизматрасонии қарзгирӣ, ноустувории ин арзиш дар алоқаманди ба таъсири як қатор 

омилҳо ва бузургии баъзе аз индикаторҳои макроиқтисодӣ, ки ба қарзи берунии 

кишвар вобаста аст, намунаи ин масъалаҳо шуда метавонанд. 

 Яке аз соҳаҳои иқтисодиёти муосир - муносибатҳои молиявӣ-қарзиро бе 

прогрессияи илмӣ-техникӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Бисёр аз ин навгониҳо ба 

компютеркунонии фаъолияти молиявӣ-бонкӣ алоқаи зич ва ё бевосита доранд. 

Компютеркунонӣ ва ба даст овардани муваффақиятҳо дар як қатор соҳаҳои илм 

(таҳлили системавӣ, информатика, системаҳои экспертӣ, моделсозии оморӣ, 

барномасозиҳои хаттию ғайрихаттӣ ва ғайра) сабаби ҳозиразамон шудани ҳам 

фаъолияти молиявӣ-бонкӣ ва ҳам математикаи молиявӣ гардид. Дар натиҷа, усулҳои 

дар объектҳои анъанавии таҳлили молиявӣ истифодашаванда ба дараҷаи чашмрас 

мукаммал гардиданд. Коркарди системаи нишондиҳандаҳои босамари инвеститсияҳои 

истеҳсолӣ, ташкили характеристикаи аналитикӣ барои олоти молиявии анъанавӣ ва 

портфели онҳо ва ғайра мисоли онҳо шуда метавонанд. Имконияти ба назари нав ба 

мундариҷаи амалиётҳои молиявӣ-қарзӣ баҳо додан ва ба муштариён пешниҳод кардани 

намудҳои нави хизматрасонӣ ба миён омад. Ба чунин навгониҳо олотҳои нави бозори 

пулию қарзӣ: опсионӣ, свопӣ, созиш оид ба андозаи фоизии оянда, лизинг ва ғайра 

дохил мешаванд. Дар амал ҷорӣ намудани навгониҳои номбурда боиси ташаккулёбии 

усулҳои таҳлилӣ миқдорӣ гардид. 

 Дар амалиётҳои молиявии амалӣ суммаи пулҳо, новобаста аз мақсади 

истифодабарӣ ва баромади онҳо, албатта ба ягон фосилаи вақт алоқаманд мебошанд. 

Бинобар ин, дар шартномаҳо мувофиқан муҳлати қарздиҳӣ, таърихи рӯз ва давраҳои 

пардохти пулӣ нишон дода мешаванд. Омили вақт, махсусан дар амалиётҳои 

дарозмуддат, нақши хеле муҳим ва ҳатто назар ба миқдори суммаи қарз нақши асосиро 

мебозад. Заруриати бақайдгирии омили вақт аз моҳияти маблағдиҳӣ, қарздиҳӣ ва 

маблағгузорӣ баромада, бо принсипи “нобаробарии арзиши пул ба фосилаҳои гуногуни 
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вақт тааллуқ дорад” ва ё принсипи “тағйирёбии арзиши пул вобаста ба вақт” муайян 

карда мешавад. Маълум аст, ки арзиши миқдори муайяни пули якчанд сол сол пеш 

гирифташуда, новобаста аз эҳтимолияти беқурбшавӣ ва дигар омилҳо, ба арзиши 

ҳамин миқдор пули имсол гирифташуда баробар шуда наметавонад. Гуногунарзишии 

ин ду намуди пули қимати мутлақашон баробар, пеш аз ҳама, ба он вобаста аст, ки 

пули дар айни ҳол мавҷудбуда мумкин аст маблағгузорӣ карда шуда, дар оянда 

даромад ба даст оварад. Дар навбати худ мумкин аст, ки ин даромад боз маблағгузорӣ 

карда шавад. Аз ин чунин натиҷа мебарояд, ки агар пули дар айни ҳол мавҷудбуда 

назар ба пули оянда арзишаш баландтар бошад, он гоҳ мувофиқан, пули дар оянда 

воридшуда, бо назардошти баробарии суммаи онҳо, арзишаш камтар мешавад. 

 Аз таҷрибаи зиндагӣ медонем, ки таъсири омили вақт дар давраи беқурбшавӣ 

якчанд маротиба меафзояд. Яъне, нархҳои мол дар ин давра якчанд маротиба 

афзуданашон мумкин аст. Аз ин ҳолат қаллобону фиребгарон “моҳирона” истифода 

мебаранд. Ҳаминро ба ёд овардан кифоя аст, шахсе ба боварии шахси дигар даромада, 

аз ӯ 1000 сомонӣ қарзи бефоиз мегирад. Баъди беқурбшавии пул қарзгиранда ҳамин 

миқдор пули арзишаш пастро ба қарздиҳанда бармегардонад ва ё “фурӯшанда”-и 

маркази савдои молҳои маишӣ барои яхдони мавҷуднабуда аз харидор нисфи маблағи 

яхдонро меситонад. Дар ҳолати рӯй додани беқурбшавӣ “фурӯшанда” яхдонро не, 
балки пули камарзиши гирифтаашро бармегардонад. 

 Натиҷаи аёни принсипи тағйирёбии арзиши пул вобаста ба вақт - қонунияти 

суммиронидани бузургиҳои пулӣ, ки ба лаҳзаҳои гуногуни вақт тааллуқ дорад, ба ҳисоб 

меравад. Аммо чунин суммиронӣ пурра дар он ҷо имконпазир аст, ки агар омили вақт 

қимати устувор надошта бошад. Масалан, дар ҳисобкуниҳои мусоҳибӣ барои 

гирифтани натиҷаҳо аз рӯи фосилаҳои вақтӣ ва назорати молиявӣ чунин суммиронӣ 

ҷой дорад, аммо ҳангоми қабули ҳалҳои молиявии характерашон дарозмуддат ин ҷой 

надорад. Муқоисаи новобастаи бузургиҳои пулии гуногунвақт низ ғайриимкон аст. Ин 

муқоисакунӣ танҳо дар он ҳолат ҷой дорад, ки агар ба як лаҳзаи вақт овардани ин 

пулҳо имконпазир бошад. 

 Дар таҳлили молиявӣ принсипи эквивалентнокии молиявӣ аз аҳамият холӣ нест. 

Дар зери мафҳуми эквивалентнокии молиявӣ баробарӣ (эквивалентнокӣ)-и 

уҳдадориҳои молиявии тарафҳо, ки дар амалиёти молиявӣ иштирок мекунанд, фаҳмида 

мешавад. Принсипи эквивалентнокӣ имконият медиҳад, ки шартҳои шартнома, бе 

аҳдшикании уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда, тағйир дода шаванд. Дар мувофиқа 

ба ин, дараҷаи андозаҳои фоизӣ, намудҳои он, муҳлати истифодабарии шартнома, 

тақсим намудани пардохтҳо дар фосилаҳои вақт ва ғайраро бо розигии тарафҳо дар 

доираи як амалиёт бе вайрон намудани уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда, тағйир 
додан мамкин аст. 

 Ҳар ду принсипи дар боло номбаршуда танҳо дар ҳолати татбиқи ин ё он усули 

афзункунии фоизҳо ва ё дисконтиронӣ бо истифодаи ягон намуди андозаи фоизӣ 

иҷрошаванда мебошанд. 

 Дар ҳисобкуниҳои молиявӣ дар зери мафҳуми фоиз (протсент) бузургии мутлақи 

даромад аз пули ба қарз пешниҳодшуда дар шаклҳои гуногун: қарздиҳии пулӣ, фурӯши 

мол ба қарз (кредит), гузоштани пул дар ҳисоби амонатӣ, баҳисобгирии вексел (вексел - 

як навъ ҳуҷҷати уҳдадорӣ, ки аз рӯи он маблағи муайян дар як муддати кӯтоҳ пардохт 

мешавад), харидани сертификати амонатӣ ё вомбаргҳо ва ғайра фаҳмида мешавад. 

Новобаста ба ин, ки фоизҳо дар кадом намуд дода мешаванд, ин ҳамеша як зуҳуроти 

аниқи категорияи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. 

 Ҳангоми анҷоми шартномаҳои молиявӣ ва қарзӣ тарафҳо (қарздиҳанда ва 

қарзгиранда) оид ба ченаки андозаи фоизӣ ба тавофуқ меоянд. Андозаи фоизӣ гуфта, 

бузургии нисбии даромад дар фосилаи муайяни вақт - муносибати даромад (пули 

фоизӣ) ба суммаи қарз номида мешавад. Андозаи фоизӣ яке аз элементҳои муҳими 
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тиҷоратӣ, қарзӣ ва ё инвеститсионии шартномаҳо ба ҳисоб рафта, он дар намуди 

касрҳои даҳӣ, касрҳои оддӣ ва ё фоиз ифода мешавад. Масалан, 18%-ро дар намуди 

касрҳо: 0,18 ё 9/50 навиштан мумкин аст. Дар шартномаҳо андозаи фоизӣ бо саҳеҳиҳои 

1/16 (6,25%) ва ё 1/32 (3,125%) нишон дода мешавад. Ҳангоми ҳисобкуниҳо андозаи 

фоизиро одатан бо касрҳои даҳӣ чен мекунанд.  

 Фосилаи вақтӣ, ки ба он андозаи фоизӣ мувофиқ меояд, давраи ҳисобкунӣ номида 

мешавад. Фосилаи вақтӣ аз муҳлати ҳисобкунӣ фарқ дорад. Одатан ба сифати чунин 

давра сол, нимсол, квартал, моҳ ва ҳатто рӯз интихоб карда мешавад. Дар амалия 

бештар вақт андозаи фоизи солона истифода мешавад.  

 Мувофиқи шартномаи тарафайн вобаста аз суммаи қарз фоизҳо ҳар моҳ 
пардохта мешаванд ва ё ба ин сумма зам карда мешаванд. Раванд (протсесс)-и 

зиёдшавии суммаи пул вобаста ба вақт, ҳангоми зам шудани фоиз ба суммаи асосии 

қарзӣ, афзуншавии суммаи додашуда номида мешавад. Имконияти муайян кардани 

фоизҳо ҳангоми ҷорӣ аз рӯи вақт бо самти баръакс - аз оянда ба ҳозира мавҷуд аст. Дар 

ин ҳолат суммаи пулҳо ба оянда тааллуқ дошта, ба бузургии ба дисконт мувофиқ кам 

мешавад. Чунин усул дисконтиронӣ ном дорад.   

 Ченаки андозаи фоизӣ аз як қатор омилҳои объективӣ ва субективӣ: ҳолати 

умумии иқтисодиёт, аз он ҷумла бозори пулӣ-қарзӣ; интизорияти кутоҳмуддат ва 

дарозмуддати динамикаи он; намудҳои созишҳою валютаи он; муҳлатҳои қарзҳо; 

махсусияти қарздиҳанда (боэътимоднокӣ) ва қарзгиранда (қобилияти қарзгирӣ), 

таърихи муносибатҳои пешинаи онҳо ва ғайра вобаста мебошад.  

 Дар таҳлили молиявӣ андозаи фоизӣ дар баробари олоти афзуншавии суммаи 

қарзӣ, инчунин бо маънои васеътар - ҳамчун ченкунандаи дараҷаи даромаднокӣ 

(самаранокӣ)-и фаъолиятҳои молиявӣ, қарзӣ, инвеститсионӣ ва ё тиҷоратӣ-хоҷагидорӣ 

новобаста ба он, ки омили табии маблағгузории воситаҳои пулӣ ва раванди 

афзуншавии онҳо ҷой доранд ё не, истифода мешавад. 

 Усулҳои гуногуни ҳисобкунии фоизҳо, ки аз шартҳои шартнома вобаста 

мебошанд, мавҷуд аст. Бинобар ин, мувофиқан намудҳои гуногуни андозаҳои фоизӣ 

истифода мешаванд. Аломатҳои гуногунро, ки бо ёрии онҳо андозаҳои фоизӣ фарқ 

карда мешаванд, ҷудо намудан мумкин аст. 

 Барои ҳисобкунии фоизҳо базаи доимии ҳисобкуниҳо ва ҳамин тавр базаи 

тағйирёбандаи ҳисобкуниҳо истифода мешавад. Дар ҳолати якум андозаи фоизи сода ва 

дар ҳолати дуюм андозаи фоизи мураккаб истифода мешавад. Дар зери мафҳуми база 

суммае, ки дар марҳаллаи пешина аз афзуншавӣ ва ё аз дисконтиронӣ ба даст омадааст, 

фаҳмида мешавад. 

 Интихоби принсипи ҳисоби пули аз фоиз бадастомада хеле муҳим аст. Ду намуди 

чунин принсип мавҷуд аст: аз ҳозира ба оянда ва баръакс, аз оянда ба ҳозира. 

Мувофиқан андозаҳои афзуншавӣ ва дисконтӣ истифода мешаванд. Дар адабиёти 

молиявӣ фоизҳоеро, ки аз рӯи андозаи афзуншавӣ ба даст оварда мешавад, декурситивӣ 

ва аз рӯи андозаи дисконтӣ - антисипативӣ ном мебаранд.  

 Дар ҳисобкуниҳои амалӣ як намуди фоиз бо номи фоизи дискретӣ истифода 

мешавад. Фоизи дискретӣ гуфта фоизеро меноманд, ки дар фосилаи вақти 

бақайдгирифташуда (сол, нимсол, квартал ва ғайра) ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҷо 

вақт ҳамчун тағйирёбандаи дискретӣ дида баромада мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо - дар 

исбот ва ҳисобкуниҳои аналитикии молиявӣ заруриати истифода бурдани фоизҳои 
бефосила ба миён меояд.  

Фоизи бефосила гуфта фоизеро меноманд, ки афзуншавӣ ва дисконтиронӣ дар 

фосилаҳои хурди вақт гузаронида мешаванд. 

 Фоизҳо сода ва мураккаб мешаванд.  

Фоизро фоизи сода меноманд, агар суммаи андозаи фоизӣ барои ҳар як суммаи 

қарзи ибтидоӣ дар тамоми муҳлати қарз татбиқ карда шавад.  
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 Фоизро фоизи мураккаб меноманд, агар дар ҳар як давр ба суммаи ҳисобшуда 
суммаи фоизии давраи пешина зам карда шавад. 

  Ҳангоми иҷрои амалиётҳои моливӣ усулҳои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ баррасӣ 

мешаванд. Дар зери мафҳуми амалиётҳои молиявӣ, қарзӣ ва ё тиҷоратӣ маҷмуи 

шартҳои дар шартномаи тарафайн баимзорасида дар назар дошта мешавад. Донистани 

моҳияти мафҳумҳои асосӣ: фоиз, андозаи фоизӣ, андозаи ҳисоббарорӣ, 

баҳисоббарориҳои амалиётҳои ҳозиразамон ва ғайраро донистан лозим меояд, ки дар 

ҳисоббарориҳои динамикӣ параметрҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Инчунин, асосҳои 

таҳлили миқдории пардохташон калон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Пардохтҳои 

миқдорашон калони пулӣ дар амалия зуд-зуд вомехурад. Масалан, ҳақгузории доимӣ 

барои ташкил додани ягон бунёд (фонд) (сармоявӣ, суғуртавӣ, нафақавӣ ва ғайра), 

супоридани фоизҳои давравӣ, даромадҳои вомбаргӣ, пардохти нафақа, даромадҳо аз 

фаъолияти тиҷоратӣ, ҳисоббарориҳои андозбандие, ки барои таҳлили ҳар гуна 

намудҳои рентаҳои молиявӣ амалӣ мешаванд. 
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Учеб. пособие. /–Д.: РТСУ, –2009. –202С. 
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2003. –237С. 
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ОБОБЩЕННАЯ ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ В 
СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ  

Усманов Н., доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей 
математики ТГФЭУ 

Саидов Б.Б., к.ф.-м.н., заведушей кафедрой высшей математики ТГФЭУ 
 

Пусть даны: простой гладкий замкнутый контур , делящий плоскость 

комплексного переменного на внутреннюю область  и внешнюю , функции 

точки контура , , , , , удовлетворяющие условию Гельдера и 

.  

Требуется найти две функции:  - аналитический в области , и  - 

аналитический в области , включая , удовлетворяющие на контуре  
краевому условию 

.     (1) 

Л. Г. Михайловым было установлено, что условия  

 

являются условием нормальной разрешимости задачи.  
В постановке краевой задачи (1) требовалось, чтобы коэффициенты 

 удовлетворяли условие непрерывности, что исключало 

возможность обращения его в бесконечность.  
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Здесь мы проведём исследование данной задачи, отказавшись от этих 

ограничений, т.е., допуская, что функции  в отдельных точках контура 

обращаются в нуль или бесконечность.  
Запишем краевое условие (1) в виде  

, (2)    

где - точка контура,  - произвольное вещественное число. 

Комплексно сопрягая равенство (2), получим 

,     (3) 

где  

 

Пусть , - целое число. . , 

. 

Тогда условие (3) перепишем в виде 

    (4) 

где , . 

Построим многочлен  так, чтобы он удовлетворял следующим условиям:   

,     (5) 

где , - значение производных - го порядков. 

При помощи этого многочлена, краевое условие (4) перепишется в виде  

 

В силу (5) можно записать: 

. 

Разделив полученное граничное условию на , будем иметь  

 

или     ,        (6) 

где  . 

Так как краевое условие (6) функции  являются многозначными, 

поэтому рассмотрим эти многозначные аналитические функции соответствующим 
образом в разрезанной плоскости, как однозначную разрывную.  

Введём две аналитические функции , , где - некоторая 

точка в области , - точка на контуре. Точки разветвления этих функций будут 

соответственно,  и . Проведем в плоскости  разрез из точки  через 

точку  до бесконечности.  
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Введём новые функции 

, , 

, 

, , 

и при их помощи граничное условие (6) принимает вид  

.  (7) 

Функции , ,  будут, как 

легко непрерывные.  
Таким образом, путем явного выделения особенностей искомых функций в 

точке разрыва мы привели краевую задачу к случаю непрерывных коэффициентов.  
Итак, получили регулярную задачу, изученную в [1]. 

 
Литература: 

1. Гахов Ф.Д. Краевые задачи. - М.: Наука. 1977. 640 с. 

 

 

МЕТОДИКАИ ТАТБИҚИ ТРИГОНОМЕТРИЯ БАРОИ ҲАЛЛИ БАЗЪЕ 

МАСЪАЛАҲОИ ГЕОМЕТРӢ (ОИД БА ҲАҶМИ МАҲСУЛОТ) 

Маханов Р.Ю., н.и.ф.-м., дотсенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ  

Ҳангоми ҳосилғудорӣ дар корхонаҳои аграрии давлатҳои гунагун ҳолатҳое пайдо 
мегардад, ки барои ҷойгир намудани маҳсулот (зироат) ҷой ва мавⱪеи нигоҳдорӣ 

кифоягӣ намекунад. Аз ин лиҳоз, онҳо маҷбур мегардад, ки маҳсулоти 

ҷамъовардашударо дар ҷойҳои гуногун (майдони кушод) нигоҳдорӣ намоянд. Аммо 

таьсири ҳодисаҳои табиӣ (борон, барф ва ғайра) метавонад ба он таьсири манфӣ 
расонанд. Дар маⱪолаи мазкур масъалаи зеринро дида мебароем, ки ғалдадонаи 

ҷамъовардашударо бинобар сабаби дар он бор набудани ҷойи зарурӣ дар зарфи калон 

(пирамида, конус) нигоҳ дошта мешавад.                Бинобар ин ҳаҷми шакли геометрӣ ( 

пирамида, конус) -ро бо истифодаи формулаҳои геометрии ҳисоб карда мебароем.Дар 
натиҷа ба момаьлум мегардад, ки дар зарфи (пирамида, конус) маскур чӣ ⱪадар ғалла 

нигоҳ дошта мешавад. Ёфтани ин элементи онро дар намуди масьалаи геометрии зерин 
дода шудааст. 

Мисоли 271. Дар даруни курраи радиусаш   пирамидаи 

секунчаи мунтазам кашида шудааст, ки кунҷи ҳамвори назди 
ⱪуллааш   мебошад. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.  

 

Њал. Аз рўи шарти масъала ба мо маълум аст, ки кунҷи 
ҳамвори назди ⱪуллааш   мебошад ва тараф асоси пирамидаи 
секунљи мунтазамро бо њарифи а ишора мекунем (Наќшаи 1). Аз секунљаи ASK бо ёрии 

таърифи функсияи тригонаметриро истифода бурда 
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љо    AS = 
 

     
 

 

 -ро меёбем. Аз тарафи дигар барои секунљаињои ASO1 ва AOO1 бо ёрии 

теоремаи Пифагорро истифода бурда        
     

  (1) ва        
     

 (2) 

меёбем. Аз баробари (2) ќимати    
 -ро ёфта    

         
  ба баробари (1) 

мегузаронем.            
      

 (3)-ро њосил мекунем. Боз аз секунљаи ASO1 бо 

ёрии теоремаи Пифагорро истифода бурда           (4)-ро меёбем. Ќимати (4)-ро 

ба (3) монем, пас                       
    -ро њосил мекунем. Агар AS = 

 

     
 

 

 ; 

OA=R ва OS=R ;      -ро бо љояш гузаронем, пас (
 

     
 

 

 )
 

              ва ин 

ифодаро содда кунем      
  

     
 

 

               +   ё 
  

     
 

 

            +   

аз ин љо 
  

     
 

 

 =     -ро њосил мекунем. Аз ин љо           
 

 
 ё а= √   sin

 

 
 (6)–ро 

њосил мекунем. Акнун боз барои секунљањои SO1С ва SКO1 бо ёрии теоремаи 

Пифагорро истифода бурда    
         

  (7) ва    
         

 (8) меёбем. Аз 
хосиятњои медиана ба мо маълум аст, ки О1С=2О1К баробаранд. Ин ќиматро бо љояш 

гузаронем, он гоњ     
         

 (9)-ро њосил мекунем. Ин љо (8)-ро ба (9) 

гузаронем 4(       
 )=        

  ё Онро содда кунем               
 (10) –ро 

меёбем. Аз тарафи дигар барои секунљаи KSO1 таьрифи функсияи тригонаметриро 

истифода бурда, ќиматњои 
  

  
   

 

 
 ё SK = 

 

  
   

 

 
 ё  AS = SC= 

 

     
 

 

 ва    = h –ро њосил 

мекунем. Ин ќиматњоро ба (10) гузаронем, он гоњ  (
 

  
   

 

 
)
 

 (
 

     
 

 

)
 

     ё   
  

 
 

    
 

 
 

  

     
 

 

     ; Ин ифодаро содда кунем, он гоњ    
    

 

 

    
 

 

 
  

     
 

 

      ё 

  (     
 

 
  )

     
 

 

 =3  -ро меёбем. Аз ин љо а – ро ёбем    
         

 

 

(     
 

 
  )

 ё а=
√       

 

 

√(     
 

 
  )

 -ро њосил 

мекунем. Дар боло ќимати а= √   sin
 

 
 ба мо маьлум аст. Ин ќиматњо бо њамдигар 

баробаранд  √   sin
 

 
 =

√       
 

 

√     
 

 
   

 ё √    =
√   

√(     
 

 
  )

 -ро њосил мекунем. Њар ду тарафи 

ин ифодаро ба квадрат бардорем, он гоњ 2Rh = 
   

     
 

 
  

 мешавад. Аз ин љо h= 

  (     
 

 
  )

 
—ро њосил мекуне. Ифодаи      

 

 
  -ро бо ёрии формулањои 

тригонаметриро истифода бурда чунин менависем.        
 

 
=      

 

 
 (    

 

 
 

    
 

 
)       

 

 
     

 

 
  (

 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
) = 4(
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 = 4cos(    

 

 
) cos(    

 

 
)-ро 

њосил мекунем. Ин ќиматро бо љояш гузаронем, он гоњ h = 
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)-

ро њосил мекунем. Ҳаҷми пирамида V=
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САЊМИ СОЊАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИ САБЗ 

Улуѓов О. П. – мудири кафедраи фанњои табиатшиносї 
Яќубов Р.Ш. – ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносї 

Дар шароити муосири иқтисодї омилҳои экологї ва иљтимої аҳамияти бештар 
пайдо мекунанд. Ин омилњо рўз то рўз ањамияти муњим пайдо карда истодаанд, зеро аз 
ибтидои инќилоби саноатї дар љањон инсоният ба онњо диќќати даркорї намедињад. 

Инќилоби саноатї мушкилоти муайянеро ба вуҷуд овард, ки дар навбати аввал он бо 

муҳити зист алоқаманд аст. Инсоният аллакай дарк кардааст, ки модели њозираи 

тараќќиёт чї гуна оќибатњо дошта метавонад. Ва дар ҳазорсолаи нав ҷаҳон бояд ин 

моделро ба нафъи моделе тағйир диҳад, ки омилҳои экологӣ ва иҷтимоиро ба инобат 
мегирад. 

Аммо дар љањон модели универсалии рушди иќтисодиро пешнињод накардаанд, 
ки таносуби манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва экологиро вайрон накунад. Аммо 

инсоният дар ин самт пеш рафта истодааст. Миқёси оқибатҳои љиддии манфии амали 

модели кунунии рушди иқтисодиро дарк намуда, љаҳон барои гузаштан ба модели нав 

омодагї мегирад. Модели нави рушди иқтисодї «Иқтисоди сабз» номида мешавад. Дар 

бораи иқтисоди сабз ҳарчи бештар сухан меравад, ки ин тааҷҷубовар нест, зеро ин 

иқтисоди оянда аст. Гузариш ба иқтисоди сабз ногузир аст, аз ин рў бисёр кишварҳо 

стратегияҳои худро барои гузариш ба ҳамин модел омода мекунанд ва кишварҳои 

пешрафта аллакай дар ин самт иқдомоти амалї андешидаанд. 

Иқтисоди сабз дар Љумҳурии Тољикистон ҳоло њамчун як назария пешнињод 

гардидааст. Дар Стратегияи миллии рушди устувор Љумҳурии Тољикистон нияти 

пешрафт дар ин самтро нишон додааст. Дар воқеъ, ҳар кишвар манфиатдор аст, ки 

иқтисодаш сабз бошад, на қаҳваранг. Љумњурии Тољикистон дар ин маврид истисно 

нест, зеро кишвар бар асари гармшавии глобалї пиряхҳои худро аз даст медиҳад. Ин 

дар навбати худ метавонад боиси оқибатҳои манфии иҷтимої, экологї ва инчунин 

боиси оқибатҳои манфии иқтисодї гардад.  

Бештари олимон бо масъалаҳои «Иқтисоди сабз» машғуланд. Ин консепсия бештар 

таваљљуњ ва кор карданро оғоз кард. Аммо дараљаи тараќќиёти ин соња паст аст ва 

дараљаи коркарди мавзўи иќтисоди сабз дар Љумҳурии Тољикистон аз ин ҳам камтар 
аст. 

Дар зери мафњуми иќтисодиёти сабз намудњои хољагидорињое фањмида мешавад, 
ки дар баробари таљдид ва баланд бардоштани самаранокии истењсолот, ба баланд 
бардоштани сифати њаёт ва муњити зист мусоидат менамояд.  

Аз ин лињоз, мо дар тањќиќотњои илмии худ оид ба наќши занбўрони асал дар 
рушди иќтисоди сабз маълумотњо љамъоварї намудем, ки ин соња метавонад њам ба 
иќтисоди миллии мо ва њам ба буљаи њар як оила манбаи даромади изофавї бошад. 

Коршиносон ҳисоб кардаанд, ки саҳми солонаи занбўри асал дар иқтисоди љаҳонї 

ҳудуди 160 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Ин нишондод танҳо аз 
њисоби растанињое, ки онњо гардолуд мекунанд ба ќайд гирифта шудааст, ѓайр аз он 
занбўрони асал мањсулоти аз љињати экологї тоза истењсол менамоянд, ки ин 

мањсулотњо асал, ширеш, гарди гул, шири модарзанбўр, мум мебошанд. Маҳсулоти 

тавлиди занбўри асал антибиотикҳои табиї мебошанд, ки барои солимии љомеа 
ањамияти баѓоят бузург доранд. Ин моддањои фаъоли биологї њамчун моддањои зидди 
бактериявї истифода бурда мешаванд, ки асоси тараќќиёти иќтисоди сабзро ташкил 
медињанд, чунки љомеаи солим пойдевори асосии давлат ва ташаккули иќтисоди сабз 
мебошад. Мањсулоти истењсолкардаи аз љињати экологї тозаи занбўрони асал афзоиш 

ва рушди микроорганизмҳои зарароварро пешгирї менамоянд.  
Меваю сабзавоти аз љињати экологї тоза ба инсоният руњу тавони тоза 

мебахшад. Вақте, ки сухан дар бораи хўрдани меваю сабзавоти тару тозаи 
истеъмолшаванда меравад, бояд донист, ки онњо чї гуна пайдо мешаванд ва чї тавр 



522 

 

ташаккул меёбанд? Дар пайдоиши меваю сабзавоти аз љињати экологї тару тоза 

занбўрони асал наќши хеле муҳим доранд. 
Ба таври илмї исбот шудааст, ки њосили офтобпараст ва марљумак аз њисоби 

гардолудкунии занбўри асал 50 фоиз, каду, харбуза ва тарбуз-100 фоиз, дарахтони 
мевадињанда дањ баробар меафзояд [3]. 

Манфиате, ки занбўри асал ба зироатҳои гардолудкунанда меорад, нисбат ба худ 10-15 
маротиба зиёдтар аст.  

Тољикистон кишвари баландкўњ аст. Табиати хоси он пур аз тазодњои аҷиб 

дорад. Релефи мураккаби људошуда, омилҳои географию иқлимї ба набототи бой ва 

беназир мусоидат мекунанд, ки зиёда аз 4 ҳазор намуди растаниҳои гулдор ва зиёда аз 

200 намуди растаниҳои асалдорро дар бар мегиранд. Кўњњо 93 фоизи њудуди онро 
ишѓол намуда, бо вуљуди ин масоњати заминњои хољагии ќишлоќ ва љангалзорњо 4,4 
миллион гектар, захираи асалии онњо аз рўи њисобњои минималї 132 њазор тонна 
мебошад, ки ин имконият медињад, ки шумораи оилањои занбўрони асал ба 480-500 
њазор расонда шавад. Аммо дараљаи њозираи истифодаи захираи асал аз 6-10 фоиз зиёд 
нест. 
Барои он ки ин соњаи аз љињати иќтисодию экологї муњим тараќќї ёбад ба мо зарур 

аст, ки ба зоти занбўрони пурмањсул диќќати љиддї дињем. Ҳамаи занбўрпарварон 
орзуи доштани зоти пурмањсули занбўрони асалро доранд ва дар љањон зоти занбўрони 

асал зиёданд. Дар маќолаи илмии худ мо кўшиш мекунем, ки зотҳои занбўри асалеро, 
баррасї намоем, ки онњо дар минтаќаи Федератсияи Россия ва ИДМ ба хусус 
Тољикистон мањсулнокии баланд ва дошта метавонанд. 

Зотҳои гуногуни занбўрони асал дар вобастагї ба љойгиршавиашон аз њамдигар 

фарќ менамоянд. Дар Россия ва ИДМ зотҳои гуногуни занбўрони асал парвариш карда 
мешаванд: 

•Зоти занбўри сиёҳранги аврупої (Зоти занбўри миёнарусиягї) - Apis mellifera mellifera 
L., 
•Зоти занбўри даштї-украинї - Apis mellifera sossimai Engel., 

•Зоти занбўри кавказии зард - Apis mellifera remipes Gerstäcker, 
•Зоти итолиёвии занбўри асал - Apis mellifera ligustica, 

•Зоти занбўри хокистарии кўҳии кавказї - Apis mellifera caucasica Gorb., 
•Зоти занбўри карпатї - Apis mellifera carpatica. 

Зотҳо аз ҳамдигар бо намуди зоҳирї (ранг ва андоза), рафтор (бадхашмї, майл доштан 

ба дуздидани асал аз оилаҳои дигар), муқовимат ба тағйирёбии ҳарорат фарқ мекунанд. 

Аксар вақт, зотҳои гуногуни занбўрони асал ҷудо карда мешаванд, ки онњо дурага ном 
мегиранд. 

Занбўрпарварони ҳаваскор ба хотири ба даст овардани зоти олї аксар вақт 

таҷриба мегузаронанд, зотҳоро паи ҳам ҷудо мекунанд, ба боғчаҳои занбўрони асал, 

аксар вақт аз хориҷи кишвар модарзанбўронро фармоиш медиҳанд ва он метавонад 

сифати шубҳанок дошта бошад. Аммо зоти олии занбўри асал вуҷуд надорад, ҳар як зот 

ба таври худ хуб аст, ҳар як зот ҷиҳатҳои мусбат ва манфии худро дорад. Фаромўш 

набояд кард, ки беҳтарин занбўрон, занбўрони тањљойї мебошанд. Кўшиш ба харљ 

додан зарур аст, ки дар боғчаи занбўрони худ корњои илман асоснок кардашударо ба 
анљом расонем, зеро ин корњои ба анљомдодашуда метавонанд тараќќиёти соњаро 
љоннок намоянд. Бояд дар бораи он фикр намоем, ки оё бо парвариши занбўрони 
овардашуда мо метавонем солиммонии занбўрони асали худ ва њамсоягонамонро 

кафолат дињем? Дар хотир нигоњ доштан зарур аст, ки танҳо занбўрҳои зотї ба 

бемориҳо тобоваранд ва дар ин минтақа тобоварии хуби зимистонгузаронї доранд. 
Дар Тољикистон шумораи оилањои занбўрони асал афзудааст, ки он ба 228 њазор 

расидааст. Дафтари матбуоти Вазорати кишоварзии кишвар бо ҷамъбасти 

чорабиниҳои бахшида ба «Иди асал» дар Душанбе, ки аввали моҳи июн дар бозори 

«Меҳргон» баргузор шуд, аз афзоиши оилаҳои занбўри асал хабар дод. 
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Вазорати кишоварзии кишвар ќайд менамояд, ки асали дорои сифаташ 

баландтарин дар Тоҷикистон тавлид мешавад, ки имкони содироти он ба хориҷи 

кишварро фароҳам кардааст. Айни замон асали тоҷик ба Россия, Қазоқистон, 

Афғонистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб содирот мешавад. 

Бино ба маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон, 

тақрибан 200 ҳазор оилаи занбӯри асал ба хонаводаҳо, 28 ҳазори боқимонда ба 

хоҷагиҳои ҷамъиятї ва шахсї тааллуқ дорад. 

Нархи як кило асал дар Тоҷикистон аз 7-8 доллар оғоз мешавад. 

Тибқи маълумоти Вазорати кишоварзии ҷумҳурї, дар соли 2018 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зиёда аз 4,1 ҳазор тонна асал истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 2017 каме 
бештар аст. 

Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият истеҳсоли асалро аз 1200 тоннаи соли 1992 
дар соли 2018 ба 4122 тонна расонд. 

Тибқи иттилои Вазорати кишоварзї, Барномаи рушди занбўриасалпарварї дар 

Љумҳурии Тоҷикистон ба зиёд намудани оилаи занбўрони асал ва истеҳсоли асал дар 

ҳамаи шаклњои хоҷагидорї беҳтар намудани зоти занбўри асал, қонеъ гардонидани 
талаботи занбўрпарварон, сарфи назар аз шакли моликияташон, бо мум, ширеш ва 
таљњизоти занбўрпарварї равона шудааст. 

Маводњое, ки аз оилањои занбўрони асал ба даст оварда мешаванд, аз љињати 
экологї тоза буда, барои боз њам баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, бартараф 
кардани сатњи бекорї ва рушди иќтисоди сабз мусоидат менамоянд. Зимнан, истифодаи 
оќилонаи технологияи баланди нигоњубин ва истифодабарии занбўри асал имконият 
медињад, ки он ба яке аз соњањои сердаромади комплекси агросаноатї табдил ёбад. 
Хулоса ба тамоми олимон, омўзгорон, табибон ва умуман синфи коргари одї тавсия 
дода мешавад, ки ба соњаи занбўриасалпарварї рў оваранд.  
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ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ТАЊКИМИ САЛОМАТИИ ЉАВОНОНИ 
ДОНИШЉЎ 

Айниддинов И.Э.- муаллими калони кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи 
граждании ДДМИТ 

Саломатї барои дар амал татбиќ намудани наќшањо, њаллу фасл намудани 
мушкилоти зиндагї наќши муњим дорад. Салимии љисмонию рўњї, ки ба воситаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш осону самарабахш ба даст меояд, неруи рўњии инсонро ќавї намуда, 
барои вай умри дароз ва пурбаракатро муњайё менамояд.  

Маќолаи мазкур характери илмї дошта, ба тарбияи тарзи њаёти солими донишљўён 
дар асоси илмї нигаронида шудааст.  

Дар робита ба таълим додани варзиш дар замири донишљўён парваридани рўњияи 
инсонпарварї, ватандўстї, миллатдўстї вазифаи муќаддаси омўзгорон ва мураббиёни 
тарбияи љисмонї ва варзиши муассисањои тањсилоти олии касбї тавсияњои илмї- методї 
дода шудааст. 
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... “Мо бояд дар оянда низ ба оммавигардонии варзиш ва таблиѓи тарзи њаёти 
солим диќќати аввалиндараља дињем ва барои тандурустии ањли љомеа шароити боз њам 
бењтар фароњам оварем” [3]. 

Дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо маќсади њарчї 
бештар љалб намудани ањолї, хусусан љавонон, ба тарзи њаёти солим дар њамаи шањру 
ноњияњои љумњурї иншоотњои муосири варзишї бунёд гардида, барои машќу 
тамринњои маќсадноки мардум шароит муњаё шудааст. 

Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон зери роњбарии хирадмандонаи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон торафт рушд карда истодааст. Ба њамагон маълум аст, ки аз 
рўзњои аввали истиќлолият давлатї тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун воситаи 
солимгардонии генофонди миллат, инкишофи љисмонию маънавии љавонони донишљў 
роњандозї гардидааст.  

Љавобан ба ѓамхорињои пайгиронаи Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам 
Эмомалї Рањмон, ки барои солимии генофонди миллат њамарўза диќќат дода мешавад, 
варзишгарони мамлакат пайваста мањорати варзишиашонро сайќал дода, дар 
мусобиќањои љањонї бо ишѓоли љойњои ифтихорї ширкат варзида, Љумњурии 
Тољикистонро ба љањониён муррифї карда истодаанд.  

Љињати њалли амалисозии тарбияи љисмонї ва варзиш аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон як зумра санадњои танзимкунандаи соња, санадњои меъёрию 
њуќуќї барои рушди тарбияи љисмонї ва варзиш, ташкили тарзи њаёти солим такони 
љиддї бахшиданд.  

Дар ин росто дар Паёмашон Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон 26 декабри соли 2019 
ќайд намуданд, ки “ Варзиш ба фаъолияти љавонон алоќамандии мустаќим дорад. 

Имрўз дар кишвар 10 њазор иншооти варзишї фаъолият дошта, тайи солњои 2011-
2018 ќариб 2200 иншооти соњаи варзиш бунёд ва 1059 иншоот таъмиру таљдид гардид. 

Тандурустї - калиди асосї ва мењвари муваффаќиятњои зиндагї ва фаъолияти 
инсон мебошад. 

Њолати комили љисмонї, неруи солими зењнї ва таъмини некуањволии иљтимоии 
њар як љавон, аз сифати ташкили тарзи њаёти солим вобастагї дорад. Аз ин хотир 
одамон барои бартараф намудани беморї ва нуќсонњои љисмонї, љавону сињату 
саломат будан, бо мењнати муфид шуѓл варзидан ва бештар умр ба сар бурдан асрњо боз 
воситањои гуногуни тандурустї ва омилњои шифобахшро мељўянд. 

Дар ин росто њанўз дар асри Х олими бузурги тољик Шайхур-раис Абуалї ибни 
Сино дар китоби «Ал-ќонун фит-т-тиб» дар хусуси ањамияти машќњои љисмонї, 
обутоби бадан ба воситаи гармобаю оббозї (дар оби гарму хунук), саёњат, аспсаворї, 
серњаракатї, мањси шифобахш ва таъсири муњитро ба дараљаи комил омўхта, барои 
истифодабарии дурусти онњо ба волидон тавсияњои зарурї дода буд. 

Мусалам аст, ки саломатї барои дар амал татбиќ намудани наќшањо, њаллу фасл 
намудани мушкилоти зиндагї наќши калон дорад. Саломатии хуб неруи рўњии инсонро 
ќавї намуда, барои вай умри дароз ва пурбаракатро муњайё менамояд. 

 Њисоботи илмї аз он шањодат медињанд, ки шахсони зиёд њангоми риояи дурусти 
њаёти солим то 100 сол ва аз он њам зиёд зиндагї мекунанд. Вале, афсус, ки бисёр 
љавонон меъёрњои тарзи њаёти солими зиндагиро риоя намекунанд. Як гурўњи љавонон 
тез аз њаракат монда, организмашон суст мешавад. Баъзеи дигар хўрокро аз меъёр зиёд 
истифода бурда, фарбењ мешаванд. Дар натиља мубодилаи моддањо дар организм 
таѓйир меёбад. Ќисми дигари љавонон, аз меъёр зиёд бо компютер ё телефони мобилї 
машѓул шуда, асабашон монда мешаванд ва доимо бетоќатанд, бехобї доранд ва дар 
охир ба беморињои гуногуни рўњию љисмонї дучор мешаванд. Дигар касон, њастанд, ки 
сигоркашї ва майнўшї карда, ба саломатии хеш зиён мерасонанд [4]. 

Аз ин хотир, тарбия намудани донишљўён ва дар онњо парваридани рўњияи 
инсонпарварї, ватандўстї, миллатдўстї вазифаи муќаддаси омўзгорон ва мураббиёни 
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тарбияи љисмонї ва варзиши муассисањои тањсилоти олии касбї ба њисоб меравад. 
Раванди таълими фанњои ба тарбияи љисмонї ва варзиш марбутбуда, аз љумла дарсњои 
њатмї ва машѓулияти варзишї бањри ташкилу омўзиш ва тањкими тарзи њаёти солим, 
коршоям нигоњ доштани рўњ ва љисму зењни љавонон аз омўзгор мењнату мањорати 
љиддии илмї ва масъулияти амалигардонии пайгиронаро талаб менамояд. 

Дар иртибот ба ин, дар замони муосир роњандозии дурусти тарбияи љисмонї ва 
варзиш талаботи табиии организми љавонон мебошад. Барои ин маќсад ташкили тарзи 
њаёти солим ба зарурати муњими иљтимою иќтисодї ва сиёсии давлатї табдил ёфтааст.  

Вобаста ба ин, ташаккули чунин сифатњои тарбияи инсони комил воќеан дар 
фаъолияти якљояи омўзгор ва шогирдон дар љараёни машќу тамринњои тарбияи 
љисмонї ва варзиш бо истифода аз адабиёти соњавии муосир, инчунин бо истифода аз 
илмњои њамрадиф амалї карда мешаванд. 

 Инсон бояд тарзи њаёти солимро риоя намояд. Њамеша худро аз таъсироти беруна 
ва зараровар њимоя намуда, то пиронсолї саломатии рўњї ва љисмонии худро нигоњ 
дорад. Нигоњдории саломатї вазифаи њар як шахси донишљў ва љомеа ба шумор 
меравад. 

 Њар як донишљў - бояд саломатии худро худаш бисозад ва барои он кўшиш намояд. 
Донишљўён аз аввал бояд тарзи дурусти њаёти солимро интихоб кунанд, ба варзиш 

машѓул шаванд. Барои сар кардан бо машѓулияти доимии варзиш њељ ваќт дер 
намешавад. 

 Солимиро ба се раванд људо кардан мумкин аст: саломатии љисмонї, саломатии 
рўњї ва саломатии љамъиятї. 

Саломатии љисмонї - ин њолати табиии организми инсон мебошад. Барои он ки 
организми инсон мусоид фаъолият намояд, бояд њамаи узвњои организми инсон солим 
бошад.  

Саломатии рўњї - аз фаъолияти майнаи cap вобаста буда, дараља ва сифати 
тафаккури инсонро барои пешбурди зиндагї, нигоњ доштани хотира ва мустањкамии 
рўњию равониро таъмин менамояд [5]. 

Саломатии љамъиятї - ѓановати зиндагии маънавии инсонро дар љамъият муайян 
мекунад. Њаёти фаъоли љамъиятї дараљаи олии њаёти солими инсон ба њисоб меравад. 
Инсони солим хушбахт аст, ки вай худро дар коллектив хуб њис мекунад, аз фаъолияти 
кориаш розї буда, ба навигарињои касбї, навгонињои иљтимої ва дар зиндагї 
шавќманд аст [5]. 

Аз љумлаи ин чорабинињо, машѓул шудан бо тарбияи љисмонї, варзиш ва обутоб 
додани организм барои саломатии бардавоми инсон наќши муњимро иљро менамоянд.  

Мустањкамкунии саломатї ба воситаи обутоб додани бадан, ќисми 
људонашавандаи системаи тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад [6].  

Аз ин рў, машѓул шудан ба тарбия љисмонї, варзиш ва обутоб додани организм аз 
давраи кўдакї, инчунин, дар давраи љавонию калонсолї ва пиронсолї манфиатовар 
мебошад. 

Ба љавонони донишљў тавсия дода мешавад, ки ба шуѓл варзидан ба тарбияи 
љисмонї, варзиш ва обутоб додани организм њарчи пештар шуруъ намоянд, њамон 
ќадар организмашон тобовару солим боќї мемонад.  
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САЛОЊИЯТ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗГОРИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ 
Сафаров Ќ.Д. н.и.п., дотсенти кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 

ДДМИТ 
 Барои маърифатнок гаштани донишљўёни тахасуси тарбияи љисмонї ва варзиш 

инкишоф додани стандартҳои таълимї, роҳу усулњои худсозӣ, худшиносии шахсият ва 

љињати салоҳияти касбии ташаккулёфта фазои омўзиши технологияи педагогї фароњам 
овардан лозим аст.  

Муҳим аст, ки на танҳо аз ҷиҳати технологӣ ба роҳ мондани дониш, ќобилият ва 

маҳорати касбии омӯзгор-мураббї, ки стандартҳои таълим талаб мекунанд, балки 

имкон фароҳам оварда шавад, ки шахс ба ќуллаҳои инкишофи худ (бо истифода аз 

усулҳои акмеологии тарҳрезӣ, тасдиқ, диверсификатсияи семантикӣ ва ташкили 
рефлексивии худшиносии шахс) ноил шавад. 

 Технологияҳои таълимии антропикӣ (маҷозӣ, синергетикӣ) љавобгў ба меъёри 

сифат, мутобиқати стандартҳои донишгоҳ ба талаботи шахсї, ба фаъолияти касбии 

педагогӣ нигаронида шудааст. Мақсад аз таълим ва тарбияи технологияи педагогї ин 

тарбияи фардии шахсе мебошад, ки дар шароит ва фазои иҷтимоию таърихии 

рушдёбанда ба фаъолияти касбӣ омода намудан мебошад.  

Сатҳи олии эҷодї-шахсї салоҳияти касбӣ асосан бо огоҳӣ аз мушкилоти мавзуи 

фаъолияти шахс дар заминаи васеи иҷтимоӣ, аз ҷумла ба соҳаи проблемавӣ-эҷодии 

фарҳангии он алоқаманд аст. 
 Дар баробари ин бояд ба проблемаи мањаллї ва вазъиятї дар доираи 
проблемањои васеътари (дар њадд — глобалї) мављудияти инсон љалб карда шавад. 

Маълум аст, ки чунин фаҳмиши технологияҳои таълимӣ ба мавқеъи метеорефлексивии 

мутахассис, самти маънавӣ ва арзишҳои ӯ алоқаманд аст. 

 Дар кори мо ҷузъҳои зерини ба ҳам алоқаманд ва вобастагии ташаккули ин 

тарбияи бисёрҷанба дар байни донишҷӯён дар раванди таълимии тахасуси тарбияи 
љисмонї ва варзиш чунин муайян карда шудаанд:  

- њавасмандкунӣ; 

- маърифати амалӣ; 
- таъсирбахшї дар рафтор. 

 Ҷузъи ҳавасмандкунӣ ду зерсистемаро - талабот ва њавасмандиро дар бар 

мегирад. Инњо дар раванди ташаккули тафаккури касбӣ дар байни донишҷӯён омилњои 

асосї мебошанд. Зеро муваффақияти қабули муносибатҳои ин касб ниёзҳо ба дахл 

доштани система ва мавҷудияти ангезаҳои пешбаранда алалхусус, ангезаҳои 

муваффақият, канорагирӣ аз нокомӣ, расидан ба ҳадафи дар пеш гузошташуда муайян 
карда мешавад. 

 Ҷузъи маърифатӣ-амалии раванди ташаккули салоҳияти касбии омӯзгор дар 

байни донишҷӯён бо салоҳияти педагогӣ ва иҷтимоӣ-коммуникатсионӣ зич алоқаманд 
аст. 

 Салоҳияти педагогӣ блокҳои умумии фарҳангӣ, психологию педагогӣ, фаннӣ ва 

методиро муттаҳид намуда, бо ақидаҳои муқарраршуда оид ба мазмун, моҳият, сохтори 
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фаъолияти педагогӣ, аҳамияти иҷтимоӣ ва фарҳангии он, дониш ва маҳорати касбӣ 
тавсиф мешаванд. 

 Салоҳияти иҷтимоӣ-коммуникатсионӣ бо ҷиддияти чунин сифатҳои муҳим, аз 

қабили мутобиқшавии баланди иҷтимоӣ ва ҷомеашиносӣ дар омӯзгори ояндаи тарбияи 

ҷисмонӣ хос аст. 

Ҷузъи (аффективии) мутаасиршавї раванди ташаккули салоҳияти касбии ҳамдардӣ 

буда, муносибати эмотсионалӣ-арзиширо нисбат ба дигар шахс нишон медињад. 

 Ҳамдардӣ ҳамчун раванди аффективӣ-когнитивии дарки ҷаҳони ботинии шахси 

дигар дар маҷмӯъ баррасӣ шуда, на танҳо вокуниши эҳсосотӣ ба таҷрибаи донишҷӯ, 

балки огоҳии ин таҷрибаи эҳсосӣ, дарки мазмуни консепсияи ба ин таҷриба мувофиқро 

дар бар мегирад. Ин ҳамчун шакли эмотсионалии шинохти шахси дигар мебошад. 

 Муносибатҳои эмотсионалӣ-арзишии донишҷӯ ба касби оянда бо шаклҳои 

ботинии шахсӣ, худшиносӣ ва шахсиятии фард зич алоқаманд буда, маънои фарњангии 
онро ифода мекунанд. 

Ҷузъи рафтори раванди ташаккули салоҳияти касбӣ дар мутахассис бо ташаккули 

услуби инфиродии фаъолият ва муошират, эҷодкорӣ, худидоракунӣ тавсиф мешавад.  

Қобилияти дигари педагогии мутахассис инъикоси қобилияти банақшагирӣ ва ноил 

шудан ба ҳадафҳоро муттаҳид менамояд.  

Моҳияти эҷодии фаъолияти омӯзгор дар таҷассуми хусусиятҳои муҳими шахсияти ӯ дар 

раванд ва маҳсули эҷоди ӯ зоҳир мешавад. 

 Дар робита бо хонанда, дар эҷоди усулҳои нави иҷрои фаъолият, мазмуни 
таълим, технология, ба инкишофи шахсияти омўзгор мусоидат мекунанд ва ташаккул 
меёбанд. 

 Дар тадқиқотњо [6,7] маҷмӯи шартҳои зерини педагогии ташаккули салоҳияти 

касбии донишҷӯи тахассуси тарбияи љисмонї ва варзиш аз ҷиҳати назариявӣ чунин 
асоснок карда шудааст: 

- ташаккули касбии «консепсияи МАН» муаллими ояндаи тарбияи ҷисмонӣ; 
- ташаккули тамоюли касбї ва арзишмандии донишљўён; 
- актуалии таљрибаи шахсии фаъолияти ояндаи педагогї. 

 Аз шартҳои педагогии олимон маҷмӯи имкониятҳои объективӣ, мазмун, шакл, 

усул, техникаи педагогӣ ва муҳити моддию фазоиро дарк мекунем, ки ба ҳалли 

вазифаҳои дар тадқиқот гузошташуда нигаронида шудаанд [6. с.89]. 

 Љараёни ташаккули салоҳияти касбӣ бо назардошти талаботи ҷомеа оид ба 

баланд бардоштани сифати тайёрии касбию педагогии омӯзгори ояндаи тарбияи 

ҷисмонӣ, хусусияти раванди педагогӣ дар мактаби олӣ, моњият ва хусусиятњои љараёни 

ташаккули ин раванд механизми муайян намудани маҷмӯи шартҳои педагогї 
мебошанд. 

Агар сухан дар бораи ташаккули салоҳияти касбӣ равад, пас зарур аст, ки аз фаҳмиши 

технологии маҳдуди фаъолияти касбӣ ба доираи шуур, ки ҳамчун мазмуни раванди 
касбият дониста мешавад, гузашт.  
 Аз ин љост, ки мо њамчун яке аз маљмўї шартњои ташаккули «консепсияи МАН»-
и касбии муаллими ояндаи тарбияи љисмониро воло дида муайян мекунем С.Н. Горунов 
[1, с.94]. 

Фаъолияти воқеии касбӣ бо шароитҳои гуногуни татбиқи дониш, хусусияти мураккаби 

ҳолатҳои педагогӣ, ки истифодаи мунтазами онҳоро тақозо мекунад, хос аст.  
Ин ба амалия бевосита гузарондани донишро имконнопазир мегардонад. 

Технологияҳои мушаххаси таълими касбӣ ба омӯзиши анъанавии равоншиносии шуур 

асос ёфтаанд, ки дар зуҳуроти шадиди худ ҳамчун редуксияи гносеологӣ амал мекунанд 

– рушд ёфтани шуур ба дониши субъект дар бораи ҷаҳон, дар бораи худ ва иваз кардани 

муносибатҳои воқеии амалии ҷаҳон ва тарафҳои онҳо нишонаи маърифатнокї аст. 
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 Дар асоси ин муќаррарот собит мегардад, ки мо дарк кунем, ки маќсаднокї бо 
мафњуми “МАН” танњо кор бо дониш мањдуд нашуда, мазмуни љараёни ташаккулёбї, 
моњият, хосият ва хусусиятњои ин падида муайян гардад. 

 Таъкид кардан лозим аст, ки муҳимтарин унсурҳои сохтори дохилии шахсият ва 

аз љумлаи самтҳои арзишӣ, мундариҷаи фаъолияти шахс, љузъњои таркибии система ва 
технологияи самараноки педагогї, муносибати умумии омўзгор нисбат ба худ, нисбат 
ба олам, нисбат ба мавќеъ, муносибат ва мазмуни рафтор, технологияи педагогии 
фаъолияти омўзгори тарбияи љисмонї ва варзишро муайян менамояд.  
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ПЕШОМАДИ ОФАРИНИШИ КАТАЛИЗАТОРЊОИ ОКСИДКУНИИ ОБ ТО 

ОКСИГЕНИ МОЛЕКУЛАВЇ 
Мањмадмуродов А., н.и.т., дотсенти  кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 
Исломова Г. С., ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 
 

Масъалаи истифодаи энергияи офтоб, ки солњои тўлонї мавзўи омўзиши танњо 
муњаќќиќони алоњида буд имрўз диќќати љиддии олимон, ходимони давлатї, 
рўзноманигоронро љалб намудаст. Тадќиќотњо оид ба истифодаи энергияи офтоб дар 
ањдномањои байнидавлатї ва бисёртарафа доир ба њамкорињои илмї – техникї зикр 
шудаанд. 

Чунин таѓйирот тасодуфї набуд. Соли 1973 дар як ќатор мамлакатњои ѓарбї 
буњрони энергии бошиддат руй дод. Инсоният маротибаи аввал њаќиќатан њис намуд, 
ки захирањои сўзишворињои карбогидридї бењудуд нестанд. 

Ба ѓайр аз ин, солњои охир масъала доир ба њифзи муњити зист љиддї гардид, 
зеро рушди саноат боиси вайроншавии барнагардандаи мувозинати дар табиат мављуд 
буда шуда метавонад. Сўзишворињои муосир дар ифлосшавии муњити атроф бо 
моддањои зарарнок наќши муайян доранд. 

Дар ояндаи дур ду манбаи энергия бештар диќќатљалбкунандаанд: синтези 
термоядроии идорашаванда ва энергияи офтоб, ки захирањои бемањдуд доранд. 

Нињоят, энергияи офтоб намуди аз љињати экологї “ тоза”- и энергия мебошад. 
Истифодаи он ба ифлоскунии муњити атроф ва вайроншавии мувозинати гармии сайёра 
алоќаманд нест. 
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Барои табдилдињии химиявии энергияи офтоб истифодаи равандњо дар асоси об 
диќќатљалбкунанда мебошад. 

Дар муќоиса бо реаксияи хориљшавии гидроген аз об [1], аз об хориљкунии 
оксиген раванди мураккаби оксидкунии чорэлектрона мебошад. 

2Н2 – 4е   О2 +4Н + (1)  
Дар мањлулњои обї раванди мазкур ба воситаи њосилшавии пероксиди гидроген 

ва њосилањои он мегузаранд, ки минбаъд то оксиген оксид мешаванд. 
Лекин оксидшавии об бо њосилшавии оксигени молекулавї, дар мавриди бавуљуд 

омадани радикалњои озод њамчун мањсулоти мобайнї, бо талафоти калони энергия 
алоќаманд аст. Бинобар ин њангоми истифодаи реаксияи хориљшавии оксиген дар 
раванњои захиракунї ё мубаддалкунии энергияи оксидшавии об зарурияти иштироки 
катализаторњои махсус пеш меояд. Ин катализаторњо озод шуданро аз њосилшавии 
мањсулоти мобайнї имконият медињанд.  

Талаботи иловагї ба чунин катализаторњо њамчунин хориљшавии оксиген дар 
њолати синглетї нею дар њолати триплетї мебошад. Чунки њосилшавии оксигени 
синглетї инчунин ба талафоти зиёди энергия сабаб мешавад. Сатњи энергетикии 
оксигени синглетї ба 22,5 ккал/ мол = 0,0772 ЭВ аз сатњи триплентї баландтар аст. 

Барои аз мањлулњои ишќорї хориљ намудани оксиген шпинелњо ва гидроксиди 
металлњо ояндадор мебошанд. Шпинелњо њамчун катализаторњои оксидкунии 
пайвастањои гуногун истифода мешаванд. 

Шпинелњо ва гидроксидњо ба сифати катализаторњои хориљкунии оксиген дар 
иштироки оксидкунанда бо методикаи [3] њосил карда мешавад.  

Барои пурра баровардани ионњои металлњо аз таркиби намакњое, ки аз онњо 
катализаторњо њосил шудаанд, намунањои соида майда карда шуда пеш аз истифода 
намудан, як чанд маротиба бо мањлули 0,1 н HCL то пурра аз ионњои ин металлњо озод 
шудан, шуста тоза карда шуданд. 

Барои амалї намудани реаксияи хориљшавии оксиген аз об, дар иштироки 
шпинелњо, мањсулоти таъсири катализатор бо об ё порањои он наќши муњим дорад. 
Натиљањои њосилшуда дар љадвал оварда шудаанд. 

                           
Љадвали 1. - Самаранокии шпинелњо дар реаксияи оксидшавии об 
 
Катализатор  рН Барориши О2%  

Co3O4 10-11 30 

Co Fe2O4 5-6 60 

Co Fe2O4 10-11 62 

  
Оксидшавии об бо ионњои кобалт ва оњан ба воситаи њосилшавии комплексњои 

дуядроии металлњо мегузаранд, ки зери таъсири ионњои металлњо ќобилияти оксидшавї 
доранд. Комплексњои дуядрої дар натиљаи диссотсиатсияи кислотагии молекулањои об 
дар сфераи координатсионии ионњои кобалт ва оњан њосил мешаванд . 
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ТАДҚИҚИ ФОИДАҲОИ ИЛОВАГИИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН ВА 

ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОН БО ЁРИИ ИНТЕГРАЛИ МУАЙЯН 
Кабиров А.Т. - н.и.ф.м., дотсенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

 Маълум аст, ки ёфтани масоҳат ва ҳаҷми шаклҳои геометрии бо хатҳои каҷи 

бефосила маҳдудбуда ба мафҳуми интеграли муайян меорад. Масъалаҳои иқтисодие 

низ мавҷуданд, ки бо истифода аз интеграли муайян муҳлати раванди таҳлили онҳо 

кӯтоҳ шуда, натиҷаи ҳисоббарорӣ саҳеҳтар мегардад. 

 Бигузор хати каҷи талаботи маҳсулоти ихтиёриро додашуда шуморида, 

муодилаи онро дар намуди p = f(Q), ки дар ин ҷо р - нархи маҳсулот, Q - миқдори 

маҳсулот мебошад, менависем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар расми 1 р0 - нархи мувозинатӣ, Q0 - миқдори маҳсулоти бо ҳамин нарх 

фурӯхташуда мебошад. Нуқтаи мувозинатии Е ҳамчун нуқтаи буриши хатҳои талабот 

ва пешниҳод муайян карда мешавад. Азбаски р - нархи сарф - 

кардаи истеъмолкунунда аст, бинобар ин, барои харидани Q0 - миқдор маҳсулот, 
даромади истеъмолкунанда аз ифодаи  рQ0 - муайян карда мешавад.  

Фарз мекунем, ки тамоми миқдори маҳсулот ба бозор пешниҳод нашуда, балки 
як ҳиссаи хурдаш ∆Q пешниҳод мегардад. Дар ин ҳолат, аз мақсади истеҳсолкунанда 

ошкор мегардад, ки ҳиссаи зиёдтари маҳсулот Q1 = ∆Q –  

ро фурӯшад. Пас, нархи чунин миқдори маҳсулот мувофиқи формулаи  
               р1 = f(Q) = f(∆Q)           (1) 

муайян карда мешавад. Агар ∆Q - и маҳсулотро хеле кам дар назар гирем, он гоҳ ҳамаи 

маҳсулоти фурӯхташавандаро бо нархи р1 фурӯхтан мумкин аст. Хароҷоти харидор 
барои ин миқдор маҳсулот р1·∆Q  - ро ташкил медиҳад. Пас аз он, ки ин миқдори хурди 

маҳсулот фурӯхта мешавад, ба бозор ба миқдори ∆Q маҳсулоти нав пешниҳод карда 

мешавад. Он гоҳ миқдори умумии  

маҳсулоти ба бозор бароварда  
        Q2 = ∆Q + Q1 = ∆Q + ∆Q = 2∆Q       

мебошад. Нархи чунин миқдор маҳсулот ба  р2 = f(Q2) баробар шуда, хароҷоти харидор 
барои харидани ин миқдор маҳсулот р2∆Q = f(Q2)∆Q  - ро ташкил медиҳад. Чунин 

қоидаро пай дар пай давом дода, баробарии Qп = Q0 = п∆Q – ро ҳосил мекунем, ки дар 

ин ҷо ∆Q = Q0 /п - маҳсулоти фурўхташуда буда, нархи п - миқдор маҳсулот  
          рп∆Q = р0∆Q = f(Q0) =р0           

мешавад, яъне ба нархи мувозинатӣ баробар мешавад ва хароҷоти харидор барои 

харидани маҳсулоти охирин  
          рп∆Q = р0∆Q = f(Qп)∆Q          

- ро ташкил медиҳад.  

    Агар суммаи ҳамаи хароҷотҳои харидорро барои ҳамаи миқдори маҳсулотҳои P0 – 

тартиб диҳем, суммаи             

         0

1

21
)( QQfQрQрQр

n

k

kn
 



              

- ро ҳосил мекунем. Суммаи хароҷотҳо дар расми 2 тасвир шудааст. 

Р = f (Q) 

Р 

Q 0 Q0 

P0 
E (нуқтаи мувозинатӣ) 

Расми 1 

р = f (Q) 

Р 

Q 0 Q3 

р3 

f (Q3) 

Расми 2 

Q2 Qn-1 Qn = Q0 

f (Q2) 

f (Q1) 

р2 

р1 

р0 

f (Qn-1) f (Qn) = f (Q0) = р0 

• 
• 

• 

• • 
рn-1 

 
 Q1 

• 
   



531 

 

Суммаи хароҷотҳои харидорро барои харидани Q0 - миқдор маҳсулот дар ҳамаи 

n - ҳиссаи тақсимот ҳамчун масоҳати росткунҷаҳои дар расми 2 тасвиршуда тақрибан 
чунин навиштан мумкин аст:  

        

0

0

)()()(
001

Q

D

n
dQQfQQfQQfS   .     (2) 

Қайд намудан лозим аст, ки дар ин формула ҳангоми n - ро беҳад калон ва ∆ - ро 

беҳад хурд шуморидан, мавҷудияти суммаи хароҷотҳои харидорро тасаввур карда 
метавонем.  

 Аз нуқтаи назари геометрӣ ин формула масоҳати трапетсияи каҷхаттаро  

ифода намуда, аз нуқтаи назари иқтисодӣ интеграли муайяни дар порчаи [0;Q] тамоми 

хароҷотҳои харидорро ифода менамояд.  

Аз расми 2 маълум аст, ки масоҳати трапетсияи каҷхатта аз суммаи масоҳати 

роскунҷаҳо ва секунҷаҳои каҷхатта иборат буда, масоҳати секунҷаҳои каҷхаттаро 

ҳамчун фарқи масоҳати трапетсияи каҷхатта ва масоҳати росткунҷаҳои 
дарункашидашуда тасвир кардан мумкин аст. Бинобар ин агар бо CS фоидаи иловагии 

истеъмолкунандаро ишора намоем, он гоҳ  

          00

0

)( QPdQQfСS

Q

           (3)      

мешавад. Агар фосила  аз як ҳисса [0;Q0] иборат бошад, он гоҳ CS - ро чунин навиштан 
мумкин аст:  

          00

0

0

)( QPdQQfСS

Q

   ,         (4)      

ки дар ин ҷо р0Q0 – хароҷоти истеъмолкунанда (масоҳати росткунҷа) аст.  

 Аз нуқтаи назари иқтисоди бозорӣ фоидаи иловагии истеъмолкунанда ҳамчун 

даромади иловагии харидор мавриди таҳлил қарор мегиранд.  

Масъалаи 1. Хати каҷи талабот мувофиқи функсияи  
            р = f(Q) = 36 – 6Q2         

ва миқдори маҳсулоти мувозинатӣ  Q0 = 2 дода шудааст. Фоидаи иловагии 
истеъмолкунандаро ёбед.  

Ҳал. Дар функсияи нарх қимати Q0 = 2 - ро гузошта, нархи мувозинатиро ҳосил 
мекунем:     р0 = 36 – 6 . 22 =12. 

Мувофиқи формулаи 4 фоидаи иловагии истеъмолкунандаро меёбем: 

     

32241672212)636(

2

0

2
  dQQСS

 

(воҳ. пулӣ). 

 

Акнун мафҳуми дигари иқтисоди бозориро, ки фоидаи иловагӣ ё ки маҳсулоти 

зиёдатии истеҳсолкунанда ном дорад, дида мебароем. Графики чунин функсияро тасвир 
мекунем (расми 3):     

   Ба монанди масъалаи боло, баъзе харидорон (истеъмолкунандагон) қонуниятҳои 

бозорро дар назар дошта, имконият пайдо мекунанд, ки маҳсулоти тайёрро бо нархи 

арзон пайдо карда метавонанд ва инчунин, истеҳсолкунанда - 

гон ё ин ки фурӯшандагон имкон пайдо мекунанд, ки маҳсулоти худро аз нархи доимии 

бозор арзонтар фурӯшанд. Дар ҳақиқат, хати каҷи пешниҳоди дар расмҳои 4 -5 

тасвиршуда, миқдори маҳсулоти истеҳсолшударо ифода мекунад. Дар ин ҳолат, низ бо 

нарxи р0 миқдори Q0 - и маҳсулот пешниҳод карда мешавад. 

  

     

 

р = f (Q) 

р 

р0 
Харидор 

• 

Қисми зиёдатии харидорон 

(CS) 

р = f (Q) 

р 

р0 

М

  
. 
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Нуқтаи  

мувозинатӣ 
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Агар ҳамаи миқдори маҳсулоти Q0 - и бо нархи р0 харидаи харидорро бо R ишора 

намоем, он гоҳ даромади харидор мувофиқи формулаи R= р0Q0  ифода карда мешавад. 

Инчунин, қайд карда метавонем (расмҳои 4 – 5), ки миқдори маҳсулотҳои 

истеҳсолшудаи аз Q0 хурдтар дорои нархҳои аз р0 хурдтар мебошанд.  

    Фоидаи иловагии истеҳсолкунанда бо ёрии формулаи зерин ёфта  

мешавад::        

Q

dQQfQрРS

0

00
)(          (5)      

 
 
 
 
 
     
 
 

Масъалаи 2. Хати каҷи пешниҳод бо формулаи р = 1 + 3Q2 + 6Q3 дода шуда, барои 

хатҳои каҷи талабот ва пешниҳод нуқтаи мувозинатӣ Q0 = 2 мебошад. Фоидаи 

иловагии истеҳсолкунанда ёфта шавад.  

    Ҳал. Пеш аз ҳама, нархи маҳсулотро ҳангоми Q0 = 2 будан меёбем:  
  р0 = 1+ 3 . 22 + 6 . 23 = 1+12 + 48 = 61; 

    R = р0Q0 = 61 . 2 = 122 (воҳиди пулӣ).   

      8834122631122

2

0

32
  dQQQPS  (воҳ.пулӣ). 

Бигузор функсияи  Qfр   хати каҷи талабот бошад. Бо р0 нархи 

мувозинатӣ ва бо 
0

Q  миқдори моли бо ин нарх фурӯхташавандаро ишорат мекунем. 

 
000

, QрM  - нуқтаи мувозинатӣ мебошад, ки ҳамчун буриши хатҳои каҷи талабот ва 

пешниҳод ёфта мешавад (расми 6). Миқдори умумии маблағи сарфкардаи 

истеъмолкунандагон барои харидани Q  - миқдор мол ба Qр   баробар аст. Ҳамаи 
0

Q  

миқдор мол якбора ба фурӯш бароварда нашуда, балки он қисм-қисм ба миқдори Q  

ба фурӯш бароварда мешавад.  

Хароҷоти умумӣ (воқеӣ) - и истеъмолкунандагон дар мавриди молро бо қисмҳои 

бениҳоят хурди Q  ба фурӯш баровардан ба масоҳати трапетсияи каҷхаттаи бо хатҳои 

  0,  рQfр , 0Q  ва 
0

QQ   маҳдудшуда баробар аст:  
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 Ҳамин тавр, хароҷоти умумӣ (воқеъӣ) - и истеъмолкунанда бо формулаи 

              

0

0

Q

dQQfNS          (6)  

ёфта мешавад.   

  Хароҷоти фарзӣ гуфта, хароҷоти умумии истеъмолкунандаро барои харидани 
0

Q  

миқдор мол бо нархи мувозинатии 
0

р  меноманд:   

       00
QрMS  .           (7) 

Дар шароити бозорӣ хароҷоти фарзӣ метавонад бо хароҷоти воқеӣ баробар 
шавад. 

Барои ёфтани хароҷоти изофагӣ аз хароҷоти умумӣ хароҷоти фарзиро тарҳ 
мекунем: 

             HS = NS - MS          (8) 

    Масъалаи 3. Хати каҷи талабот 
2

334 Qр   ва ҳаҷми мувозинатии мол 3
0
Q  

мебошад. Хароҷотҳои умумӣ, хароҷоти фарзӣ ва хароҷоти изофа ёфта шаванд. 

    Ҳал.  

1) Нархи мувозинат  
00

Qfр   - ро меёбем:  

         
  7273433343

2

0
 fр . 

2) Хароҷоти умумӣ (воқеӣ) - ро аз формулаи (6) меёбем: 

      

    ;752733434334

3

0

3

0

32

|  QQdQQNS  

3) Хароҷоти фарзиро бо ёрии формулаи (7) меёбем: 

              MS 2137
00

Qр . 

4) Хароҷоти изофа HS - ро мувофиқи формулаи (8) ҳисоб мекунем:    

        542175 НS (воҳиди шартӣ).  

Хулоса, бо ёрии муодилаҳои хатҳои каҷи талаботу пешниҳод ва ҳаҷми маҳсулоти 

додашуда фоидаҳои иловагии истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, хароҷоти 

умумӣ, хароҷоти фарзӣ, хароҷоти изофагӣ муайян карда мешаванд. Асоси ин 

ҳисобкуниҳоро интеграли муайян ва хосиятҳои он ташкил додаанд. Тасвири нақшаҳо 

дар раванди тадқиқ мазмуни онро боз ҳам равшантар менамояд. Татбиқи интеграли 

муайян дар ҳалли чунин навъи масъалаҳои иқтисодӣ муҳлати татбиқи таҳлилро кутоҳ 

намуда, ба баландшавии ҳисоббаробариҳои дақиқи иқтисодӣ, ки ҳалли онҳо бо усулҳои 

анъанавӣ вақти бисёрро талаб мекунад, мусоидат менамояд. 

 
Адабиёт: 

1. Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г. Математика в экономике. 1–2 ч. /–М.: Финансы и 
статистика. –2003. –400с.  
2. Колемаев В.А. Экономико–математическое моделирование. /–М.: ЮНИТИ–ДАНА, –2005. – 
295 с. 
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3. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов.Часть 2, /–М.: ЮНИТИ. –2007. –
428с. 
4. Курбанов И.К., Нурублоев Н. Решение экономических задач математическими методами. 
Учеб. пособие. /–Д.: РТСУ, –2009.–202с. 

5. Кабиров А.Т.,Саидов Б.Б. Математика дар иқтисодиёт /Душанбе, нашр. Сармал-компания. –

2021. –507саҳ. 

6. Усмонов Н., Шарипов Б. Татбиқи интеграли муайян дар ҳалли масъалаҳои илмҳои 

табиатшиносӣ ва иқтисодиёт /–Д.: ДАҲТ. –2002. –180С.  

7. Ҳабибулло А., Кабиров А.Т., Бурҳонов З. Математикаи олӣ. Қисми 2. //–Д.: Промтекс. –2018., 
–475с.  

8. Шодмонов М.У., Кабиров А.Т. Татбиқи усулҳои математикӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ 
/–Д.: Олами Дониш, 2017, –382с. 

 
 

ВАҚТ ЯКЕ АЗ ОМИЛҲОИ АСОСИИ ИҚТИСОДИЁТ 
 

Шодмонов М.У., н.и.ф.м., дотсенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 
Шомирзоев А.И., ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

 

  Дар ҳисобкуниҳои молиявӣ ва истеҳсолот вақт яке аз параметрҳои асосӣ ба ҳисоб 

меравад. Инак, як чанд масъалаеро дида мебароем, ки ба вақт алоқамандии бевосита 
доранд.  

 1. Хати каҷи омӯзишӣ. Ҳолатҳое пеш меоянд, ки зарурати баҳодиҳӣ ба вақти 

сарфкардашудаи истеҳсоли ягон миқдор маҳсулоти иловагӣ талаб карда мешавад. 

Барои омӯзиши он хати каҷи омӯзишӣ истифода мешавад.   

 Бигзор барои истеҳсоли х – воҳид маҳсулоти нақшавӣ вақти  xFT   сарф карда 

шавад. Он гоҳ барои истеҳсоли (х + 1) – воҳиди маҳсулот тақрибан вақти    xFxf   

зарур мебошад. Дар ин ҳолат, аксаран аз функсияи дараҷагии намуди   

            01,0,  baaxxf
b

. 

- ро истифода мекунанд ва графики он дар расми 1 тасвир ёфта, камшаванда мебошад, 

чунки ҳангоми афзудани иҷроиши амалиёт ҳои истеҳсолӣ вақт кам мешавад. Ин хати 

каҷро хати каҷи омӯзишӣ меноманд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агар ёфтани вақти маҳсулоти аз рақами х1 то рақами х2 истеҳсолшуда талаб карда 

шавад, он гоҳ аз формулаи  

               

2

1

х

х

dxxfT          (1)  

истифода мекунем. 
 

0 х 

у 

 

Расми 1. 

1 

0 ≤ b ≤ 1 
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  Масъалаи 1. Пас аз васл кардани 10 дона соат маълум шуд, ки дар оянда вақт 

мувофиқи формулаи 
1,0

9


 xy кам мешавад. Вақтеро муайян намоед, ки талаботи боз 15 

соати дигар васл карданро (аз рақами 10 то 15) дошта бошад.  
   

 Ҳал. Барои ёфтани вақти талабкардашуда аз формулаи (1) истифода мебарем.  

  Мувофиқи шарти масъала: х1 = 10, х2 = 15 аст. Пас, 

 

  16,42225,7441,1110
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 x
xх

dxхT
 

 

Ҷавоб: ΔТ = 42,16 соат. 
 

 2. Вақти миёна. Масъалаи зерини истеҳсолиро мавриди тадқиқ қарор медиҳем: 

вақти миёнаи аз худ кардани як асбоб дар муддати коркарди асбобҳо аз рақами х1 то 

рақами х2, ҳангоми маълум будани вақти сарфшуда барои асбоби якум (а) ва 

нишондиҳандаи раванди истеҳсолот (b), ёфта шавад.  

 Бигузор тағйирёбии вақти t барои тайёр намудани асбоб  

вобаста аз дараҷаи азхудкунии истеҳсолот бо функсияи t = t(x) ифода карда шавад, ки 

дар ин ҷо х – рақами тартибии асбоб барои ҳар як миқдор мебошанд. Функсияи t = t(x) 

дар масъалаҳои истеҳсолӣ бештар вақт дар намуди t = аx-b меояд. 

 Ҳамин тавр, вақти миёнаи аз худ кардани як асбоб дар муддати коркарди 

асбобҳо аз рақами х1 то рақами х2 бо формулаи 

                   




2

1
12

1
x

x

M
dxxt

xx
t             (2)  

ёфта мешавад. 

Масъалаи 2. Вақти миёна, ки барои аз худ кардани як асбоб дар муддати 
азхудкунии аз х1 = 9 то х2 = 25 асбоб сарф карда мешавад, ёфта шавад, агар а = 35 ва b = 
0,5 бошад. 

Ҳал. Барои ёфтани вақти миёна аз формулаи (2) истифода мебарем. 

Мувофиқи шарти масъала: х1 = 9, х2 = 25, а = 35, b = 0,5,  

         
5,0

35)(


 xхt .  

Ҳамин тавр, 

   75,835
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1
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2

1




 


xdxxt
M

.Ҷавоб: tм = 8,75 воҳиди вақт. 

Адабиёт:  

1. Кабиров А.Т.,Саидов Б.Б. Математика дар иқтисодиёт /Душанбе, нашр. Сармал-компания. –
2021. –507С 
2. Шодмонов М.У., Саидов Б.Б. Намунаи њалли масъалањо ва супоришњои тестї аз фанни 
математика дар иќтисодиёт /–Д.: Матбааи Вазорати маориф ва илми чумњурии Тољикистон, 
2021, –191С.  

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА РИМАНА ДЛЯ РАЗМКНУТЫХ КОНТУРОВ В 
СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ 

Усманов Н., д.ф.-м.н., профессор кафедры высшей математики ТГФЭУ 
Шадманов М.У., к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры высшей математики 
ТГФЭУ 
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Дан контур  , состоящей из совокупности m  гладких непересекающихся кривых 

m
 ,...,,

21
, концы которых 

k
a  и 

k
b  (положителный обход производлится от 

k
a  и 

k
b ), 

и пусть    tCt ,
1

  - заданные на   из класса     0,
1

 t .  

Требуется определить функцию  z
1

 , аналитическую на всей плоскости, кроме 

точек контура  , граничные значения    tt


11
,   которой при приближении к   слева 

и справа суть интеррируемые функции, удовлетворяющие краевому условию  
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1

1
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,        (1) 

где     ...,,2,1,...,,2,1  jk
jk

 - несовпадающие точки контура;  

jk
pm , - целые положительные числа. 

Задача Римана для разомкнутного контура отличается от задачи для замкнутого 
контура. Для замкнутого контура требуется найти две аналитические функции, а для 
разомкнутого кортура требуется найти одну аналитическую функцию для которой 
контур   является линии скачка. 
 Сформулированую задачу можно свести к задаче для замкнутого контура с 
разрывными коффициентами следующим образом. Дополним контур   m

произвольными кривыми 
m

    ...,,,
21

 так, чтобы образовалась одна замкнутая кривая 

   
m

L ...
11

 без самопересечений. 

 На дополняющих кривых, очевидно    tt



11

 . Учитывая эту задачу  1  можно 

рассматривать как задачу на замкнутом контуре, 
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причём  
 

       tCtCtAtA 
112

,  на 
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              0,1
12

 tCtA  на  mk
k

...,,2,1  .        (3) 

 Положим в (1)  
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         (4) 

Из (4) и (2) имеем: 

                   tCttAttt
p

m

k

k

k

122

1

1








 



        (5) 

 Требуем, что функция  tC
1

 в точках 
k

t  была диференцируема 1
k

m раз. 

 Построим многочлен  tT  так, чтобы он удовлетворял следующее условие: 

                   ...,,2,1;1...,,2,1,0,
1

 kmiTC
kk

i

k

i .     (6) 

Используя  tT  краевое условие (5), перепишем в следующем виде: 

             tTtCttAtttTt
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или  
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                 tCttTtCttAtttTt
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или  
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  ,        (7) 

где  
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где  

   tAttA
p

23


 . 

 Положим   K
i
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eaA


 

3
и  

)(

3

kK
i

kk
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  , где 

k
  обозначено изменение 
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В начальной точке 
k

a  значение аргумента 
k

 берём в пределах  

               02 
k

 ;            (10) 

если ищется решение, ограниченное в точке 
k

a ; 

если искомое решение не ограничено в точке 
k

a , тогда 
k

 берём в пределах       

              20 
k

 ,             (11) 

 Полагая  
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здесь 
k

æ - целые числа, определяемые по формуле  









 


2
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для решений, ограниченных в точке 
k

b , если решение неограниченных на 
k

b  

              1
2

æ
k
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.            (13) 

Индекс задачи вычисляется следующей формулой  






m

k 1

kk
ææ  

 Мы видим, что допущение неограниченности решения на любом из концов повышает 
индекс на единицу. 
  Вводим новые функции: 
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Подставляя (14) в (7) имеем: 
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Итак, мы получили задачу непрерывным коэффициентом на  . 
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где 
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Представим  t
4

  в виде  
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Подставляя в (15), имеем: 
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 Так как  
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3  , поэтому 
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 Здесь  
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Тогда краевое условие принимает вид: 
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. 

При 0æ  функция 
 

 t

t





-

3
 на бесконечности имеет полюс, при 0æ   нуль 

порядок æ . 

Рассуждая как в  1  стр. 111, получим следующие результаты: 

1) Если 0æ  . Тогда  
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Отсюда  

                  z
æ3

zzz   .        (17) 

Формула (17) даёт общее решение неоднородной задачи, также он содержит 
общее решение однородной задачи.  

 2) Если 0æ   - тогда 
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3
 на бесконечности обращается в нуль. 

 

 
 

 

 
  0

33














t
t

t
t

t

t










, 

                 z  zz
3

.           (18) 



539 

 

 Здесь в выражении  z


3
  первый множитель имеет на бесконечности полюс 

порядка æ- , а второй, как интеграл типа Коши имеет на бесконечности нуль первого 

порядка. Следовательно,  z
-

3
  имеет на бесконечности полюс порядка не выше 1-æ- . 

Поэтому в случае отрицательного индекса неоднородная задача неразрешима, она 
будет разрешима если разложение  
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1-æ-  коэффициентов разложения  z
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  обратились в нуль 
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁНИ ДОНИШКАДАИ 
ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДОИР БА ТАЪЛИМИ ФАРОГИР 

Сафаров М.Ќ., мудири кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании ДДМИТ 

  
 Дигаргунињои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоие, ки имрўз дар мамлакати мо ба 
амал меоянд, дар соњаи маълумоти олии касбї вазъияти принсипиалии навро ба вуљуд 
оварданд, ки ин дигаргунињои куллиро дар системаи тайёр кардани мутахассисон 
таќозо мекунад. Зеро ояндаи љумњурии Тољикистон бештар ба он вобаста аст, ки 

одамон чї гунаанд ва мо онњоро барои дар оянда кор кардан чї гуна таълим медиҳем. 

 Кор ба равиши интеграктивӣ-инкишофдиҳандаи ташаккули салоҳияти касбии 

омўзгорони оянда дар муассисањои таълимии тарбияи ҷисмонӣ, ки аз як тараф, 

омодагии доимиро инкишоф медиҳанд, аз ҷониби дигар, ба худшиносии шахсият дар 
фаъолияти корї мусоидат мекунад.  

 Дар ин росто нисбати хатмкунандагони донишгоҳњои тарбияи љисмонї ва 

варзиш талаботи хеле баланд гузошта мешавад, ки дорои сатҳи баланди тахассусї, 

донишмандї, ташаббускорї, эҷодкорї, хушмуомила будан ва ѓайрањо дар назар аст. 
Дар баробари ин консерватизми чањорчўбаи педагогї, ба шароити нав мутобиќ карда 
тавонистани он боиси талаботњои шароити нав мегардад. Афзудани ањамияти тайёр 
кардани муаллимони мутахассис ба љараён ва сахтгирии тарзи тафаккури 
мутахассисони ояндаро ба талаботњои иљтимоии муосир бояд мутобиќ кард. 

 Рақобатпазирии хатмкардаи муосири донишгоҳи тарбияи љисмонї ва варзиш 

на танҳо ба маҳорати интиқоли дониш алоќаманд аст, балки ҷаҳонбинии ҳамаҷонибаи 

инсондӯстї, ки ба ташаккули насли наврас омўзонидани тарзи тафаккур ва ҷаҳонбинии 

онҳо таъсири қавӣ дорад, таъмин мегардад [2,3,4].  

 Дар ин шароит масъалаи тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ 

тавассути ташаккули салоҳияти касбии онҳо аҳамияти хоса пайдо мекунад. 
 Вобаста ба ин, зарурати коркарди илмию назариявии асосњои педагогии 
ташаккули салоњияти касбии донишљуён, ки гарави инкишофи минбаъдаи потенсиалии 
шахсияти мутахассис мебошад, хеле афзудааст. [3. С. 14] 

 Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки арзиши олии таълим ва ҳадафи зинанизомии он 

дар раванди таълимии донишгоҳи варзишӣ ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯён 
мебошад. 

Раванди ташаккули салоҳият дар шароити донишгоҳ низ аз он сабаб, ки чӣ дар илми 

педагогии хориҷӣ ва ватанӣ ин масъала то ҳол мавзуи тадқиқоти мустақил набуда, дар 

ин љода аҳамияти хоса пайдо кардааст. 
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Дар раванди корњои илмї - тадќиќотї мо мебинем, ки категорияи «салоҳият» пеш аз 

ҳама дар корњои муҳаққиқону равоншиносон, файласуфон, фарҳангшиносон, 

ҷомеашиносон, иқтисоддонҳо инъикос ёфтааст. 
Тањлили адабиёти фалсафї, психологї, педагогї, сотсиологї оид ба масъалаи 
тањќиќшаванда имкон медињад, ки ба хулосае оем ки имрўз дар тафсири мафњумњои 
«салоњият» аќидањои умумї вуљуд надоранд. 
   Ошкорбаёнї дар љомеаи имрўза, интеллектуализатсияи он, дастовардњои илмњои 
психологию педагогї, равандњои воќеии навсозии маориф, пешравињои идоракунї дар 

мактабњои олї - њамаи ин боиси аз нав дида баромадани нуќтаи назар оид ба мафҳуми 
салоњияти касбї мегардад[4 с.77-78].  

    Дар муайян кардани моҳияти мафҳуми «салоҳият» муқаррароти асосии назарияи 

фаъолият, принсипҳои асосии ягонагии равандҳои берунӣ ва дохилии фаъолият дар 

нуқтаҳои ибтидоӣ мебошанд. 

 Ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯён дар раванди таълими мактаби олии 

тарбияи ҷисмонӣ бо тамоми маҷмӯи фанҳои таълимӣ амалӣ карда мешавад.  

 Аз ин рӯ, зарур аст, ки омӯзиши ҳар як фанни таълимӣ ба ташаккули сифати 
таркибии шахсият кўмак расонад. 
 Дар илмњои педагогика ва психология, чунон чи аллакай зикр гардидаст, дар 

бораи дарки моҳияти салоҳияти касбӣ то ҳол нуқтаи назари ягона вуҷуд надорад, зеро 

муҳаққиқони гуногун дар ин соња маъноҳои гуногунро фарқ мекунанд[5. С.159]. 

 Салоҳияти касбӣ ҳамчун меъёри зарурии аттестатсияи омӯзгорон, ҳадаф ва 

натиҷаи таҳсилоти касбӣ, шарти самаранокии фаъолияти касбӣ ва ғайрањо мебошад. 

 Сарфи назар аз равишҳои зиёди омӯзиши салоҳияти касбӣ, ҳама тадқиқотчиён 

аз истилоҳи асосии «салоҳият», ки ҳамчун ҳуқуқи муайяни тасдиқшуда мансуб аст, ба 

гурӯҳи муайяни касбӣ ҳамчун дониш ва таҷриба дар ҳама соҳае, ки мутахассис дорад, 
бармеояд. 

 Дар доираи салоҳияти касбии омӯзгор мо сифати таркибии шахсияти омӯзгор, 

аз ҷумла маҷмӯи хосиятҳои шахсӣ, касбӣ, коммуникативиро, ки дараҷаи маҳорати 
фаъолияти касбии педагогиро муайян мекунанд, дарк мекунем ва дар асоси дониши 

касбӣ, малака, муносибат ба онҳо, инчунин сатҳи фаъолият бо онҳо, ки ба омӯзгор 

имкон медиҳад фаъолияти касбиро ба таври муассир амалӣ созад, инчунин ба рушди 

худинкишофдињї ва худтакмилдињии шахс дар фаъолияти касбӣ мусоидат намояд.  

 Мо барои омӯзиши моҳияти салоҳияти касбӣ якчанд равишро муайян кардем. 

 Муносибати касбӣ ҳамчун намунаи мутахассиси оянда муайян шуда, талаботи 

умумиро нисбат ба касб ва инкишофи фардии мутахассис ҳамчун субъекти фаъолияти 

касбӣ дар салоҳияти касбї таљассум менамояд. (В.В.Беспалько, В.А.Сластенин, 

М.С.Шатин ва ғ.). 

 Муносибати акмеологӣ салоҳияти касбиро сатҳи рушди маҳорати касбии 

субъекти фаъолият мешуморад. Дар зинаи донишгоҳ ин «тайёр будан» (А.И. Мышенко, 

Г.Н. Сериков, С.Т. Травкина), дар аспирантура «маҳорат» (И.Д.Багаева, С.Б.Элканов, 
Н.В.Кузбмина ва дигарон) чунин номидаанд. 

 Равиши дониш ба таърифи анъанавии шахси салоҳиятдор ҳамчун бо хабар ва 
донишманд асос ёфтааст. 

 Салоҳияти касбӣ ин маљмўи таҷриба ва донишҳои ҷамъиятї дар натиҷаи 

амалияи фаъолияти касбӣ ќаблан ҳосилшуда мебошад (К.Я.Вазина, А.А.Вербитский, 
Н.С.Розов, И.К. Шалаев ва дигарон). 

   Муносибати интегративӣ-инкишофёбанда салоҳияти касбиро ҳамчун якпорчагии 

системавии ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд баррасӣ мекунад. Ин равиш барои педагогика 

хеле навоварї аст. Пас биёед дар бораи он муфассалтар таваққуф кунем (9, с. 103-104). 

 Ин равиш ҳамчун як ҷузъи махсус мазмун ва вазифаи асосии онро ифода 
мекунад, ки чунин мебошанд: 
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 якум – интерактивӣ, аввалан тамоюлҳои рушди ҷомеаро дар роҳи дигаргуниҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ворид шудан ба иқтисоди бозорӣ, ба роҳи мутамаддини рушд пайдо 
кардан; 

  дуюм- равандҳое, ки дар мактаби олии тарбияи ҷисмонӣ ба амал меоянд, дар 
мустањкам намудани алоќаи байнињамдигарии мактабњои олї бо дигар системањои 
љамъиятї инъикос ёфта, дар зарурияти тайёр кардани мутахассисоне, ки ќобилияти 
кордонї доранд, дар шароити доимо таѓйирёбанда инкишоф меёбанд; 

 сеюм, муошират, ки асоси салоҳияти касбии омӯзгорони ояндаи тарбияи 

ҷисмониро ташкил медиҳад, дар моҳияти худ ҳамбастагии илм ва мањорати амалия 
мебошад; 
 чорум, њамбастагии эљодии таълими идоракунї ва мазмуни роњбарию педагогии 
кори муаллими тарбияи љисмонї, равияњои педагогї, психологї, фарњангї, 
табиатшиносиро дар бар мегирад. 
 Инчунин нињоят, интерактивї ќобилияти идоракунї ва мањорати педагогиро 
инъикос менамояд, ки њамаи ин муттањид мебошанд (9, с. 146). 

 Вазифаи асосии равиши интегративӣ-инкишофдиҳанда аз он иборат аст, ки 

раванди ташаккули салоҳияти касбӣ барои фаъолияти эҷодии кори педагогӣ, аз як 

тараф, омодагии худро ба рушди доимии худ ташаккул диҳад, аз тарафи дигар, дар 
љараёни кор њамаи ин омилњоро самаранок истифода намояд.  
 Њамин тавр, равиши интегративї-инкишофдињанда аз њамгироии мазмуни 
таълим тавассути муќаррароти маќсадноки модели рушди мутахассиси ояндаи соњаи 
тарбияи љисмонї, аз пайвастагї ва њамгироии омодагии идоракунї, педагогї, 
психологї, фарњангї, табиатшиносии омўзгор иборат аст, ки дар барномаи таълимї 
инъикос ёфтааст [6,7]. 

 Хусусияти бунёдӣ ва амалии илмҳои идоракунї ва психологию педагогӣ 

ҳангоми сохтани нақшаи таълимии ҳамгирошуда ва «Ташаккули салоҳияти касбӣ» дар 

истифодаи технологияи идоракунии рушд дар раванди таълими фаъолияти эҷодии 

роҳбарикунанда ва педагогӣ, дар ташаккули шакли интегративии худидоракунии 

хонандагон ҳамчун субъекти таълим ва инкишоф, дар татбиќи меъёри интегративї – 
услуби эљодии фаъолият – дар арзёбии самаранокии сатњи ташаккули салоњияти касбии 
донишљўён дар мадди назар аст. 

 Муносибатҳои гуногуни дарки моҳияти салоҳияти касбӣ ба мо имкон 

медиҳанд, ки хусусияти бисёрҷонибаи ќобилияти мутахассисро бубинем. 

 Салоҳияти касбӣ имкон медиҳад: 
 -мутахассиси ояндаро лозим аст, ки аз рўи касби худ пайваста такмил ёбад, 
зеро ин самти тањсилоти шахсии у мебошад; 
 -ба натиљањои фаъолияти хонандагон бањо дињад, зеро сифат - хусусияти 
дастраси санљишро дар бар мегирад; 

 -шахсияти донишҷӯ ҳамчун ягонагии модели объективӣ ва имкониятҳои 
субъективии шахсият муайян карда шавад; 
 -ташхиси дараљаи салоњияти касбї, ки дар натиљаи омўзиш пешбинишуда, роњу 
воситањои ташаккул ва инкишофи минбаъдаи ин сифатро муайян менамояд. 

 Хулоса: Ҷузъҳои фаъолияти касбӣ ва педагогӣ дар як вақт ҳамчун ҷузъҳои 

салоҳияти касбии донишҷӯ амал карда, ҷузъи тарҳрезӣ, конструктивӣ, ташкилӣ, 

коммуникатсионӣ, гностикиро дар бар мегиранд. Равишњои зикргардида тамоми 
соњањои њаёти инсонро фаро гирифта, сохтори фаъолияти касбї ва педагогиро инъикос 
намуда, муоширати педагогиро њамчун асоси салоњияти касбии омўзгор (А. К. 
Маркова, Е. М. Павлютенков, И. М. Стариков) ва ѓайра нишон медињанд. 
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УСУЛҲОИ ТАЪЛИМ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ГИМНАСТИКЇ 

Муллоев М.Б., муаллими калони кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании 
ДДМИТ 

Усулҳои таълим- яке аз муҳимтарин масъалаҳои омӯзиш ва таълим мебошанд. 

Самараи вазифаҳои таълим ба дуруст ҳал намудани онҳо вобастаанд. Усулҳои таълим 

ин тарзҳои фаъолияти якҷояи омӯзгор ва донишҷӯён аст, ки барои ҳалли вазифаҳои 

омӯзиш равона карда шудаанд. Ҳар як усул аз унсурҳои ҷудогона иборатанд, ки онҳоро 

усулҳо меноманд. Аз ҷумла, тарзи кор бо адабиёт, тартиб додани нақшаи кори 

тарбияви, таълимї, нақл кардан, тайёр намудани мавзуи дарс ва ғайраҳо. 

 Маҷмӯи усулҳо бошанд, барои ба вуҷуд овардани усулҳои таълим ва ҳалли 

масъалаҳои дидактикї ёри мерасонад. Масалан шинос шудан ва маҷмўи машқҳои нав 

ва барои аз худ намудани онҳо , Маҳорату малакаҳои нав ва мустаҳкам намудани онҳо 

дар амал. Усулҳои таълим вазифаи ахборотиву идоракунии худро доранд. Дутарафии 

усулҳои таълимро аз усулҳои таҳсил фарқ карда тавонистан лозим аст. 

 Барои мисол омӯзгор мефаҳмонад, намоишу маслиҳатҳо медиҳад, сӯҳбатҳо 

гузаронида, муҳокима мекунад. 

 Усулҳои таҳсил аз иҷроиши машқҳо иборат мебошанд. Масалан: омӯзгор мавзўи 

гузаштаро такроран мустаҳкам карда истода, аз машғулиятгарон иҷроиши машқ ва 

мавзуҳои навро амалан талаб мекунад ё меомӯзонад.  

 Дар айни ҳол амалиёти донишҷӯёнро таҳлил карда хатогиҳои онҳоро аниқ 

месозанд, барои мустаҳкам намудани комёбиҳо аз машқҳои нав вазифа медиҳад ва 

самари омӯзишро назорат мекунад. 

 Аз таҷрибаи омӯгорон, мураббиён, варзишгарон ва дигар мутахассисони соҳаи 

варзиш маълум мегардад, ки дар давоми омӯзиши машқҳои гимнастикӣ усулҳои 

гуногуни таълимӣ истифода бурда мешаванд. Аз ин рӯ аз омӯзгор талаб карда мешавад, 

ки ӯ аз усулҳои таълимӣ маълумоти пурра дошта бошад. Агар омӯзгор хоҳад, ки 
таълиму тарбия бо тайёрии хуб гузарад, бояд талаботи услубиро риоя намояд ва дар 

амал татбиқ кунад: А) ҳар як усул аз ҷиҳати илмӣ асоснок бошад;  

Б) вобаста ба талаботу мақсади дарс усули мувофиқро интихоб намоянд; 

В) ҳар як усул бояд меъёри баҳодиҳӣ дошта бошад, таълим натанҳо барои 

моҳияти омӯзиши ҳаракат, машқ равона шавад, балки моҳияти тарбиявӣ дошта, дар ин 

роҳ хизмат карда тавонад;  

Г) усулҳои таълим ба талаботҳои асосҳои таълим мувофиқат кунад; 

Д) дар ҳолати истифодаи усулҳо ҷиҳати тайёрии ҷисмонии ҳар як хонанда ба 
назар гирифта шавад. 

  Усули сухан; нақл, фаҳмондан, сӯҳбат, муҳокима, супориш, маслиҳат, баҳодиҳӣ, 

фармон, ҳисоб, мукофот, ҷазо ва ғайраҳо. 
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  Усули айёният; намоишҳои тасвирӣ, нақшаҳо, диаграммаҳо, график, нақшаҳои 

муҳаррик, кино, экранҳои телевизион, видеомагнитафон ва ғайраҳо. 

  Усули амалия; машқҳои амалӣ, омӯзиши машқҳо ба қисмҳо, омӯзиши машқҳо 

ба таври бозӣ, омӯзиш ба таври мусобиқа, омӯзиши машқ дар шароитҳои тасвирёбанда 

ва ғайраҳо. 

  Услуби сухан; ба воситаи сухан омӯзгор тамоми фаъолияти эҷодӣ, 

ташкилотчигӣ ва илмиеро амалӣ мегардонанд. Усули сухан чандин масъалаҳои 

дидактикиро ҳал мекунад. 

  Омӯзгор маълумоти заруриро ба донишҷӯён фаҳмонда давомнокии 

донишандӯзии онҳоро идора мекунанд ва дар асоси он қувваҳои маърифатии онҳоро 

инкишоф медиҳад. Ягон воситаи ҳозиразамони техникӣ ва ғайра наметавонад, ки ба 

мисли омӯзгор вазифаҳои муайяни ҳар як дарс, талаботи донишҷӯёнро ба эътибор 
гирифта, маълумоти лозимиро дода тавонанд. 

 Афзалияти усули сухан аз равону фаҳмо ва шавқовару нишонрас будан аст. Бо 

тавассути роҳҳои гуногуни машқҳо ё расмҳо, нишон додани барномаҳои телевизиону 

видеомагнитафон ва дигар воситаҳои аёнии усулҳои таълимро бою рангин мегардонад. 

Усули сухан инкишофёбии омӯзишро фаъол мегардонад ва ба донишҷӯён имконият 

медиҳад, то дар бораи ҳар як ҳаракати худ маълумот гирад, бо ёрии сухан омӯзгор 

натиҷаи аз худкунии мавзуъҳои дарсиро таҳлил карда, ба фаъолияти хонандагон баҳо 

медиҳад. Умуман бо ёрии сухан омӯзгор қодир нест, ки ҳолати омӯзишро идора кунад. 

  Аз ин нуқтаи сухани омӯзгор бояд ният содда ва фаҳмо бошад. Ҳамаи инро ба 

назар гирифта нисбати истифодаи усули сухан ба омӯзгор якчанд талабот пешниҳод 

карда мешавад: --мазмуни дарс бояд хусусияти вазифаҳои хонандагонро қонеъ 
гардонида тавонад: 

--дар вақти суханронӣ ҳатман ба моҳияти ҳар як машқ, ҳаракат ва нафасгирии он 

диққат зарур: 

--дар вақти машғулият диққати асосиро ба тази дурусти қоидаҳои иҷроиши 

машқҳои сода ва фаҳмондани онро тавонад. Ҳангоми фаҳмонидани машқҳо диққатро 

ба он равона кардан зарур аст, ки он моҳияти ҷиддитар дошта бошад. Дар бораи он 

ҳаракатҳое маълумотдодан зарур аст, ки ҳангоми иҷрои машқҳо аз тарафи донишҷӯён 

ба таври автоматикӣ хавотир нашуда боварӣ ҳосил кунанд, ки хатогиҳо нашудааст. 

  Истифодаи моҳиронаи аз усули омӯзгор дониши васеъи назариявиро талаб 

мекунад. Ба омӯзгор зарур аст, ки усули суханро ҷустуҷӯ намуда ва истифода барад. 

Масалан: нақл, сӯҳбат, фаҳмондадиҳӣ, таҳлил, супориш, маслиҳат, баҳодиҳӣ, иҷрои 

фармонҳо ва ғайра. 

Усули айёният дар донишҷӯён имконияти васеъ медиҳад, ки дар бораи тарзи 

дурусти иҷро намудани ҳар як ҳаракати машқҳои гимнастикӣ тасаввурот пайдо кунад. 

Айёният инчунин, сифати азхудкунии машқҳоро баланд мебардорад, ки боиси васеъу 

равшан ва бошуурона азхудкунии машқҳо мегардад. Усули айёният дар фаъолияти 

омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ роли ниҳоят муҳимро мебозад. Омӯзгор бо воситаи 

усулҳои айёният метавонад машқҳоро образнок, мукаммалу ҷиддитар фаҳмонда диҳад. 

Айёният фаъолияти донишро бой, васеъ ва ҳаматарафа мукаммалтар мегардонад. Вай 

идроку мушоҳидаҳои аз воқеияти айёнӣ ҳосилкардаи донишҷӯёнро бедор мекунад, ба 

пурратар тасаввур намудани машқҳо ёрӣ расонида метавонад, ки машқ ба таври дуруст 

ва маҳорати баланд намоиш дода шавад. Ё худ фаъолиятнокии донишҷӯёнро бедор 

карда тавонад ва талаботҳои асосии омӯзишро ба назар гирад. 

  Зеро ҳар як ҳаракате, ки намоиш дода мешавад бояд ба синну сол ва тайёрии 

ҷисмонии донишҷӯён мувофиқ бошанд. Дар акси ҳол, агарчанде ин ё он ҳаракат бо 

маҳорати баланд иҷро карда шавад ҳам, донишҷӯ ҳангоми оҷрои он мушкилӣ мекашад. 

Бинобар ин омӯзгор бояд диққати донишҷӯёнро ба чунин талаботи аёният љалб кунад: 

 --тайёр намудани донишҷӯён пеш аз иҷрои машқ; 
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 --тасаввуроти дуруст дар бораи ҳаракат; 

 --ҳавасмандгардонии донишҷӯён; 

 --фаъолиятнокии донишҷӯён ҳангоми нишон додан, риоя кардани онҳо бо 

талаботҳо ва ғайра. 

 Дар мавриди бад будани саломатӣ ё калонсол будани омӯзгор, ӯ машқро нишон 

дода наметавонад, он гоҳ шогирди болаёқат бо ифодаю супориши омӯзгор иҷрои 

машқро ба ўҳда мегирад. Одатан омӯзгор дар фаъолияти худ услубҳои гуногуни 
айёниятро истифода мебарад:  

  --айёнияти шартии тасвири ба мисоли нақшҳо 

 --диограммаҳо, графикҳо, 

 --айёнияти муҳаррикӣ аз қабили кино, экранҳо, телевизион, видеомагнитофон ва 

ғайра. 

 Усулҳои амалия. Намудҳои машқҳои гимнастикӣ хеле зиёданд ва омӯхтани 

машқҳои он аз ҷиҳати хусусияти техника содда ва мураккаб мебошанд. Бинобар ин 

омӯзгор ҳангоми омӯзонидани ин ё он машқ аз усулҳои амалияи “якҷоягӣ” ва “ба 

қисмҳо тақсим карда” омӯзонидан дар машғулиятҳои гимнастикӣ васеъ истифода 
мебаранд. 

 Усули амалия дар фаъолити омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ , мураббиён , 

устодони варзиш пурра ва васеъ истифода бурда мешаванд. Ба таври дигар, ин гурўҳи 

усулҳои амалӣ бо мақсади мустаҳкам ва такрор намудани малакаву маҳорати 

донишҷӯён хизмат карда метавонад. 

 Усули амалия зоҳиран фаъолияти соф характери механикӣ дошта, равиши 

омӯхтани машқро бо таври қонунӣ асоснок мекунад ва ҳар як унсури амалияро барои 

донишҷӯён равшану возеҳ месозад. Усули якҷоя омӯхтани машқҳо имконият медиҳад, 

ки донтшҷӯён ҳаракати машқҳои мураккаби муайянро якбора аз худ кунанд ва доир ба 

онҳо тасаввуротҳосил намоянд. Масалан омӯзгор якчанд маротиба ба пеш муаллақ 

заданро бо усули якҷоя намоиш медиҳад. Барои он ки вазифаро донишҷӯён пурра азхуд 

кунанд омӯзгор онро бояд якчанд маротиба такрор кунад ва мустаҳкам намояд. Ё худ 

ин машқро ба қисмҳо ҷудо карда, омӯхтан муммкин аст. Дар ин маврид омӯзгор бо 

донишҷӯён тарзи дурусти иҷрои машќњоро алоҳида нишон медиҳад. Яъне аввал як 

муаллақ рафта таври дурусти иҷрои онро меомӯзонад, пас маротибаи дувум муаллақ 

мекунад. Баъди ба қисмҳо ҷудо карда омӯзондани машқи мураккаб, бо якҷоягӣ ба ҷо 

овардани он зарур аст. Ин усули таълимро дар дарсҳои тўби дастӣ, футбол, дарсҳои 

варзиши сабук, гуштингирӣ ва ғайра истифода бурдан мумкин аст. Омӯзгор бояд ҳама 

вақт ҳалли мақсади асосиро дар якҷоя омӯхтани машқҳо ҷустуҷў намояд. 

  Усули бозӣ. Ба маврид аст, ки қисми воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ дар бозиҳои 

варзишӣ ва бозиҳои серҳаракат иҷро мешаванд. Омӯзгор бояд мақсади усули бозиҳои 

варзиширо аз бозиҳои серҳараккат ҷудо карда тавонад. 

 Мақсади асосии усули бозиҳои варзишӣ ба ҳавасмандгардонии хонандагон 

вобастагӣ дорад. 

 Усули репродуктивӣ табиати эҷодӣ дорад. 

 Ин усул талаб мекунад, ки ҳар як амал аз рўи ин ё он намунаи нишон дода шуда 

иҷро гардад, ҳар як машғулиятгар мувофиқи тавонии азхудкарда ва дар шароитҳои 

зарурӣ ба кор бурда шавад. Ин тарзи таълим донишро васеъу пурра ва мустаҳкам 

мекунад, имкониятҳои ба таври васеъ дар фаъолияти эҷодӣ истифодашавиро ба вуҷуд 

меоварад. Ҳамин тариқ, тавонои ба ҳолати нисбатан ҷамбастї ва фарогирандаи ҳама 

мавзуъҳои гимнастикӣ мубаддал мешавад, ки он ҳали мақсади таъмин мегардад. 

 Масъалаи дигар ин усули такрорёбист, ки он аз мустаҳкам намудани амалиёти 

пештар ба вуқўъомада иборат аст. Яъне он амалиёт мунтазам ва пай дар пай 

ислоҳгардидаро дарбар мегирад. Вале такроркунии усули ягонагии машқ ба шумор 

намеравад. Дар вақти машқ бояд зикр кард, ки мушоҳида, дар назар доштани намуна, 
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санҷишҳо, худтафтишкунӣ, ислоҳи хатоҳо, натиҷаҳои такрор, мусобиқаҳо ва усули 

иҷрои машқ дар шароитҳои тағйирёбанда, роҳи асосии таълим қисми хотимавиро 
мебозад. 
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ТАТБИЌИ МУОДИЛАЊОИ КВАДРАТЇ ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МАЗМУНИ 

ИЌТИСОДЇ ДОШТА  
 

     Солиев М.Н – муаллими калони ДДМИТ 
 

Њамаи фанњои таълимї дар, маљмуъ як чизи бутун - табиати атрофу инкишофи 
љамъияти инсониро меомузанд. Ба сифати мисол, алоќаи байнињамдигарии фанњои 
математикаю иќтисодиро дида мебароем. 

Амиќу бошуурона аз худ кардани асосњои фанни математика на фаќат ба 
омўзиши минбаъдаи худи фан асоси устувор мегузорад, балки татбиќи амали 
математика имконияти дуруст ба роњ мондани таълими фанњои дигари донишгоњиро ба 
монанди фанњои тамоили иќтисодї дошта бештару хубтар мегардонад. Дар њаќиќат, 
математика аслињаи тавоноест дар роњи њалли масъалањои марбут ба иќтисодиёти 
муосир. Методњои математикї кайњо боз дар њалли масъалањои муњими иќтисодиёт 

наќши худро гузоштаанд. Дар раванди њалли масъалањои мазмуни иќтисодӣ дошта, 
донишљўён донишњои иќтисодии худро њангоми тањлилу муњокимаронињои гуногуни 
математикї сайќал дода, ба њалли масъалањои мушкилтар беш аз беш омода мегарданд. 

Алоќаи математика ва фанњои тамоили иќтисодї дошта дар шаклу вазъиятњои 
гуногун ба амал бароварда мешавад. Дар китобњои дарсї ба як ќатор масъалањое дучор 
омадан мумкин аст, ки дар худ мафњумњои њосилнокии мењнат, арзиши аслї, музди 

меҳнат ва ѓайраро дар бар мегиранд. 
Таљриба собит менамояд, ки бакалаврњои мактабњои олї ва њатто хонандагони 

муассисањои таҳсилоти миёнаи умумї масъалањои дорои мафњумњои иќтисодї доштаро 
хеле хуб ќабул менамоянд. Вале чунин масъалањо дар китобњои дарсї хеле кам ба назар 
мерасанд. Аз ин рў, муаллифони китобњои дарсии математикаро зарур аст, ки теъдоди 
масъалањои ба талаби рўз љавобгўро ба андозаи зарурї зиёд намоянд. 

Иќтисодиёти муосир аппарати математикиро хеле васеъ истифода мебарад. 
Маълум аст, ки аксарияти ќонуниятњои иќтисодиёт дар шакли ифодањои математикї – 
формулаю муодилањои математикї зуњур меёбад. Ин ба мо имконият медињад, ки 
њангоми таълими математика аз ишораю символњо ва мафњумњои иќтисодї бештар 
истифода намоем, ба њалли масъалањои мазмуни иќтисодї дошта диќќат дињем. Дар 
љараёни таълими математика ибораю ишора, мафњумњо ва ќонуниятњои иќтисодиро дар 
дарс истифода бардан лозим аст, ки барои бакалаврњои бахши муайян дастрас бошанд, 
яъне дарси математика мувофиќан аз дарси фанњои тамоили иќтисодї дошта пеш 
нагузарад. Хурсандиовар он аст, ки дарси математикаи олї дар донишгоњњои тамоили 
иќтисодї дошта мувофиќи наќшаи таълимї дар нимсолаи якуми курси якуми тањсил 
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гузошта шудааст. Боиси ќайд аст, ки дар китобњои дарсии математика то њол машќу 
масъалањо бахшида ба табдил додани мафњумњои иќтисодї ва ифода кардани як 
таѓйирёбанда ба дигараш мавриди муоина ќарор нагирифтаанд.  

Воқеан ҳам, бакалаврњо ба он дарсҳое майлу раѓбати бештаре пайдо менамоянд, 

ки бо татбиқи методҳои математикӣ натиҷаи мушахаси иқтисодӣ ба даст оранд.  
Устод бояд мазмуни иќтисодии њар як мафњумеро, ки ба бакалаврњо пешнињод 

менамояд, бо мисолњои мушаххас њаматарафа фањмонида дињад. Истифодаи оќилонаи 
мисолњои мушаххаси мазмуни иќтисодї дошта, устодро водор месозад, ки дар баъзе 
мавридњо аз такрори бемавќеи баъзе мафњумњои омўхташаванда даст кашад. Зеро 
тавассути донистани мазмуни иќтисодии мафњумњои омўхташаванда, сатњи риёзидонии 
бакалавр инкишоф ёфта, дониши риёзї барои вай зарурбударо мегирад . Ба сифати 

мисол, њалли масъалаҳои математикии мазмуни иќтисодидоштаро дар мисоли омўзиши 
муодилаи квадратї дида мебароем, ки он дар ташаккули тафаккури математикии 
бакалаврњо наќши муњимеро мебозад. 

  Масъала. Дар заводи якум 12000 мошин, заводи дуюм, ки баъзе корҳои он 

автоматї кунонида шудааст, 13800 адад мошин истеҳсол мекунанд, гарчанде ки 
шумораи коргарони заводи дуюм нисбат ба якум 350 нафар кам мебошанд. Маълум аст, 

ки њосилнокии меҳнати миёнаи солонаи як коргар дар заводи дуюм нисбат ба заводи 
якум 4 мошин зиёд мебошад. Талаб карда мешавад: а) шумораи коргарон дар заводи 

якум ва дуюм; б) њосилнокии меҳнати миёнаи солонаи як коргар дар заводҳои якум ва 

дуюм; в) музди миёнаи моҳонаи коргарон дар ин заводҳо; г) арзиши аслии як мошин 

дар ҳар як завод, агар фонди солонаи музди меҳнати коргарон дар заводи якум 

мувофиқан 2,7 млн,сом, ва дигар хараљотҳо 3,3 млн, сом, дар заводи дуюм мувофиќан 

2,484 млн, сом, ва 3,302 млн. сомонро ташкил дода, хараљотҳо барои таъмир 1,4 млн. 

сом–ро ташкил дињанд (муҳлати кафолати истифодабарии автоматикии он 2 сол 
мебошад) муайян карда шаванд. 

Ҳал. Зинаи формализатсия. Бигзор х шумораи коргарони заводи якум бошад, он гоҳ 

(х– 350) шумораи коргарони заводи дуюм мебошад. Аз ин ҷо: 
х

12000
 мошин–

њосилнокии меҳнати миёнаи солонаи њар як коргари заводи якум ва
350

13800

х
мошин-

ҳосилнокии меҳнати миёнаи солонаи ҳар як коргари заводи дуюм мебошад. Аз шарти 
масъала муодилаи 

4
12000

350

13800


 хх
 

ҳосил мегардад. 
Муодилаи њосилкардашударо сода намуда, муодилаи квадратии 

01050000800
2

 хх  

– ро ҳосил мекунем. 
 Зинаи њалли модели математикї 

Ин муодиларо ҳал намуда 700,1500
21

 хх - ро ҳосил мекунем. Решаи дуюм 

шарти масъаларо қаноат намекунад. 

 Бузургиҳои матлубро меёбем: 

а) шумораи коргарон мувофиқан дар заводи якум 1500 ва дар заводи дуюм 1150 
нафарро ташкил менамоянд; 

б) њосилнокии меҳнати миёнаи солонаи як коргар мувофиқан дар заводи якум 8 
мошин ва дар заводи дуюм 12 мошин мебошад; 

в) музди меҳнати миёнаи коргарон мувофиқан дар заводи якум 150 с. ва дар заводи 
дуюм 180 с.-ро ташкил медињад; 
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 г) арзиши аслии мошин дар заводи якум 500 с. ва заводи дуюм 470 с – ро ташкил 
менамояд. 

  Дар ин мавзуъ дар ибтидо масъалаҳои дараљаи якум ва баъд масъалаҳои 

дараљаи дуюмро ҳал менамоем. Масъалаҳои нисбатан мураккаб аз донишљӯ иљроиши 

таҳлили элементарии иқтисодиро, ки барои кушодани сабаб ва натиљаҳои алоқамандии 

байниҳамдигарии мафҳумҳои иқтисодӣ, ки дар шарти масъалаҳо меоянд, талаб 

менамояд. Љараёни ҳалли масъалаҳои зинаи дуюм ба маљмуи иқтисодӣ аз рӯи принсипи 

ҳалли масъалаҳои амалӣ сохта мешавад. Ҳангоми ҳалли масъалаҳои зинаи дуюм ба 

таҳлили иқтисодии сифатӣ–миқдорї гузашта мешавад, ки қобилияти фикрронии 

математикиро тараќқӣ дода, дараљаи саводнокии иқтисодии бакалаврро баланд 
мебардорад. 

Баъди ду–се саволҳои ёридиҳанда бакалаврњо бомуваффақият аз уҳдаи зинаи 
формализатсия мебароянд. 

Дар натиља, баъди ҳал намудани масъала, маълум шуд, ки дар заводи якум 1500 

нафар, дар заводи дуюм 1150 нафар коргар, ҳосилнокии меҳнати миёнаи солона дар 

заводи якум 8 мошин, дар заводи дуюм 12 мошин, музди меҳнати миёнаи моҳона дар 
заводи якум 150 сомонї, дар заводи дуюм 180 сомонї, арзиши аслии 1 мошин дар 
заводи якум 500 сомонї ва дар заводи дуюм бошад 470 сомониро ташкил менамоянд. 

Зинаи шарњдиҳӣ.  

 Устод: Гўед, ки байни арзиши аслӣ, маҳсулнокии меҳнат ва музди меҳнат чӣ 

гуна алоқамандии байниҳамдигарӣ мављуд аст? 

  Донишљӯи Н.: Маълум аст, ки арзиши аслї - ин хараљоти корхона барои 

истеҳсол ва захираи воҳиди мол бо пул мебошад. Вале, корхона ин молро аз арзиши 

аслӣ барзиёд фурўхта, маблағи зиёдати фурўхташударо барои эҳтиёљоти худ ва корхона 

сарф мекунад. Ҳосилнокии меҳнат – ин маҳсулотест, ки коргар онро дар як соат ва ё дар 

як баст тайёр мекунад ва маҳсулнокии меҳнат чӣ қадаре, ки зиёд бошад, ҳамон қадар 

имконияти баланд бардоштани музди меҳнати коргарон ва хизматчиён пайдо мегардад. 

Бинобар ин, дар заводи дуюм музди меҳнати коргарон 30 сом. нисбат ба коргарони 

заводи якум баланд мебошад, зеро онҳо ба ҳисоби миёна дар як сол маҳсулнокии 

меҳнатро ба 4 адад мошин зиёд намуданд. 

 Устод: Чӣ бояд кард,то ки маҳсулнокии меҳнатро зиёд намоем? 

 Донишљӯи С.: Бояд хуб кор кард. 

 Донишљӯи К.: Илова мекунад. Меҳнатро механизатсиякунонида, автоматикаро 
истифода бурдан лозим аст. 

 Устод: Дуруст. Шумо мумкин аст, ки оид ба прогресси илмӣ - техникӣ шунида 
бошед. 

 Як қатор донишљӯён оид ба ин савол хостанд, ки фикру андешањои худро иброз 
намоянд. Вале аз сабаби пештар ба ин савол таваљљуњ зоњир накардан, муаллим худаш 

мухтасар доир ба прогресси илмӣ – техникӣ фикру андешањои худро баён намуд. 
Хулоса, њамин тариќ, њангоми њалли муодилањои квадратї дар машѓулиятњои фанни 

математикаи олї низ тарбияи иќтисодии бакалаврњоро инкишоф дода, тафаккури 
математикии онњоро ташаккул додан мумкин аст. Аз усули пешнињодкардаи мо барои 
бакалаврњои коллељњо ва хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар 
дарсњои математика истифода бурдан аз манфиат холї нест. 

Адабиёт: 
1. Абрамова А.И. Роль экономической подготовки в воспитании у учащихся 
профтехучилищ ответственности за выпуск продукции высокого качества. –М.: Высшая 
школа, 1980. -88 с. 
2. Солиев М.Н., Рањимов Р.М., Дар бораи як модели њалли масъалањои мазмуни 
иќтисодидошта дар ташаккули тафаккури математикии бакалаврњо њангоми омўзиши 

муодилањои квадратї. / М. Н. Солиев Р. М. , Раҳимов. // Васоити таълимї. Математика 

дар иќтисодиёт., 2021, саҳ.326-332. 



548 

 

 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ГЕОГРАФИИ ЉОЙГИРКУНИИ ЌУВВАЊОИ ИСТЕЊСОЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Орифљонова В.Р., м/к.кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ  

 
Тољикистон дар заминаи рушди устувори иќтисодї баланд бардоштани сатњи 

зиндагии мардуми кишвар мебошад. Барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии рушд 

масъалањои зерин муайян карда шудаанд: 1) таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи 

самараноки нерӯи барқ; 2) роҳи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдили 

кишвар ба кишвари транзитӣ; 3) таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба 

ғизои босифат; 4) вусъат додани шуѓли пурмањсул барои то соли 2030. Дастовардњо ва 

пешравиҳои назаррас дар ин самт барои босуръат саноатикунонии мамлакат заминаи 

зарурй ба вуљуд овардан, ҳамчун омили муҳим ба шумор меравад. 
Мутахасисон ќайд намуданд, ки дар кишвар се мушкилоти асосї истодаанд: - 1) 

ноил шудан ба сатњи рушди иљтимоию иќтисодї, ки бо кишварњои сатњи миёнаи дорои 
сатњи даромади миёна муќоиса карда шавад; 2) таъмини рушди устувор тавассути 

диверсификатсия ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ; 3) васеъ ва 

мустањкам намудани сатњи миёна. Аз ин рў чорабиниҳои асосиро дар доираи ҳалли 

вазифањои мазкур муќаррар намуданд: якум, зиёда аз 2 маротиба паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ ва решакан кардани камбизоатии шадид ва дар сатҳи 7-8 фоиз нигоҳ 

доштани суръати устувори рушди иқтисодӣ; дуввум, таъмини суръати баланди рушди 

саноат ва афзоиши ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар; ва сеюм, зарур аст, 

ки то соли 2030 афзоиши ҳиссаи табақаи миёна то 50% таъмин карда шавад. 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ин раванд љойгиркунии ќуввањои 

истењсолкунанда низ яке аз масъалањои муњимми рушди иќтисодиёти миллї ба њисоб 
меравад.  

Раванди ташаккулёбї ва рушди устувори иќтисодиёти бозорї ба омилњои дуруст 
ва оќилона љойгир намудани ќуввањои истењсолкунанда дар заминаи ќонуниятњои 
гуногуни иќтисодию географї љараён мегирад. Дар раванди иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон амалї гардонидани ин ќоида ва ќонуниятњо дар натиљаи мубодилаи 
ќонуниятњои инкишофи љомеа дар давоми фосилањои гуногуни таърихї ба вуљуд меояд. 
Ќонуниятњои љойгиршавии ќуввањои истењсолкунанда бошад, раванди муносибату 
фаъолияти љомеаи инсонї ва ташкили минтаќавии истењсолотро дар бар мегирад. Дар 
шароити гузориш ба рушди устувори иќтисодї ин маќсад дар њамон сурат амалї 
мегардад, агар мо ба ќоидањои зерини љойгиркунии истењсолот такя намоем, ки ба 
онњо: - самаранок ва оќилона љойгиркунии соњањои истењсолот; - тараќќиёти 
комплексии хољагии ноњияњои иќтисодии мамлакат; - таќсимоти оќилонаи минтаќавии 
мењнат (махсусгардонї) дар байни ноњияњои иќтисодии љумњурї; - дар сатњи баробар 
инкишоф додани дараљаи тараќќиёти њамаи ноњияњои иќтисодии мамлакат мансубанд. 

Њамаи дигаргунињои иќтисодї зимни бањисобгирии ќоидањои љойгиркунии 
истењсолот амалї мегардад. 

Тавассути ба инобатгирии шартњо дар љойгиркунии истењсолот самтњои асосии 
сиёсати иќтисодии давлат амалї гардонида мешавад. 

Ќонунияти љойгиршавии истењсолоти љамъиятї чунин шакле ба њисоб меравад, 
ки ба ќонуни умумии инкишофи љамъият ва дар айни замон ба муносибатњои бозаргонї 
дар њолати гузариш бевосита алоќаманд мебошад. Аз тарафи дигар, онњо ќисми 
људонашавандаи системаи ќонунњои иќтисодии љамъият ва ќисмати такмилёфтае ба 
њисоб мераванд, ки њолатњои дигаргуншавию њамешагии љойгиршавии географии 
истењсолотро дар ќаламрави мамлакат ва ноњияњои он тасвир мекунад. Ин њолат чунин 
талаботро ба миён мегузорад: - алоќамандии зичи љойгиршавии ќуввањои истењсолї бо 
муњити географї ва вобаста будани баъзе намудњои истењсолот аз шароитњои махсуси 
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табиї ва захирањои он; - тафовути зиёди ноњияњои географї аз нигоњи зичии ањолї ва 
дараљаи инкишофи ќуввањои истењсолкунанда; - гуногунии алоќамандии соњањои 
истењсолоти саноатї ва кишоварзї дар сатњи умумии мамлакат ва ноњияњо; - 
мављудияти тафовути гуногуни техникию иќтисодї дар байни соњањои истењсолї. 

Тарзи истењсолот дар њама даврањои љамъиятї роњњои гуногуни љойгиркунии 
соњањои истењсолотро акс менамояд. Барои Тољикистон дар шароити гузариш ба рушди 
устувори иќтисодї чун дигар давлатњои рў ба инкишоф зарур аст, ки вобаста ба 
шароитњои географию таърихї ва муассисањои истењсолї модели тараќќиёти иќтисодї 
ва љойгиркунии соњањои истењсолоти ба шароити худ хосро интихоб намояд. Чунин 
чорабинї яке аз роњњои барќарор намудани истењсолоти саноатї ва дар ин асос бо љои 
кор таъмин намудани мардуми бекор ва бартараф намудани ќафомонии иќтисодї дар 
мамлакат мегардад. 

Дар баробари ба назар гирифтани ќонуниятњои љойгиркунонии ќуввањои 
истењсолкунанда, инчунин донистани шартњои љойгиркунї, низ ањамияти калон дорад. 
Агар ќонуниятњо њаќиќати объективиро дар соњаи љойгиркунии истењсолоти љамъиятї 
ифода намоянд, пас шартњо (принсипњо), ин ифодакунандаи ќонуниятњо дар сиёсати 
иќтисодии давлат мебошанд. 

Шартњои љойгиркунии соњањои истењсолот бояд барои дуруст љойгир кардани 
ќуввањои истењсолкунанда, дар байни ноњияњобењтар намудани таќсимоти мењнат, 
тараќќиёти комплексї ва муќаррар намудани самаранокии алоќањои байниноњиявиро 
мусоидат намоянд.Шартњои асосии љойгиркунии соњањои истењсолот чунинанд: 

1. Наздик љойгир кардани соњањои истењсолот ба манбаъњои ашёи хом, сўзишворї, 
ќувваи барќ ва ноњияњои истеъмолии мамлакат; 

2. Аз худ намудан ва истифодаи оќилонаю комплексии сарватњои табиї; 
3. Њифзи муњити зист ва чорабинињои муњими давлатї оид ба истифодаи оќилонаи 

сарватњои табиї дар ќаламрави мамлакат; 
4. Истифодаи самараноки даромади иќтисодї дар такмил ва инкишофи минбаъдаи 

ќуввањои истењсолкунандаи мамлакат; 
Њамин тавр бо назардошти ин шартњо љойгир намудани соњањои истењсолот масъалаи 
ба ноњияњои дур кашонидани ашёи хом, сўзишворї, интиќоли ќувваи барќ, истифодаи 
ѓайрисамараноки наќлиёт кам шуда, самаранокии иќтисодии корхонањои истењсолї 
меафзояд. Вобаста ба ин шартњо корхонањои соњањои гуногун ба худ хос талаботи 
љойгиркунї доранд. Он талаботњо чунинанд: 

а) соњањои саноати металлургияи ранга, сиёњ бештар наздик ба ашёи хом ва 
манбаъњои сўзишворї; 

б) соњаи саноати истењсолї металли алюминий наздик ба манбаи ќувваи барќ ва 
сўзишворї; 

в) соњаи саноати сабук ва хўрокворї наздик ба ашёи хом ва ноњияњои истеъмолии он. 
Дар баробари ќонуният ва шартњои љойгиркунонии ќуввањои истењсолкунанда, 

омилњои гуногуни љойгиркунонии корхонањо ва тараќќиёти ноњияњоро ба назар 
гирифтан зарур аст. 

Омилњои љойгиркунї гуфта, маљмўи шароитњоеро меноманд, ки дар самаранок 
љойгиркунии объектњои хољагї, соњањо ва ё ташкили таркиби хољагї, њудуди муайяни 
ноњияи иќтисодї ва комплекси территориявї-истењсолї (КТИ) таъсири мусбат 
мерасонанд. 

Вобаста ба технология ва хусусияти хоси истењсолоти соњаю корхонањо омилњои 
гуногун аз љумла, табиї (захирањо ва шароитњои гидрологї), иљтимою иќтисодї-
географї (наздик ба ашёи хом, сўзишворї-энергетикї, наќлиёт, истеъмолкунандагон), 
демографї ва захирањои мењнатї, њолати зерсохтори иљтимої, экологї, аќлиётї, 
техникию технологї (истифодаи технологияњои навтарин дар истењсолот барои 
баландбардории сифати мањсулот). 

Дар ин раванд бояд чорабинињо ва барномањои комплексии њифзи муњит ба роњ 
монда шавад, ки онњо ба њалли чунин масъалањои асосї равона бошанд: 
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1. Ќабули чорабинињо вобаста ба њолати муњити зист, ки дар он мавзеъ корхона 
бунёд шудааст. 

2. Љорї намудани андоз ва андозбандї ба корхонањое, ки онњо њангоми 
истифодабарии сарватњои табиї ба муњити зист таъсири манфї мерасонанд. 

Барои он ки ин масъала ба таври бояду шояд њалли худро ёбад, бояд ба омилњои 
љойгиркунии соњањо ва корхонањои алоњида эътибори љиддї дод. 

Аз ин лињоз, дар љойгир намудани соњаю корхонањо пайваста ба вазъияти 
экологї ва солим нигоњ доштани муњити зист диќќати махсус дода мешавад. 

Њамин тавр, дар давраи гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї дар натиљаи дуруст 
ба эътибор гирифтани омилњои љойгиркунии истењсолот, дар оянда заминаи бењтар 
гардидани инкишоф ва љойгиршавии ќуввањои истењсолкунандаи Тољикистон ба амал 
меояд. 

Бояд ќайд кард, ки аќсади асосии саноатикунонии босуръати мамлакат барпо 
намудани саноати миллии тараќќикарда, раќобатпазир ва дар заминаи он ба дараљаи 
сифатан баланд бардоштани иќтисодиёт ва некуањволии ањолии мамлакат мебошад. 

Дар тањияи низоми саноатикунонии мамлакат бо модели нави рушди иқтисодӣ, 
наќш ва ањамияти љойриркунии ќуввањои истењсолї ва бахши кишоварзии (аграрии) 
иќтисодиётро дар тараќќиёти пай дар паи хољагии халќи Тољикистон ба назари эътибор 

гирифтан лозим аст. Аз ин рӯ, интихоби модели ташаккули иқтисоди индустриалӣ-

аграрӣ бо омилҳои объективӣ вобаста карда мешавад: 

Модели нави афзоиш нисбат ба модели қаблӣ як қатор афзалиятҳо дорад Он 

рушди босуръати саноат, кишоварзӣ ва бахши молиявӣ, дастрасӣ ба бозорҳои нави 

содиротро таъмин намуда, афзоиши воридоти истеъмолиро маҳдуд намуда, вобастагии 

кишварро аз интиқоли маблағҳои муҳоҷирони корӣ коҳиш медиҳад. Чунин рушд боиси 

ба таври оммавӣ таъсис додани ҷойҳои нави сермањсул ва афзоиши босуръати шуғли 

ањолӣ дар иқтисодиёт мегардад, ки ҳиссаи андозҳои дохилиро дар даромади буҷет зиёд 

мекунад. Ин пойдории низоми андози Тоҷикистонро афзоиш дода, вобастагии онро аз 

зарбаҳои иқтисодии берунӣ камтар мекунад. 
Вобаста ба талаботи истењсолот ба масъалаи баланд бардоштани сифати таълим, 

такмил додани барномањои таълим дар мактабњои олии касбии мамлакат ва тайёр 
кардани мутахассисон аз руи касбњои нав эътибори чиддї додан лозим аст. 
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ФАРЊАНГИ ЭКОЛОГЇ ВА РОЊЊОИ МЕТОДИИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР 
ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ  

Ќузиева Р. М. - ассистенти кафераи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 
 

Таъсири мутаќобилаи инсон ва табиат дар тамоми давру замон њамчун воситаи 
мављудият ва инкишофи љамъият ба шумор мерафтааст. Чуноне, ки зикр гардид имрўз дар 
замони инкишофи босуръати илму технология таъсири инсон бо табиати Замин суръати 
кайњониро гирифта истода, табиат ба таѓйирот ва тањаввулоти бузург дучор гардида 
истодааст.  

Мутаассифона дар ин мубодилаю муносибат, насли инсонї танњо ба манфиатњои 
моддии худаш бартарї дода истодааст. Муносибату истифодабарии нооќилонаи инсон ба 
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муњити зисти аз байн рафтани љангалзорњои азим, намудњои гуногуни олами растанињо ва 
њайвонот ва захирањои дигари табиї гардида, имрўз ба худи инсон хатар эљод карда 
истодааст. Имрўз натиљаи ин харобкорињои инсон тамоми њадду њудудњоро гузашта берун 
аз атмосфераи Замин ба фазои наздизаминии Кайњон пањн гардида истодааст. Љомеаи 
инсониро зарур аст, ки дар тамоми сатњњои љамъиятї дарк намояд, ки муносибатро ба 
муњити зист ба куллї бояд дигар намояд, то ин ки саломатию њаёти худро ва дар маљмўъ 
сайёраро њифз намояд. Ваќти он расидааст, ки мафкураи «инсон шоњи табиат»-ро ба 
«инсон иљоранишини табиат» иваз намуда муносибатро бо ин хонаи умумии мављудоти 
зинда ва тамоми сокинони ин «хона» дигаргун намоем.  

Имрўз мушкилии экологї на танњо мушкилии њифз намудани муњити зист балки 
тарбияи инсони комил низ мебошад. Вайрон шудан ва халалдор гардидани низоми табиї, 
зарар расонидан ва хароб кардани табиат - ин пеш аз њама вайрон шудани инкишофи 
шахсияти комил, аз њадди инсонию њайвони баромадани насли одамї ба шумор меравад. 
Ин њаддест, ки инсон хислати инсониятро гум карда, аќлу шуури худро ќурбонии њавою 
њавасњо нафсу манфиатњои моддии худ мегардонад. 

Бинобар ин, бо маќсади рафъи буњрони экологї ва њифзи шароитњои мусоиди табиї, 
барои наслњои оянда, пеш аз њама иваз намудани тафаккури муосири иќтисодї ба 
тафаккури нави экологї зарур аст. Барои расидан ба ин њадаф инсонро ба њамон шароити 
ташаккули табииаш, тарбияи меъёрњои ахлоќи њамидаи инсонї баргардонидан зарур аст. 
Танњо дар њамин сурат низоми муътадили алоќамандињои байни «инсон – табиат – 
љомеа»-ро барќарор кардан мумкин аст. Ин низомро дар натиљаи ташаккул додани 
фарњанги экологї дар байни љомеа, мањаки он тафаккури муносибати эњтиромона ва 
эњтиёткорона ба сарватњои табиат ва дигар субъектњои биосфера меистад, барќарор 
кардан мумкин аст. Яъне баробарњуќуќии тамоми аъзоёни биосфераро барќарор кардан 
зарур аст. Тањлили тамоми љанбаъњои проблемаи фарњанги экологї нишон дод, ки 
ташаккулёбии он бисёр мураккаб ва марњиланок гузашта, дар адабиёти соњавї 
гуногунранг ва гуногунмазмун шарњ ёфтааст. 

Ташаккулёбии фарњанги экологї дар натиљаи тарбияи њадафмандонаи насли инсонї 
оид ба дарки бошууронаи ќонуниятњои инкишофи табиат, муњити зист, муносибати 
эњтиёткорона ва боэњтиромона ба табиат, њифзи сарватњо ва унсурњои он, оќилона 
истифодабарии сарватњо ва боигарињои он дар зиёд гардонидани ин сарватњо сањми 
арзанда гузоштан мебошад. 

Мафњуми фарњанги экологиро бошад, ба маърази истифодаи илмї Л.Н.Коган ворид 
намудааст. Ў фарњанги экологиро, њамчун «њамбастагии инкишофи маданї-ахлоќї ва 
табиии тамаддуни инсонї» тавсиф намудааст [7]. Ба аќидаи ў фарњанги экологї ин љузъи 
фањанги умумиинсонї мебошад, ки дар мањорату малака ва таљрибањои њаётие таљассум 
меёбад, ки аз насл ба насл дода шуда њамчунин самарааш ташаккулёбии арзишњо, 
меъёрњо, андешањо ва анъанањо ба шумор мераванд. Дар адабиётњои илмї шарњњои 
дигари фарњанги экологї низ вомехўранд. Чуноне, ки Воедилова И.А. зикр менамояд, 
«фарњанги экологї таљассумгарї њамбастагињои томи меъёрњо, андешањо, ва хулосањое 
мебошад, ки нишондињандаи муносибатњои љомеа, гурўњњои иљтимої ва шахсият ба 
табиат мебошанд.» [1].  

Мо дар тањти фарњанги экологї шуури ягонаи экологиро мефањмем, ки дар њолатњои 
равонї-психологї ва фаъолиятњои амалии шахсият таљассум меёбад. 

Мо фарњанги экологиро тањќиќ намуда, дар он аломатњои зеринро дарёфтем: 
- мављудияти маълумотњо ва шуури экологї, кўшидан дар љодаи њифз ва бењдошти 

муњити табиї, ки сабаби мављудияти њаёт ва махсусан инсоният мебошад; 
- ќобилияти истифода намудани донишњои экологї дар амал ва њаёти њамарўза; 
- мањорати дарк ва дарёфти проблемаи экологии ба миёномада ва љустани роњњои 

њал ва бартарафнамоии он. 
Хулосаи аќидањои олимон ва тањлилњои шахсиамон моро ба аќидае овард, ки 

фарњанги экологиро ба ду навъ људо кардан мумкин аст: 
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1. Фарњанги экологие, ки дар заминаи анъанањои ќавмию миллї ва мањаллї 
ташаккул ёфта, аз насл ба насл гузаштаанд љанбаи мањала дорад; 

2. Фарњанги экологие, ки дар заминаи синтези маданиятњои њифзи табиати 
умумибашарї ва тањќиќотњои илмї њадафмандона дар шароити махсусташкилгардида 
ташаккул меёбад. 

Тањќиќотњои мо нишон дод, ки дар Тољикистон мардум асосан ба фарњанги 
экологии типи якум такя намуда аксари мардум аз њолати ногувори экологии минтаќањои 
њамшафат ва ё сайёравї бехабаранд, ва ё барояшон он проблемањо бетафовут аст. 

Фарњанги экологї категорияи шоханок буда, аз љузъиёти зиёд иборат мебошад. 
Айни замон дар байни муњаќќиќони соња фикру аќидаи ягонае дар бораи тавсифоти он 
дида нашавад, њам мазмунан фикрњо ба якдигар наздиканд ва ё пурракунанда ва 
таќвиятбахшандаи њамдигар ба шумор мераванд. 

Дар сохтори фарњанги экологии башарият бо таври умумї гоњо чор љузъиёт ва гоњо 
њафт љузиётро људо мекунанд. 

Ба гурўњи якум дохил мешавад: 
фарњанги экологии когнитивї; 
фарњанги экологии эстетикї; 
фарњанги экологии тафаккури арзишї, 
фарњанги экологии амалї.  
Аз ин номбаршудагон њар якеаш дар марњилањои гуногуни синнусолии шахсият 

бартарї пайдо карда дар ташаккули шахсият таъсиргузор мешавад. 
Ба љузъиёти гурўњи дуюми фарњанги экологї доњил мешаванд: 
- шавќмандї ба табиат ва проблемањои њифзи он; 
- донишњо доир ба табиат ва роњњои њифзу инкишофи устувори он; 
- фаъолияти босаводонаи экологї дар муњити табиї; 
- нишон додани њасосияти ахлоќї ва зебоипарастї дар муносибат бо табиат; 
- омилњои барангезандаи рафтор ва фаъолияти шахсият дар табиати атроф [11].  
Њамин тавр мо ба хулосае омадем, ки мазмуни фарњанги экологї дар заминаи 

омилњои зерин ташаккул меёбанд: 
1) Сатњи донишњои экологї; 
2) Сатњи шуури экологї ва рафтор дар табиат; 
3) Таљрибаи амалї ва мањорату малакањои њифзи табиатї. Сохтори онро дар 

таблитсаи зеррин дидан мумкин аст: 
Љадвали № 1 Сохтори таркибии фарњанги экологї 

№ Омилњо Таркиби омилњо 
1 Сатњи донишњои 
экологї 

Донишњо дар бораи табиат ва ќоидањои муносибатњои 
мутаќобилаи инсон-табиат-љомеа 

2 Сатњи шуури 
экологї ва рафтор 
дар табиат 

Андешањо, назарњо, арзишњо, муносибати ахлоќї-
зебоипарастї ба табиат,муњаббат ба табиат, 
масъулиятнокї. 

3 Таљрибаи амалї ва 
мањорату 
малакањои 
њифзитабиатї 

Ахборотї, таълимї-тањќиќотї, њифзитабиатї, 
равшаннамої. 
Мањорату малакањои њифзитабиатї 

 
Мањз њамин њамбастагии се љузъ – дониш, арзишњо ва фаъолият – муайянкунандаи 

асосии ташаккулёбии фарњанги экологї ба шумор мераванд. 
Нишондињандањои сатњи ташаккули фарњанги экологї инњоанд: муносибати 

хештаншиносї, муносибат бо љомеа ва муносибат бо табиат (муњити зист). Њамзамон се 
гурўњи меъёрњои ташаккули фарњанги экологиро људо намудан мумкин аст, ки дар зер 
меорем: 

- масъулияти экологї; 
- меъёрњои функсионалї; 
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- сохторї. 
Њамин тавр фарњанги экологї сифати интегралї дошта, аз хосиятњои муњими 

шахсият, ки ифодакунандаи дараљаи тайёрии психологї, назариявї ва амалии 
фаъолиятњои масъулиятшиносона дар табиат ва муњити зист мебошад, тавсиф дода 
мешавад [9].  

Мазмуни фарњанги экологиро љузъњои зерин ташкил медињанд: 
А) зењнї (сатњи дониш); 
Б) арзишмандї (сатњи шуур, рафтор дар табиат); 
В) амалї (мањорату малакањои амалї, ки барои фаъолиятњои њифзи табиатї 

заруранд. 
Барои амалисозии муваффаќонаи тарбияи экологї дар хонандагони синфњои 

ибтидої риояи ќоидањои зерин зарур аст: 
- баназаргирии кулли љанбањои раванди инкишофи шахсият (яъне дар як ваќт 

таъсиргузор будан ба фазои зењнї ва њамаи пањлўњои њассосияти кўдак); 
- њадафгузории аниќ ба хусусиятњои синнусолию шахсї ва фардии инкишофи кўдак; 
- таъмини марњиланоки тарбияи фарњанги экологии кўдак, аз синни хурди мактабї 

то синни калони мактабї; 
- истифодаи педагогикаи миллї; 
- субъективият (кўдак иштирокчии фаъоли фаъолияти экологї ба шумор меравад); 
- баназаргирии њолати конкретии иљтимої-иќтисодии мањал; 
- баланд бардоштани сатњи фарњанги экологии муаллимони синфњои ибтидої. 

Ба намудҳои гурӯҳии чорабинињои беруназсинфӣ дарсҳо бо гурӯҳи хонандагони 

синну соли хурд гузаронида мешаванд. Инҳо метавонанд маҳфилҳои мавзуӣ оид ба 

экология, корҳои беруназсинфӣ, кори лоињавї, маҷлисҳои ҷамъиятҳои илмии хонандагон, 

клубҳои экологӣ бошанд. Ташкили чунин корҳои беруназсинфӣ бо назардошти 

манфиатҳо, талабот ва шавќмандии маърифатии хонандагон имкониятњои ташаккулёбии 
фаъолиятњои экологї-њифзитабиатиашонро фарохтар ва тафриќагардию фардигардонии 
таълимро осон мегардонанд. 

- Айни замон, тамоюли ташкили корҳои беруназсинфї бо хонандагони хурдсол дар 

гурӯҳҳои якхела, яъне вақте ки ба як гурӯҳ дохил шудани хонандагони тақрибан сатҳи 

рушди зеҳниашон мусовї мушоҳида мешавад. 

Ин аз нуќтаи назари педагогї-психологї асоснок аст, зеро ташкили гурӯҳҳои 

гетерогенӣ аҳамияти бештари тарбиявӣ дошта ба фароҳам овардани фазои мусоиди 

психологӣ дар коллективи кӯдакон мусоидат мекунад.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И РОЛЬ СТАФИЛИНИД В ХЛОПКОВЫХ 
АГРОБИОЦЕНОЗАХ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Якубов Р. Ш. – ассистент кафедры естествознания ТГФЭУ.  

В хлопковых агробиоценозах южного Таджикистана стафилиниды, как и другие 
биокомпоненты, занимают вполне определенную экологическую нишу. Элементарной 
единицей функционирования в этом случае является жизненная форма – «Жизненная 
форма – это организмы, занимающие сходные экологические ниши и обладающие 
комплексом основных морфологических признаков, которые возникают под влиянием 
сходных факторов отбора» [1].  

В задачи наших исследований входило:  
- выявление видового состава стафилинид, обитающих на хлопковых полях и в 

окрестных биотопах;  
- проведение количественных учетов стафилинид собранных на светоловушку;  
- провести экологический анализ стафилинид хлопковых агробиоценозов;  
- популяционно-биоценотическая оценка роли хищных стафилинид в хлопковом 

агробиоценозе. 
Для сбора материала использовался метод лова на источники света [2,с.3]. В 

различных хлопковых полях к столбу на высоте 2 м. прикреплялась лампа ПРК-4. 
Светоловушки работали с ранних сумерек до рассвета. Днем всех отловленных 
насекомых выбирали и просушивали, затем подсчитывали. Крупные жуки 
пересчитывались поштучно, а мелкие методом экстраполяции. Всего было выбрано и 
обработано 400 экземпляров.  

Для изучения экологических особенностей стафилинид применялись 
общепринятые методики [3-5]. Имаго стафилинид собирались ручным способом под 
камнями, экскрементами, по берегам каналов 
Проведенный нами экологический анализ стафилинид, обитающих на хлопковых полях 
южного Таджикистана, позволил нам выделить следующие группы:  
1. Мезофильные виды (мезофильными называют организмы, приспособленные к 
условиям среднего увлажнения):  
1.1. случайно заходящие на хлопковые поля. В данную группу входят формы, связанные 
с целинными участками, которые окружают хлопковые поля, обочины дорог и тд. Сюда 
относятся 8 видов из 4 родов: Oxytelus lagulatus Marsh., Gnypeta bucharica Rambousek, 
Scopaeus debilis Hochhuth, Philonthus dimidiatipennis Er., Ph. varians Payk., Ph. cruentatus 
Gmel., Ph. caucasicus Nord., Ph. filator Tott.  
1.2. Мезофильные виды, связанные с экскрементами и другими синнузиями. Данная 
группа представлена 6 видами из 4 родов: Oxytelus sculptus Grav., Ph. discoideus Grav., 
Ph.corbanarius (Grav.), Phylonthus rotundicollis Men., Creophillus maxillosus L., Gabrius 
kulabensis Bernh.  
2. Гигрофильные виды (организмы, обитающие в местах с высокой влажностью воздуха 
или почвы), заходящие на хлопковые поля во время поливов, которые предпочитают 
берега рек, арыков и каналов [6]. В эту группу входят 7 видов из 3 родов: Deleaster 
bactrianus Sem., D. dichrous Grav., Bledius tricornis Herbst., Paederus longiceps Bernh., P. 
albipilis (Sols), Paederus littoralis ilsae, Paederus fuscipes fuscipes Curt.  
3. Галофильные виды (организмы, обитающие в условиях высокой солёности почвы или 
воды), связанные с участками засоленных почв. Эта небольшая группа, представленная 
видами рода Bledius. Всего 4 вида: B. tibialis Heer., B. hinnulus Er., B. opacus Blok., B. 
glasunovi Luze.  

Среди 3 экологических групп, выявленных в хлопковом агробиоценозе, в 
видовом разнообразии преобладает группа мезофиллов (56%).  

Анализируя биотопическую приуроченность стафилинид, обитающих на 
хлопковых полях и в окрестных биотопах, нельзя забывать, что они входят в состав 
хлопкового агробиоценоза. Большинство стафилинид на хлопковых полях являются 
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факультативными зоофагами. Они обладают потенциальной способностью к питанию 
всеми беспозвоночными, обитающими в почве и на её поверхности, среди которых 
немало вредителей сельскохозяйственных культур. 

Специализированных хищников среди изученных видов стафилинид, 
обнаруженных на хлопковых полях, не обнаружено. Они выбирают доступную жертву с 
более мягкими покровами, и степень привлекательности жертвы также связана с их 
размерами. В период отсутствия жертв стафилиниды могут переключиться на питание 
растительной пищей, не причиняя серьезного вреда растениям. Это способствует их 
постоянной высокой численности на хлопковых полях. С увеличением численности 
увеличивается количество атакованных жертв. 

По ходу наблюдения за экологией стафилинид нам удалось выяснить, что 
стафилиниды и жужелицы обитают и относятся к одной экологической группе, сменяют 
друг друга как в пространстве, так и во времени, постоянно осуществляя роль 
стабилизаторов численности вредных фитофагов. 

В целом, по видовому составу стафилинид, а также представителей других 
семейств можно считать, что на хлопковых полях и их окрестностей сформировался 
устойчивый вторичный биоценоз. На самих же хлопковых полях образовались менее 
устойчивые и более бедные агробиоценозы. 

. В исследуемых условиях за период высева культуры хлопчатника 
сформировалась богатая и разнообразная фауна стафилинид. Фауна стафилинид 
хлопкового агробиоценоза характерна для открытых и полузакрытых окультуренных 
биотопов. Преобладали хищные виды и пантофаги, бегающие, роющие формы средних 
и мелких размеров, среди 3 выявленных экологических групп преобладали в основном 
мезофиллы (56%) и на втором месте стоят гигрофилы (28%), галлофилов всего 16%. 
Всего нами в хлопковом агробиоценозе выявлено 25 видов, относящихся к 12 родам. 
Массовыми оказались стафилиниды из родов: Phylonthus и Paederus. 

Большинство стафилинид активно прилетают на источник УФ -света. Наиболее 
активный их лёт происходит весной. По сравнению с другими группами насекомых, 
летящих на источник УФ -света, доля стафилинид составляет почти 20%. 

Роль стафилинид в хлопковых агробиоценозах в основном полезная. Эти жуки 
сдерживают размножение вредоносных видов насекомых, моллюсков и активно 
участвуют в биологическом круговороте веществ, усиливают почвообразовательные 
процессы, повышают энергетический уровень биоценозов.  

Рекомендации. При использовании интегрированных методов защиты 
хлопчатника, необходимо учитывать биологические особенности стафилинид как 
регуляторов беспозвоночных вредителей хлопчатника. 
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НАМУДИ ЛАЗЕРҲО ВА ИСТИФОДАИ ОНҲО 
Сулаймонов А.Э. – ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ 

  
 Яке аз барҷастатарин ихтирооти асри гузаштаро метавон ихтирои лазер номид, 

ки ҳоло қариб дар тамоми соҳаҳои ҳаёт истифода мешавад. Калимаи LASER аз ибораи 
англисии "ampplification light by stimulated emission of radiation" гирифта шуда, маънояш 

"пурзӯр кардани нури рўшної тавассути афканишоти маљбурї" ба вуҷуд омадааст. 

 Ҳанӯз дар соли 1916 Алберт Эйнштейн имкони гузариши атомҳоро аз ҳолати 

баландтари энергетикӣ ба ҳолати пасти зери таъсири беруна пешгӯӣ карда буд. Бо ин 

гузариш миқдори муайяни энергия хориҷ мешавад ва чунин радиатсияро ангезанда 

меноманд. Афканишоти маљбурї дар асоси кори лазерҳо ҷойгиранд. 

Принсипи кори лазерњо ба партовҳои ангезандаи фотонҳои рӯшноӣ ҳангоми 
дучор шудан ба майдони электромагнитии беруна асос ёфтааст. 

Лазерҳо ё генераторҳои квантии оптикӣ, манбаи муосири шуоъҳои когерентӣ 

мебошанд. Дар айни замон, ҳама намуди лазерҳо низ мубрам мебошанд, зеро онҳо як 

қатор хосиятҳо ва бартариятҳо доранд. Лазерҳои муосир ба якчанд категория тақсим 

мешаванд: ҳолати сахт, нимноқил ва газ, ки қобилияти дар диапазонҳои гуногун паҳн 

кардани нурро доранд. Аз сабаби қувваи баланди радиатсионӣ лазерҳо дар 

технологияи коркарди маводи гуногун, дар техникаи ҳарбӣ, тиб, химия ва ҳатто дар 

ҳаёти ҳаррӯза васеъ истифода мешаванд. Муњимтарин хосияти шуоъњои лазерї дараљаи 
баланди монохроматї ба њисоб меравад, ки дар байни шуоъњои манбаъњои ѓайрилазерї 
дастнорас аст. 

Тамоми хосиятҳои беназири радиатсияи лазерӣ аз ҳисоби партовҳои муштарак ва 

ҳамоҳангшудаи квантҳои нур аз ҷониби атомҳои моддаи корӣ ба вуҷуд меоянд. Дар 

байни навъҳои зиёди лазерҳои газӣ нитроген, аргон, гази карбон ва дигар газҳо 

мавҷуданд, ки манбаъҳои насосии онҳо разрядҳои электрикӣ ва реаксияҳои гуногуни 

кимиёвӣ мебошанд. Сарчашмаҳои насоси лазерии рангҳо лампаҳои импулсї ё дигар 

лазерҳо мебошанд, ки дар таҳқиқоти илмӣ, ҷарроҳии косметикӣ ва спектроскопия 
истифода мешаванд. Лазерњои сахт ба шарофати лампањои импулсї ва лазерњои диодї 
дар коркарди материалњои гуногун, тањќиќоти импулсњои ултракўтоњ, дерматология, 

тањќиќоти атмосфера ва таҳқиқоти илмӣ истифода мешаванд. Истифодаи лазерҳои 

нимноқил дар телекоммуникатсия, голография ва принтерҳои лазерӣ васеъ истифода 

мешавад. Бисёр намудҳои лазерҳо ба технологияҳои лазерӣ, аз қабили кафшер, 

буридан, аломатгузорӣ, сахтсозӣ ва ғайра роҳ ёфтанд. 

Лазер дар тиб-дастгоҳ барои ҳосил кардани дастаи борики энергияи 
баландшиддати афканишоти монохроматикї шуои лазерро соли 1955 Н. Г. Басов, А. М. 

Прохоров (ИҶШС) ва Ҷ. Таунс (ШМА) ихтироъ карданд,истифода бурда мешавад 

(барои ин с. 1964 бо Мукофоти нобелӣ сарфароз гардиданд). Афканишоти лазерӣ 

метавонад бефосила ва бафосила шавад. Дар тибби клиникӣ–офтолмология, ҷарроҳӣ, 

травматология, омосшиносӣ, стоматология ва ғ. лазери гуногунро истифода мебаранд. 

Тарзи кори шуои лазерӣ ба он асос ёфтааст, ки энергияи ба як дастаи шуоъ 

ҷамъшуда ҳарорати ҷои шуоърасандаро баланд мебардорад ва коагулятсия 

(лахтабандї)-и бофтаҳо ё ихтилоли онҳоро ба вуҷуд меоварад. Хусусияти таъсири 

биологии лазерӣ ба навъи лазер, иқтидори энергия, хосияти он, сохт ва сифатҳои 

биологии бофтаи шуоъгиранда вобаста аст. Дастаи борики шуои пуриқтидор имкон 

медиҳад, ки дар як ҳиссаи сония ҷои қатъиян муайяни бофта аз нури лазери коагулятсия 

шавад. Ба ғайр аз коагулятсия гаштан, зери таъсири афканишоти баландиқтидор 

тағийр ёфтани бофтаҳо низ мумкин аст. Ин ҳолат дар натиҷаи аз ҳарорати баланд 
фавран ба шакли газ гузаштани моеъи бофта сурат мегирад. Бо нури лазерї бидуни 

хунравӣ бофтаҳоро буридан мумкин аст. Натиҷаи таъсири афканишоти лазерӣ ба навъи 

бофта, ранг (пигментатсия), ғафсӣ, зичӣ ва дараҷаи бо хун таъмин будани он низ 
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вобаста аст. Иқтидори афканишоти лазерӣ ҳар қадар зиёд бошад, таъсири вай ҳамон 

қадар бештар мешавад. 

Лазерро аввалин шуда духтурони чашм бо мақсади коагулятсияи шабакияи чашм 

дар аснои кӯчидан ва канда шудани он, инчунин, барои бартараф намудани омосҳои 

хурди дохили чашм ва сохтани сӯрохии оптикӣ ҳангоми катарактаи такрорӣ истифода 

бурдаанд. Бо ёрии нештари лазерии ҳозиразамон омосҳои гуногунро мебуранд, онро 

ҳангоми ҷарроҳии мағзи сар, шуш, ҷигар ва рӯдаҳо кор мефармоянд. Истифодаи чунин 

«теғ» хусусан ҳангоми ҷарроҳии узвҳое, ки рагҳои зиёди хунгузар доранд, ба мақсад 

мувофиқ аст (ҳангоми бо нештари одӣ буридан, хуни бисёр меравад). Бо теғи лазерӣ 

бофтаҳои сӯхтагӣ, захмҳои дершифо, решҳо, ҷойҳои фасоддор ва ғ.-ро буридан мумкин 

аст. Афканишоти лазериро бо мақсадҳои ташхис, муоинаи рагҳои хунгузар, аксгирии 

узвҳои дарунӣ ва ғ. низ истифода мебаранд. Дар ин маврид афканишоти камиқтидор 

кор фармуда мешавад. Бо ёрии лазер таҳлили морфологӣ, химиявӣ ва спектрии 

мабдаъҳои биологиро мегузаронанд. 

Вақти истифодаи лазер қоидаҳои бехатарии корро бояд риоя кард. 
 

Адабиёт: 
1. Ландсберг Г. С.. Оптика.- Москва, 1976;  
2. Борн М. Основы оптики. Перевод с английского. 2 издание. -Москва, 1973. 
3. Горный С.Г. Лазер-Информ, май 2000. 

4. Сарчашмаҳои интернетӣ  

 

 

4ХУСУСИЯТИ УМУМӢ ВА РЕҶАИ ГИДРОХИМИЯВИИ  

ҲАВЗАИ ДАРЁИ КОФАРНИҲОН 

Партобов А.Ш. - ассистенти кафедраи фанҳои табиатшиносии ДДМИТ 
 

Ҳавзаи дарёи Кофарниҳон дар қисмати ғарбӣ ва ҷанубу ғарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷойгир буда, водиҳои Тоҷикистони Марказӣ, Ҳисор, Бешкент ва 

Кофарниҳони поёниро убур мекунад.  
Релефи њавзаи дарёи Кофарнињон хеле мураккаб буда, дар ќисмати минтаќањои 

ташаккули он дарёњои шаклашон гуногун мављуд аст. Њавзаи дарёи Кофарнињон яке аз 

дарёњое мањсуб меёбад, ки дар бисёри Ҳавза ќитъаҳои он хатари ташаккули сел тањдид 
мекунад. Њавза дорои хусусиятњои хоси гидрологї ва метеорологї мебошад. 

Қисмати куҳии қаторкуҳҳои Ҳисорро ташкил мекунад, ки тахминан 250 км 

мебошад [1] ва нуқтаи балантарини он то ба 4500 м аз сатҳи баҳр (а.с.б.) мерасад. Дар 

қисмати ҷанубии он миқдори зиёди пиряхҳо ҷойгир аст. 

Сифати об ҳангоми гирдгардиши гидрологии обҳои сатҳӣ ва зеризаминӣ тағйир 

меёбад. Дар бисёр ҳолатҳо таркиби кимиёвии онҳо ва дуруштӣ дар кишоварзӣ ва 

пасобҳои саноатӣ тағйир ёфта, қобилияти истеъмолии худро гум мекунад. Махсусан, 

ҳамин ҳолат дар ноҳияҳои кишварамон дида мешавад. Аз ҷумла, пасобҳои кишоварзии 

ҷамоатҳои болооби ноҳияи Ёвон ба оби тозаи каналҳо ворид шуда, аз он ҷамоатҳои 

поёноби н.Ёвон ва н.А.Ҷомӣ на танҳо ба кишоварзӣ, балки дар ҳама бахши ҳаёт 
истифода мебаранд [3].  

Барои муайян намудани сифати об дар навбати аввал хусусиятҳои физикавии об 

муайян карда мешавад, баъдан хусусиятҳои биологиву кимиёвӣ. 

Барои муайян намудани хусусиятҳои физикию кимиёвии ҳавзаи дарёи 

Кофарниҳон таҳқиқотҳои гузаронидашудаи соли 2018 [4]-ро бо соли 2021 муқоиса 

намудем. Барои тадқиқот аз 7 нуқта намунаҳои об ҷамъоварӣ гардид (расми 2). 
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Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки дуруштии оби ҳавзаи д.Кофарниҳон вобаста аз 

фасли сол ва макони географӣ тағйир меёбад. Дуруштии об бо нишондиҳандаи 

гидрогенӣ Н бо мг*экв/л муайян карда мешавад (расми 2). 

 
Расми 2. Нишондоди дуруштии об дар нуқтаҳои ҳавза (Н, мг*экв/л) 

Аз расми 2 бармеояд, ки дуруштии об дар ҳама нуқтаҳои ҳавза дар давраи 

моҳҳои феврал-май баланд мебошад. Сабабҳои зиёдшавии дуруштии об асосан дар 
нооромии он мебошад. 

Тирагии об низ яке аз нишондиҳандаҳои физикию кимиёвии об мебошад. 

Сабабҳои зиёду камшавии тирагии об дар навбати худ аз миқдори кандашавии ҷинсҳои 

куҳӣ вобаста аст. Нишондиҳандаҳои тирагии об дар нуқтаҳои таҳқиқотии ҳавзаи 

д.Кофарниҳон қариб ки баробар буда, фарқияти зиёд надоранд (расми 3). 
 

 
Расми 3. Нишондиҳандаҳои тирагии об дар нуқтаҳои таҳқиқотӣ 

 

Ҳамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки афзоиши ҳамаи нишондиҳандаҳо 

вобаста ба зиёдшавии маҷрои об тавъам мебошанд. 

Ҳангоми зиёд будани дуруштии об маълум мегардад, ки моддаҳои органикӣ кам 

мешаванд, ин бошад дар навбати худ ба саломатии инсон зараровар ҳам набошанд, 
фоидаовар нестанд. 

Дар ҳамаи нуқтаҳои таҳқиқшуда нишондиҳандаҳои ионҳои калсий, магний, оҳан, 

алюминий, калий, ва ғайра ба давраи серобию-камобӣ баробар аст, аз ин лиҳоз, дар 

алоҳидагӣ оварда нашудаанд. 
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Мавриди зикр аст, ки сифати оби шохобҳои ҳавзаи д.Кофарниҳон қобили 

истеъмол буда, танҳо дар фаслҳои алоҳидаи сол зарурияти коркарди он ба пеш меояд. 

Ин ҳам бошад, давраи боришоти зиёд маҳсуб меёбад, ки дар фасли баҳор ба амал 
меояд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки омӯзиши яксола ё давравии ҳолати экологии дарёҳо 

қонеъкунанда набуда, барои мукаммал намудани таҳқиқоти мазкур намунаҳои об 

ҷамъоварӣ шуда, ташхиси онҳо идома дорад.  

 
Адабиёт: 

1. Абдушукуров Д.А., Абдусамадзода Д. и др. Оценка экологического состояния реки 
Кафирниган в период половодья // XIV Нумановские чтения: «Вклад молодых учёных в 
развитие химической науки». -Душанбе, -2018. -С. 184-188. 

2. Kodirov Sh.S. Hydroecological monitoring of the Kofarnihon river under global climate change // [Text] / 
Sh.S. Kodirov. Abstracts of the 5th International workshop on Meteorological science and 
technology in Central Asia, Nanjing, China, October 14-16, 2019. –Pg. 66-71. 

3. Кодиров А.С. Масъалаҳои обию-экологии ноҳияҳои Тоҷикистон // Семинари илмии 

Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон, ш.Душанбе, 01.10.2021.  

4. Маълумоти омории Агентии гидрометеорологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2021. 

 
 

ИФЛОСШАВИИ МУҲИТИ ЗИСТ АЗ ҶОНИБИ ИНСОН 

Набиева М. Ш. – ассистенти кафедраи фанњои табиатшиносии ДДМИТ  

Одам ҳамчун намуди биологӣ мебошад, вале вай системаи мураккаби иљтимоию 

сиёсї ва иқтисодиро ташкил медиҳад, ки онро тамаддуни ҷамъияти инсонӣ меноманд. 

Зиндагӣ ва инкишофи инсон ҳамчун системаи биологӣ аз он сабаб вуҷуд дорад, ки дар 

вай беист мубодилаи моддаҳо ва энергия ба амал омада, ахборро ба муҳити зисти худ 

ташкил менамояд. Мубодилаи бефосилаи байни одаму табиат ба тағйирёбии инкишофи 

ҳам одам ва ҳам табиат оварда расондааст. Инсон чун намуди биологӣ аз замони 

пайдоиш то инҷониб тавонист тамоми марҳилаҳои инкишофро гузарад ва ҳамчун 

намуд дар байни дигар намудҳои биологӣ боқї бимонад. Бо инкишоф ёфтани системаи 

асаб дар инсон тағйиротҳои куллї пайдо шуда инсон боз ҳам як зинна пеш рафт. Ҳар 

давру замон ҷаҳонбинӣ, дониш, таҷриба ва шароити худро дорост ва ҷаҳонбинии мо 

мувофиқи замону шароит тағйир меёбад, аммо давраҳои тағйироти куллии тараққиёти 

инсоният вуҷуд дорад, ки имрӯз мо ҳамин давраро аз сар гузаронида истодаем. Мо 

ояндаро ба таври куллӣ пешгӯӣ карда наметавонем, аммо тағйироти дар муҳити атроф 

бударо таҳлил карда, то ҳадди имкон тасаввур кардан метавонем. Баробари тараққиёти 

техникаҳои ҳозиразамон, таъсири инсон ба муҳити атроф кам неву баръакс зиёд 

мешавад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, боз инсон худ низ бевосита зарар мерасонд. Ин 

гуна ҳолатҳо дар ҳар қадами зист мебошад, ки ин бевосита ҳам ба инсон, ҳам ба табиат 
зарари худро мерасонад. 

Беҳуда нагуфтаанд, ки “тозагӣ гарави саломатӣ аст”. Аммо, мутаассифона, на 

ҳама ба ин қоида риоя мекунад. Имрӯзҳо ҳама шоҳиди ҳолатҳое мешавем, ки бо вуҷуди 

будани қутии партов сокинон партовҳои худро дар ҷойҳои номуайян, гузаргоҳҳо, 

роҳҳои мошингард ва гирду атроф ҳавола мекунанд. Тарғйирёбии иқлим зери таъсири 

омилҳои табиӣ ва инсонсириштӣ сурат мегирад. Ҳангоми ба ҳадди калон тағйир ѐфтани 

иқлим минтақаҳои иқлимӣ ба самти арзҳои баланд ҷой иваз мекунанд. Инсоният 

фаъолияти худро ба тағйирот мутобиқ мегардонад. Ифлосшавии муҳити зист хосияти 

умумиҷаҳонӣ гирифтааст, зеро барои он сарҳади давлатӣ, динӣ ва миллӣ вуҷуд 
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надорад. Афзоиши ифлосшавии муҳит боиси пайдоиши хавфу хатари раванди 
мӯътадили низоми биосфера ва аз ҷумла инсоният мегардад. Комплекси сӯзишворӣ ‟ 

энергетикӣ дар миқёси ҷаҳон яке аз соҳаи асосии заҳролудкунанда ва ифдоскунандаи 

муҳити зист буда, ҳоло ба ҳиссаи он қариб 48% партовҳои заҳролуди атмосфера, 36% 

ифлосшавии захираҳои обӣ ва 30% дигар партовҳои заҳролудкунанда рост меояд. 

Гардиши об дар табиат асоси муҳими инкишофи тамоми тамоми мавҷудот дар 

кураи Замин мебошад. Инкишофи бемайлони соҳаҳои гуногуни саноат ва кишоварзиро 

бе истифодаи захираҳои обӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. Дар баробари ин 

раванди давраги об дар табиат коҳиш ёфта, аз ҷиҳати миқдор ва сифат тағйирот ба 

амал омад. Танҳо соли 2010 дар ҷаҳон зери офатҳои табиӣ (обхезӣ, сел, ярч, гирдбоду 

тундбод, хушксолӣ, боришоти аз ҳад зиѐд, бодселӣ) ҳазорҳо одамон ҷони худро қурбон 

карданд. Аз тарафи дигар истифодаи ғайриоқилона ва ифлоскунии таркиби об боиси 

ташвишу изтироби аҳли ҷаҳон гаштааст. Муқаррар карда шудааст, ки барои гудохтани 

як тонна чӯян ва минбаъд ба ҳолати пӯлоду прокат овардани он 300 м3, барои як тонна 

мис - 500 м3, барои як тонна алюминий - 1500 м3, барои як тонна қоғаз - 900 м3 ва брои 

як тонна нахи синтетикӣ бошад, бештар аз 4000 м3 об истифода мешавад. Масрафи 

захираи об ғайр аз соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва хоҷагии коммуналӣ боз ба миқдори 

хело зиёд ҳангоми аз тарафи инсон дигаргун сохтани тавозуни оби ноҳияҳои алоҳида, 

кишту кори марғзорҳо, буридани ҷангал, хушкунии ботлоқзор ба амал меояд, ки ғайр 

аз тезонидани суръати бухоршавии об боз сабаби ба миқдори зиёд камшавии обҳои 

зеризаминӣ низ мегардад. Обҳои олудашуда яке аз сабабҳои асосии камшавии манбаи 

обҳои кураи Замин мебошад. Дар ин масъала, пеш аз ҳама хавфи обҳои партов 

(саноатӣ, кишоварзӣ ва соҳаҳои хоҷагии манзилию маишӣ) хело калон аст. Ҳисоб карда 

шудааст, ки 1 м3 оби партов метавонад боиси олуда шудани 50-60 м3 оби тозаи табиӣ 

гардад. Соле ба наҳру дарѐҳои кураи Замин бештар аз 160 км3 обҳои партови саноатӣ 

рехта мешаванд, ки он қобилияти оулда намудани 2000 км3 обҳои тозаро доранд. 

Махсусан, олудашавии таркиби об аз ҳисоби нафт ва маҳсулоти нафтӣ хело калон аст. 

Ба ҳисоби миёна соле ба Уқёнуси ҷаҳонӣ аз 15 то 25 млн. тонна нафт партофта 

мешавад, ки ин боиси ба миқдори зиёд нобуд гардидани ҳайвоноти баҳрӣ ва 
паррандагон мегардад. 

Таи даҳ - бистсолаҳои охир истеҳсолу истифодаи захираҳои табиӣ дар тамоми 

минтақаҳои дунё афзуд. Сабаби асосии афзудани истифодаи сарватҳои табиӣ - 

зиёдшавии шумораи аҳолии сайёра ва тараққии босуръати техника мебошад. Дар 

натиҷа истеъмоли захираҳои табиӣ низ афзуд, ки сабаби кам ё нест шудани баъзе аз 

боигариҳои табиат гардид. Инқилоби илмию техникӣ яке аз омилҳои пурќуввати 

инкишофи ҷамъият мебошад. Ҳоло таъсири инсон ба биосфера босуръат афзуда 

истодааст. Аз ин рӯ, дар сатҳи сайёраи Замин ягон нуқтаеро дарёфт намудан мумкин 

нест, ки ба он таъсири фаъолияти гуногунҷанбаи инсон нарасида бошад. Одамон 

фаъолияти худро ҳоло ба он равона намудаанд, ки сараввал табиатро ба фоидаи худ 

тағйир диҳанд. 
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АҲЛИЛИ МУОДИЛАҲОИ ХАРОҶОТ, ДАРОМАД, ФОИДА ВА МОДЕЛҲОИ  

ХАТТИИ ОНҲО ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ИСТЕҲСОЛӢ 
Неъмонов С. И., Ашуров С. Б., ассистентони кафедраи математикаи олии  

 

Дар корхонаҳои истеҳсолӣ бузургиҳои хароҷот, даромад ва фоида параметрҳои 

асосӣ ба ҳисоб рафта, бо ҳам вобаста мебошанд. 

Ҳароҷоти умумӣ гуфта, маблағеро меноманд, ки барои истеҳсоли Q – воҳид 

маҳсулот истифода мешавад. Хароҷоти умумӣ ба хароҷоти тағйирёбанда ва хароҷоти 

доимӣ ҷудо мешавад. 

Ҳароҷоте, ки бевосита аз истеҳсоли маҳсулоти тайёр вобаста мебошад (қувваи 

корӣ, арзиши ашёи хом, қувваи барқ барои иншооти истеҳсолӣ, дастгоҳҳои корӣ ва 

ғайра), хароҷоти тағйирёбанда ном дошта, бо V(Q) ишора мекунанд. Дар ҳолати 

содатарин V(Q) ба миқдори маҳсулоти истеҳсолшуда Q мутаносиби роста мебошад.  

Дар истеҳсолот навъи хароҷотеро, ки аз миқдори маҳсулоти тайёр вобаста 

намебошад, хароҷоти доимӣ (фиксиронидашуда) меноманд ва онро бо F ишора 

мекунанд. Музди кормандани маъмурӣ, коргарони техникӣ, амортизатсия 

(фарсудашавӣ)–и биноҳою дастгоҳҳо, харҷҳо барои барқикунонии иншоотҳои 

ғайриистеҳсолӣ ва ғайра мисоли он шуда метавонанд. Ин хароҷот дар ягон муддати 

вақт (сол, моҳ, рӯз) суммаи муайянеро ташкил медиҳанд ва як қисми хароҷоти умумии 

С(Q) – ро ташкил медиҳад. 

Агар Q - миқдори масулоти истеҳсолшуда бошад, он гоҳ хароҷоти умумӣ С(Q) ба 

суммаи хароҷотҳои тағйирёбанда ва доимӣ (фиксиронидашуда) баробар мешавад:  
     С(Q) = V(Q) + F      (1) 
муайян карда мешавад.  

 Умуман, модели хаттии хароҷот дар намуди  
зерин навишта мешавад: 
   С(Q) = аQ + b,   (2)  

ки дар ин ҷо коэффитсиенти мутаносиби а –  

хароҷоти тағйирёбанда ба як воҳиди маҳсулот  

ва b – хароҷоти доимӣ мебошад.  

 Масъалаи 1. Ҳангоми истеҳсоли маҳсулот  

дар як моҳ хароҷоти доимӣ 5 ҳаз. сомонӣ ва 

ва хароҷоти тағйирёбанда ба ҳар як воҳиди маҳ- 

сулот 100 сомониро ташкил медиҳад.  

 
 
 
 
 
 
Муодилаи хароҷоти умумиро муайян кунед. Агар миқдори маҳсулоти тайёр дар як моҳ 

200 дона бошад, хароҷоти тағйирёбанда ва хароҷоти умумӣ чанд сомониро ташкил 

медиҳанд? 

 Ҳал. Бигузор Q - миқдори масулот, С(Q) - хароҷоти умумӣ бошанд.  

Мувофиқи шарти масъала: а = 100, F = 5000. 

Дар асоси формулаи (1) муодилаи хароҷоти умумиро тартиб медиҳем:  С(Q) = 
100Q + 5000. 

Графики он дар расми 1 нишон дода шудааст. 
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π(Q) 

. 
0 Q 200 

π(Q)=125Q - 25000 

Расми 3 

 Дар ҳолати Q = 200 будан, хароҷоти тағйирёбанда  

   V(200) = 100 . 200 = 20000 сомонӣ  

ва ҳароҷоти умумӣ 
   С(200) = 20000 + 5000 = 25 000 сомониро  

ташкил медиҳанд. 

  Масъалаи 2. Хароҷоти доимӣ (фиксиронидашуда) дар як сол 100000 сомониро 

ташкил дода, барои як воҳиди маҳсулот хароҷоти тағйирёбанда 600 сомониро ташкил 

медиҳанд. Муодилаи  

хароҷоти умумӣ тартиб дода шуда, графики  
он сохта шавад. 

  Ҳал. Бигузор Q – ҳаҷми маҳсулот  

бошад. Пас, мувофиқи шарти масъала  

 F = 100 000 сомонӣ, V(Q) = 600Q мешавад. 

Он гоҳ муодилаи хароҷоти умумӣ намуди  
     С(Q) = 600Q + 100 000 
- ро мегирад. 
 Графики муодилаи С(Q) хати рост мебошад (расми 2). 

  Масалан, ҳангоми Q = 1000 будан,  

  С(Q) = 600 . 1000 + 100 000 = 700 000 сомонӣ мешавад. 

 Даромади умумӣ гуфта, маблағеро меноманд, ки аз фурӯши Q – воҳид маҳсулоти 

тайёр ба даст меояд ва онро бо R(Q) ишора мекунанд. Даромади умумӣ бо формулаи
  
       R(Q) = pQ       (3) 

муайян карда мешавад, ки дар ин ҷо р – нархи воҳиди маҳсулоти тайёр, Q – ҳаҷми ин 

маҳсулот мебошанд. 

  Масъалаи 3. Корхона 250 000 дона хиштро бо нархи 1 донааш 0,45 сомонӣ ба 

фурӯш гузошт. Аз ин амалиёти тиҷоратӣ корхона чанд сомонӣ даромад мегирад? 

  Ҳал. Даромади умумӣ ё маблағи фурӯши маҳсулоте, ки корхона аз  

фурӯши Q - воҳид маҳсулот ба даст меорад, бо формулаи (3) муайян карда  
мешавад.  

  Мувофиқи шарт: Q = 250 000 дона, р = 0,45 сомонӣ. 

   
  50011245,0250000 QR сомонӣ. 

 Фоида гуфта, фарқи даромади умумӣ ва хароҷоти умумӣ аз маҳсулоти  

фурӯхташударо меноманд ва он бо π(Q) ишора карда мешавад: 

    π(Q) = R(Q) – C(Q).       (4) 

 Нуқтае, ки дар он фоида аз фурӯши х – воҳид маҳсулот ба сифр баробар мешавад 

(π(х) = 0), нуқтаи безиёнӣ номида мешавад. Масалан, дар расми 2  

нуқтаи М(200;0) нуқтаи безиёнӣ аст. 

Масъалаи 4. Хароҷоти доимӣ (фиксиронидашуда) дар як сол 25 000 сомониро 

ташкил дода, барои як воҳиди маҳсулот хароҷоти тағйирёбанда 20 сомонӣ ва даромад 

145 сомониро ташкил медиҳанд. Муодилаи фоида тартиб дода шуда, графики он сохта 

шавад. Нуқтаи безиёнӣ ёфта шавад. Чанд воҳиди маҳсулот истеҳсол кардан лозим аст, 

ки фоидаи он дар як сол 150 000 сомониро ташкил диҳад?  

  Ҳал. Бигузор Q – ҳаҷми маҳсулот бошад. Пас, мувофиқи шарти масъала F = 

25 000 сомонӣ, V(Q) = 20Q мешавад. Он гоҳ мувофиқи формулаи (4) функсияи хароҷоти 

умумӣ намуди зеринро дорад:  
     С(Q) = 20Q + 25 000.  
  Дар асоси формулаи (3) муодилаи даромадро  

муайян мекунад:    .145 QQR   

Муодилаи фоидаро бо ёрии формулаи (4)  

С(Q) 

. 

. 

. 100000 

100600 

Q0 0 Q 1 

С(Q)=600Q+100000 

Расми 2 
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. 

. 

1500 

y 

. 

0 Q 20 

R(Q)=210Q 

Расми 4 

4200 . 
С(Q)=135Q+1500 

. 

40 

π(Q)=75Q - 1500 

муайян мекунем:  

   250001252500020145 π  QQQQ . 

  Муодилаи 125Q – 25 000 = 0 – ро ҳал намуда, нуқтаи безиёниро меёбем:  125Q – 
25 000 = 0 => Q = 200. 

  Ҳангоми Q < 200 будан, истеҳсолот зиёновар мешавад. 

   Ба саволи он, ки барои гирифтани 150 000 сомонӣ фоида дар як сол  

чанд воҳид маҳсулот фурӯхтан лозим аст, муодилаи зеринро ҳал мекунем: 
  125Q – 25 000 = 150000 => 125Q = 175000 => Q = 1400. 

  Графики муодилаи фоида - хати рост ва нуқтаи безиёнӣ дар расми 3 нишон дода 
шудааст. 

Масъалаи 5. Муодилаи хароҷоти истеҳсоли мизи мактабӣ намуди зеринро дорад: 

  1500135  QQC . Нархи ҳар як курсӣ 210 сомонӣ аст. Нуқтаи безиёнӣ ёфта 

шавад. Графики муодилаҳои хароҷот, даромад ва фоидаро созед.  

 Ҳал. Барои ёфтани нуқтаи безиёнӣмуодилаи фоидаро 

муайян кардан лозим аст. Нархи як миз р = 210 сомонӣ  

буда, Q – миқдори мизҳо мебошад. Пас,  

   QQR 210 ;  

   1500751500135210 π  QQQQ . 

Нуқтаи безиёниро меёбем: 

 
  0 π Q =>75Q – 1500 = 0 => Q = 20. 

  Яъне, пас аз фурӯши мизи 20 - ум корхона фоида ба даст 

меорад. Графики муодилаҳои хароҷот, даромад ва фоида дар расми 4 нишон дода 
шудаанд. 

Хулоса, мафҳумҳои асосии истеҳсолӣ: хароҷот, даромад, фоида ва моделҳои 

хаттии математикии онҳо дида баромада шуда, вобастагӣ ва тарзи ёфтани онҳо ва 

нуқтаи безиёнӣ дар масъалаҳои амалӣ нишон дода шудаанд. Дар натиҷа, ин барои 

татбиқи функсияҳои ҳудудӣ дар ёфтани қимати максималии фоида ва дигар бузургиҳои 

иқтисодӣ асос шуда метавонад. 
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Њанўз дар оѓози фаъолияти хеш Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон 
иброз доштанд, ки «Ман дар сиёсати худ маорифро дар љои аввал мегузорам». Дар 
њаќиќат, соњаи маориф њамеша дар сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат мавќеи 
муњиму аввалиндараља дорад. Њамасола Пешвои миллат ба њаёти иќтисодиву сиёсї ва 
илмиву фарњангии кишвар таваљљуњи махсус намуда, барои рушди њаёти илмиву 
маърифатии мардуми кишвар пешнињодњои судманд менамоянд. Ин аст, ки соњаи 
маорифи кишвар сол то сол таќвият ёфта, њамќадами замони муосир гардида истодааст. 
Дар Паёми навбатии худ Пешвои миллат, ки дар санаи 26.12.2019 ироа гардид, 
пешнињод намуданд, ки «ба хотири боз њам бењтар ба роњ мондани омўзиши илмњои 
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, инчунин, барои тавсеаи тафаккури техникии насли 
наврас солњои 2020-2040 «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва 
риёзї дар соњаи илму маориф» эълон карда шавад. 

Аз ин рў, мо, омўзгоронро зарур аст, ки дар баробари чунин дастгирињои 
Роњбари давлат сифати таълиму тарбияро пурзўр намоем.  

Пайваста устодони кафедраи математикаи олии Донишгоњи давлатии молия ва 
иќтисоди Тољикистон дар љустуљўи роњњои бештари самарабахши таълиму тарбияи 
љавонону донишљўён ва омўзгорони љавон саъю талош варзида, сањмгузориро дар 
раванди таълиму тарбия идома медињанд. Дар ин самт, татбиќи якчанд масъалањои 
математикиро дар иќтисодиёт баррасї намуда, ба донишљўёну омўзгорони љавон 
пешнињод менамоем.  
1) Маълум аст, ки мањсулнокии мењнат дар давоми рўзи корї миќдори 
таѓйирёбанда аст. Бигзор, њосилнокии мењнат бо функсияи        ифода карда шавад, 

ки дар он   фосилаи ваќт аз аввали рўзи кор њисоб карда мешавад ва      њосилнокии 
мењнат дар ин лањзаи ваќт аст. 

Бигзор, масъалаи њисоб кардани њаљми њосилнокии мењнат дар 4 соати рўзи корї 
ба миён гузошта шавад. Фосилаи ваќтро (3, 4) ба фосилањое таќсим мекунем, ки 

дарозии калонтаринашон    аст ва агар гўем, ки функсияи      дар ин фосилаи хурд 

таѓйир намеёбад, пас натиља ба њосили зарби        баробар мешавад. Њамин тариќ, 
истењсоли мањсулнокии мењнат дар соати 4-уми рўзи корї бо баробарии 

   
    

∑       ∫      

 

 

 

 

 

тавсиф мешавад. 

2) Агар миќдори мањсулоте, ки дар як воњиди ваќт ба анбор расонида      бошад ва 

воњиди ваќт аз лањзаи ворид шудани мањсулот ба анбор   бошад, пас воњиди        ба 

анбор дохил шуда, дар фосилаи ваќт аз   то      мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 

агар мањсулот пайваста ба анбор ворид шавад, захираи моли анбор ∫       
 

 
 ишора 

карда мешавад. 
3) Саноати мошинсозї як навъ дастгоњ истењсол мекунад ва бигзор, истењсоли 

солонаи он доимии   бошад, бигзор,   солњои истењсоли ин дастгоњњо бошанд. 
Шумораи дастгоњњо дар лањзаи ваќт t (гумон карда мешавад, ки онњо аз кор 
намондаанд) гирифта шуда, бо формулаи зерин ишора карда мешаад: 

∫         
 

 

 

    

Агар њаљми истењсолот ба таври прогрессияи арифметикї афзоиш ёбад, яъне      
       бошад. Шумораи дастгоњњо баробарии зеринро ташкил медињад. 

∫           [    
   

 

 
]
 

  

 

     
   

 

 
 

4) Функсияи ваќти даромади солона   буда, бигзор        бошад. Фоизи меъёр   
аст, ки пайваста бо илова кардани фоизњо њисоб карда мешавад. Маблаѓи 
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дисконтшудаи даромадро, ки барои солњои   њисоб карда шудааст, ёфта шавад. 
Дисконт гуфта, фарќи байни маблаѓи умумии маблаѓи нињої ва маблаѓи ибтидоиро 

меноманд. Барои њисоб кардани ин миќдор, мо фосилаи ваќти   - ро ба   манбаи 
баробар таќсим мекунем.  

Тахмин кардан мумкин аст, ки        фоидаро дар муддати хеле кам    таѓйир 
намедињад. Фоизи дисконтшудаи фоизњои њисобшуда чунин њисоб карда мешавад:  

      

   
            

Маблаѓи тахфифшудаи даромад дар фосилаи ваќт (0, t)  

   
    

∑             ∫          
 

 

 

 

    

мешавад.  

Дар њолати хусусї, даромади солона доимї, яъне       , бошад, даромади 
дисконтї  

  ∫         ∫         [ 
 

 
    ]

 

 
 

 

 

 

 
 

 
(      ) 

мешавад.  
Баъзе масъалањои иќтисодиро, ки бо интеграли муайян њал карда шудаанд, дида 

мебароем.  
Бигзор функсияи        таѓирёбии мањсулнокиро бо мурури замон бо 

истењсоли мањсулот ифода кунад. Дар он њолат дар байни ваќти         њаљм мањсулоти 

         бо формулаи (1) њисоб карда мешаванд: 

         ∫            

  

  

 

Масъалаи 1.  
Аз ваќти дар истењсолот љорї намудани техникаи нав таѓйирёбии њосилнокї бо 

функсияи                  дода мешавад, ки дар он   - 
таѓйирёбии ваќтро дар моњњо ифода мекунад. Аз ваќти љорї намудани техникаи нав 
њаљми истењсоли мањсулотро њисоб мекунем: 
а) Дар моњи аввал 
б) Дар моњи сеюм 
в) Дар моњи шашум 
г) Дар мохи охири сол 

Њал. Мувофиќи формулаи (1) баробарии зеринро мегирем: 

         ∫                           
  

   
                  

  

  

 

Дар он сурат 

       ∫                         
  

   
                

 

 

 

       ∫                         
  

   
                        

 

 

 

       ∫                         
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         ∫                  

  

  

 

           
  

   
                          

Натиљањои бадастомадаро муќоиса намуда, дар истењсолот љорї намудани 
технологияи нав асосан дар нимаи аввали сол ба амал меояд. 

Таѓйироти њосилнокии истењсолот вобаста ба омилњои гуногун, масалан, аз 

функсияи Кобба-Дуглас вобаста аст. Дар ин њолат, њосилнокии      њамчун њосили 
зарби формулаи (2) ифода карда мешавад: 

           
                 (2) 

ки дар ин љо                функсияњои захирањои табиї, мењнат ва сармоя буда, 

   𝛼 𝛽   – як намуди ададњо мебошанд. 
 
 
Масъалаи 2. Функсияи талабот ба мањсулоти истењсолкардаи фирма чунин бошад:  

         
Агар арзиши мувозинат 70 бошад, фоидаи истеъмолиро њисоб мекунем? 
Њал. 

a)           ро меёбем:  

          

             

   √     
Акнун дастоварди истеъмолкунандагонро њисоб мекунем: 

∫          

  

 

   ∫                     

 

 

 

Љавоб. S = 341,3 сомонї 
 

Адабиёт: 
1. Н.Ш.Кремер. Высшая математика для экономистов. М. ЮНИТИ. 2007. 

 

ФУНКСИЯЊОИ БУЛЛ 

Кароматуллои М.,Пирназаров К.Б., ассистентони кафедраи математикаи олии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодиТољикистон 

Таъриф: Функсияи n-таѓйирёбандаи ),,,(
21 n

xxxf   функсияи булӣ номида 

мешавад, агар њам аргументњои он ва њам функсия аз маљмўи    0;1; нх  ќиматњо ќабул 

кунанд. 

   Мисоли функсияњои булї. 

 1. 1)0(;0)1(  ff  ин функсияи яктаѓйирёбандаи булї аст, чунки њам аргументи 

функсия ва њам худи функсия аз маљмўи  0;1  ќимат ќабул мекунад. 

  Ин функсияро чунин навиштан мумкин аст: 

 )1;0(),0;1(f  ё ба воситаи љадвал: 

x   )( xf  
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2. 1)0,0(,0)1,0(,0)0,1(,1)1,1(  gggg . 

Ин функсияи дутаѓйирёбандаи булї аст. 

Навишти ин функсия чунин аст: 

   )1;0;0(),0;1;0(),0;0;1(),1;1;1(g  

 ё ба воситаи љадвал: 

 

x  y  ),( yxg  

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

   

 Теоремаи 1. Миќдори њамаи функсияњои n-таѓйирёбандаи гуногуни булї ба 
n

2
2  

баробар аст. 

 Исбот: Азбаски дар шарти теорема сухан дар бораи функсияњои n -таѓйирёбанда 

меравад, пас аргументи ин функсияњо аз системаи ),,,(
21 n

xxx   иборат аст, ки дар ин љо 

n
xxx ,,,

21
  новобаста ба якдигар ќиматњои 0 ва 1-ро ќабул мекунанд. Чи хеле ки маълум 

аст, миќдори системањои имконпазири гуногуни ),,,(
21 n

xxx   ба n
2  баробар аст. 

Љадвали њаќониятии ин функсия чунин сохти мухтасарро дорад. 

     
1

x  
2

x  
n

x   f    

           

 

 

  
n

2 сатрњо. Њар як  нх , . 

  Аз ин тасвир маълум мешавад, ки барои ягон функсияи n - таѓйирёбандаи булиро 

муайян намуданд, бояд дар сутуни њарфи f  , n
2  маротиба бо ягон тартиб ќиматњои 0 ва 

1-ро нависем. Њар як системаи ),,,(
221 naaa  ,ки   n

i
ia 2,,2,1,1;0   аст, як функсияи 

 1 

0  

0 

1 
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булиро майян мекунад. Миќдори умумии системањои имконпазири гуногуни 

),,,(
221 naaa   ба 

n
2

2 баробар аст. Теорема исбот шуд. 

   Маљмуи њамаи функсияњои булиро бо 
2

P  ишора мекунем. 

  Таъриф: Функсияи 
221

),,,( Pxxxf
n

  хаттї номида мешавад, агар чунин 

мулоњизањои  1;0,,,
21


n

aaa  ёфт шаванд, ки барои њамаи 
n

xxx ,,,
21
  баробарии 

зерин љой дошта бошад. 

  )()(),,,(
11021 nnn

xaxaaxxxf     

Масалан, функсияњои зерин хаттї мебошанд: 

yxxfxxfxxfxfxf  1)(,1)(,)(,1)(,0)(   

.),,(,),( zyxzyxfyxyxf    

   Синфи њамаи функсияњои хаттии булиро бо L  ишора мекунем. 

  Теоремаи 1. Синфи L функсионалї мањкам аст. 

  Исбот: Бигузор Laaaf
n

),,,(
21
  бошад. Пас элементњои  1;0,,,

21


n
aaa  ёфта 

мешаванд, ки барояшон муносибати  

   )()(),,,(
11021 nnn

xaxaaxxxf     (1) 

иљро мешавад. Агар системаи ),,,(
21 n

uuu   ва системаи ),,,(
21 n

xxx   дар 

натиљаи баробар кардани баъзе таѓйирёбандањо њосил шуда бошад ва барои муайяни 

фарз мекунем, ки n
uuu  

21  бошад, он гоњ 

  

).()()(

)()())((

)()()()(

11110

11110

11110

nnkk

nnkkk

nnkkkk

uauauda

uauauaaa

uauauauaa



















 

мешавад, ки дар ин љо  1;0
11


k

aab   аст. Яъне ),,,(
21 n

uuuf  низ хаттї 

аст ва Lxxxf
n

),,,(
21
 . 

   Акнун бигузор Laaaf
ikiiii

),,,(
21
  бошад. Нишон медињем, ки функсияи 

LffffxxxF
nnk

n

 ),,(),,,(
211211
  аст. Дар њаќиќат, аз баски Lf

i
  мебошад, пас 

чунин доимињои
i

ikii
aaa ,,,

10
  ёфта мешаванд, ки барояшон 

)()(),,,(
21021 ikiikiiiiikiiii

xaxaaxxxf    мешавад. Аз ин љо ва аз (1) њосил 

мекунем:  

 
 

).()()()()(

)()(),,,(

11010

11021

ikiikiiiikjikiiiiii

ikiikiiiiiikiiiiii

xbxbbxaaaaaa

xaxaaaxxxfafa
n
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 ),,1,0,(
iikiik

kkaab    

Он гоњ аз (2) хулоса мебарояд, ки функсияи  

  
)()()(

)(),,(),,,(

111111

11110211211

nn

n

nknknnkk

nnk

xbxbxa

xbbffffxxxF









 

хаттї аст, ки дар ин љо 
01000 n

bbab    мебошад. Теорема исбот шуд. 

   Натиља. Аз ин теорема хулоса мебарояд, ки синфи L  функсионалї пурра 

набудааст, зеро синфи L  функсионалї махкам аст. Аз дигар тараф функсияњои 

ѓайрихатии булӣ низ мављуданд, масалан   

   yxyxfyxyxf  ),(,),(  

  Теоремаи 2. Бигузор 

   )()(),,,(
11021 nnn

xaxaaxxxf    

   )()(),,,(
11021 nnn

xbxbbxxxg    

бошанд. Барои он ки ),,,(),,,(
2121 nn

xxxgxxxf    шавад, зарур ва кифоя аст, ки 

баробарињои 
nn

bababa  ,,,
2211
  иљро шаванд. 

  Теоремаи 3. Миќдори њамаи функсияњои n -таѓйирёбандаи хаттии булї, ба 1
2

n  
баробар аст. 

  Исбот: Аз теоремаи 2 маълум мешавад, ки њар гуна функсияи хаттї, бо 1n

элементњои  1;0),,,,(
210


n

aaaa   муайян мегардад. Пас барои њар як функсияи хаттї 

як системаи ),,,,(
210 n

aaaa   якто функсияи хаттї мувофиќ меояд. Азбаски миќдори 

системањои имконпазири гуногуни ),,,,(
210 n

aaaa   ба 
1

2
n

 баробар аст, пас миќдори 

њамаи функсияњои n-таѓйирёбандаи хаттии булї ба 
1

2
n

 баробар аст. Теорема исбот 
шуд. 

   Мувофиќи теоремаи 3 миќдори њамаи функсияњои як таѓйирёбандаи хаттии булї 

ба 42
11



 баробар аст. Мувофиќи теоремаи 1, миќдори њамаи функсияњои 

яктаѓйирёбандаи хаттии булӣ ба 42
1

2
  баробар аст. Пас њамаи функсияњои 

яктаѓйирёбандаи булї хаттї будаанд. Ин чор функсияњо чунинанд: 

,1)(,)(,1)(,0)( xxfxxfxfxf   

Адабиёт: 

1.Кремер Н.Ш. и др.Высшая математика для экономистов. Часть 1, стр.124-125, часть 2, 
стр.145-154. М. ЮНИТИ, 2007 г. 
2.Мантуров О.В.,Матвеев Н..М.Курс высшей математики.Глава 2, стр.153-156, 
М.Высшая школа,1986г. 
3.Cафаров Љ.С. Асосњои математикаи олї.Ќисми 1, боби 1.сањ.15-25, Душанбе, Олами 
китоб, 2010с. 
4.Мирзоахмедов Њ.Р. Шукуров Њ.Р.Фаслњои мухтасари математикаи олї.Боби 2, 
сањ.185-188. Душанбе, Деваштич, 2004 с. 
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5.Муртазоев Д., Камолиддинов Љ.Математикаи олї. Ќисми 2, фасли 1,сањ.7-10, 
Душанбе.Шарќи озод,2002с. 
6.Рўзметов Э.Р. Хаимов Н.Б. Курси мухтасари анализи математикї. Ќисми 1, боби 
1,сањ.5-30. Душанбе, Маориф, 1977с 
 

 
ФУНКСИЯИ ГРИН. ОПЕРАТОРИ СУПЕРПОЗИТСИЯ 

Пирназаров К.Б., ассистенти кафедраи математикаи олии Донишгоњи давлатии 
молия ва иќтисоди Тољикистон.  

Хасанова Г. Н., ассистенти кафедраи табии риёзии Коллељи Технологии шањри 
Душанбе.  
 
 Муодилаи хаттии  

  

  
          (1) 

регулярї (мунтазам) номида мешавад, агар барои дилхоњ функсияи дар тамоми тири 
ададї мањдуди бефосилаи     , ки ќиматњояш дар 𝕏 мехобанд, муодилаи хаттии  

  

  
                   

дорои њалли ягонаи      и дар тамоми тири ададї мањдуди бефосила бошад. Дар ин 
њолат аз назарияи умумии муодилањои дифференсиалии хаттї дар фазои Банах 
мављудияти функсияи Грини        мебарояд, ки дар маљмуи ℝ    муайян буда, 

њангоми     бефосила буда, ќиматњояш дар фазои оператор-функсияњои хаттии   𝕏  
хобида бо ёрии он њалли ягонаи мањдуд ва бефосилаи      ро дар шакли  

     ∫                   

  

  

 

навиштан мумкин аст. Тарафи рости ин баробарї оператори G дар фазои функсияњои 

дар тамоми тири ададї мањдуди бефосила, ки ќиматњояш дар 𝕏 мехобанд бо нормаи 

Чебишев дар фазои   амал мекунад. Минбаъд нормаи ин операторро бо доимии 

регулярї   ишорат мекунем: 

  ‖ ‖     
   
   

 
   

‖  𝕏 ‖    ∫                
  

  
      

 Дар њолате, ки оператор-функсияи      домї аст яъне        шарти регулярии 

муодилаи     ба он баробарќувва аст, ки спектри оператори   бо тири мавњуми    

бурида намешавад. Дигар њолати регулярии муодилаи    , ки шарти регулярї ба 

тадќиќи оператори хаттии фазои 𝕏 оварда мешавад, ин њолате мебошад, ки оператор-
функсияи        даврї аст:                дар ин њолат хосияти регулярии 

муодилаи     ба он баробарќувва аст, ки спектри оператори монодроми             
бо доира воњидї бурида намешавад.  

Оператори G, инчунин аз фазои   ба фазои    –функсияњои бо њосилањои 

тартиби якашон мањдуди бефосила амал карда ќиматњояш дар фазои 𝕏 мехобад: 

                        
 Чи хеле, ки маълум аст ин оператор њамчун оператори аз фазои Боголюбов    –
функсияњои дар тамоми тири адади мањдуди бефосила ба фазои   бо нормаи  

 ‖      
   

  𝛽  𝛼       𝛽  𝛼   ‖∫       
 

 
‖        

амал мекунад, ки дар ин љо  - дилхоњ адади интервали       аст.  
         ‖                 

 Леммаи (1.1). Бигузор муодилаи хаттии (1) регулярї бошад. 

Он гоњ оператори G њамчун оператори аз   ба   , инчунин аз            ба   
амал кунанда мањдуд буда, нобаробарињои зерин иљро мешаванд:  
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  ‖ ‖                     

     ‖         √  √                   

ки дар ин љо   ‖           

Исбот. Формулаи (3)-ро нисбат ба таѓийрёбандаи   дифференсиронида бо истифодаи 
хосиятњои функсияи Грин њосил мекунем:  

 

  
                  ∫               

  

  

  

Дар баробарии охир аз рўйи њамаи     ба сарњади аниќи болои гузашта, њосил 
мекунем  

            ‖                  
ки ин ба нобаробарии (8) баробарќувва аст. Акнун бо истифодаи айнияти оператории  

            
                    

ки  - оператори воњидї,  - дилхоњ адади мусбат буда,  

    
 

  
         

   
 

  
     

аст нишон медињем, ки шарти (9) низ иљро мешавад. Бо ин маќсад, пеш аз њама, нормаи 
оператори   -ро, ки аз             ба   амал мекунад, меёбем:  

        ∫    (      )        

 

 

 

 ∫    (      ) 
 

  
 ∫           

 

 

 

 

   (      )∫      |
 
 

 

 

  

  ∫    (      ) ∫            ∫           ∫           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ∫               

 

 

 
 

   
 ∫           

 

 

 

Аз баски 

 ∫               

 

 

     ∫             ∫               

 

 

 

 

 

            |
 
 
 
 

 
∫                       

 

 

 

   
 

 
               |

 
 
 
 

 
∫                 

 

 

 

   
 

 
         |

 
 
   

 

 
   

мешавад, бинобар ин 

 

‖          (  
 

 
) ‖       ё худ  ‖           

 

 
   

Акнун аз формулаи     барои нормаи оператори   аз             ба   амалкунанда 
нобаробарии  

        (        ) (  
 

 
)         
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-ро њосил мекунем. Тарафи рости формулаи (11)–ро табдил дода меёбем.  

     (        ) (  
 

 
)    

 

 
       

 

 
        

       
 

 
                         

Чи хеле, ки адади         ихтиёрї аст, бинобар ин, онро њамин хел интихоб мекунем, 
ки шарти зерин иљро шавад:  

    
 

 
         

аз ин љо  

   
    

  
   

ин ќимати   ро дар формулаи (12) гузошта њосил мекунем: 

         √  √                 √  √           
Леммаи (1.1) пурра исбот шуд. 
 Акнун хосиятњои махсуси оператори суперпозитсияро дида мебароем, ки дар 
оянда даркор мегардад. 

Фарз мекунем, ки функсияи       -ро дар шакли  
                                

навиштан мумкин аст, ки       дар тамоми тири ададї оператор-функ-сияи мањдуди 

бефосилае мебошад, ки ќиматњояш дар фазои   𝕏   мехобад.        функсияи дар 

маљмуи   𝕏 муайяни ќиматњояш дар 𝕏 хо-банда , бо шарти     

                        
ки шарти Липшитсро бо доимии q ќаноат кунад.     ‖             ‖   ‖   ‖          

Дар оянда ба мо баъзе хосиятњои махсуси оператори суперпазитсияи          
          (      )           

лозим аст. 

 Леммаи (1.2). Бигузор оператор-функсияи      шарти  

   ‖                      
-ро ќаноат кунад.  

 Он гоњ оператори суперпазитсия   шарти зерини Липшитсро ќаноат мекунад.  
 ‖                                                

                    |          )            ‖                       (19) 

Исбот. Нобаробари якум аз таърифи норма барои операторї ‖        бо осонї мебарояд. 
Барои исботи нобаробарии дуюм бошад, тавассути методи интегронї бо њиссањо њосил 
мекунем:  

∫    (         )  

 

 

 ∫ ∫        

 

 

 

 

 (         )    

 ∫      

 

 

 (         ) |
𝛽
𝛼
  ∫ ∫        

 

 

 

 

 

(           )    

  ∫       

 

 

 (  𝛽    𝛽 )  ∫ ∫        
 

 

 

 

 

(           )    

бинобар ин  

       (         )      ‖                                

яъне  

   (      )   (      )                

ва дурустии нобаробарии дуюми леммаи (2) ошкор мегардад. 
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Адабиёт: 

1. Арамонович. И. Г., Лунц Г. Л, Эльгольц Л. Э.. Функции комплексного переменного. 
Операционное исчисление, Теория устойчивости. – М.На-ука, 1968- 416с.  
2. Барбашин Е.А. «Введение в теорию устойчивости» М-1967 г.224 с. 
3. Валеев К.Г., Жаутиков О.А., «Бесконнечные системы дифференци-альных 
уравнений». Алма – Ата 1976г. 416 с. 
4. Гантмахер Ф.Р. «Теория матриц». Москва 1954 г. 560с. 
5. Демидович. Б.И. «Лекции по математической теории устойчивос- ти». Москва 1967г. 
472 с. 
6. Колмагоров А.Н,Фомин С. В. «Элементы теории функции и функсионального 
анализа». Москва «Наука» 1989. 
7. Леврентьев М.А, Шабат Б.В, Методы теории функции комплексного переменного, 
М, Наука, 1975г  
8. Ломановский Б. И. Ряды Фурье. Теория поля. Аналитические и специ-альные 
функции. Преобразование Лапласа. - М. Наука, 1973.- 336с.  

 
 
 

ИСТИФОДАИ ҲОСИЛАИ ФУНКСИЯ ДАР  

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ИҚТИСОДӢ 
Умаралї Б., ассистенти кафедраи математикаи олии ДДМИТ 

 
 Њосила дар иќтисодиёт суръати таѓирёбии ин ва он протсесси иќтисодиро нисбат ба 
ваќт ё нисбат ба дигар параметри иќтисодї ифода менамояд.  

а) Њосилаи функсияи  xfy   - ро дар иќтисодиёт њарољоти њудудї меноманд:  
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limlim   (1) 

ки дар инљо x - њаљми мањсулоти истењсолшуда, y - њарољоти истењсолот, x  - 

таѓйирёбии њаљми мањсулот,    xfxxfy   - таѓйирёбии њарољоти истењсолот, 
x

y




 - 

афзоиши миёнаи њарољоти истењсолї ба як воњиди мањсулоти иловашударо ифода 
мекунанд. 

b) Самаранокии мењнат дар лањзаи ваќти 0
t  ба ќимати њосила аз њаљми 

мањсулоти истењсолшуда нисбат ба ваќт баробар аст:   
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  (2) 

ки дар ин љо z - самаранокии мењнат, 
M

z - ќимати њудудии самаранокии миёнаи мењнат, 

 tQ - миќдори моли дар мудати ваќти t  истењсолшударо ифода мекунанд. 

c) Даромади худудї њамчун њосилаи функсияи даромад  QfR   нисбат ба њаљми 

мањсулот Q муайян карда мешавад:  

       QfR
Q

    (3) 

Масъалаи 1. Њосилнокии мењнати 8 коргар дар фосилаи як баст, барои 

баровардани штангсиркул аз рўи формулаи
 

   1,12275,1452,4
2

 ttу  ( 81  t )  

муайян карда мешавад, дар ин ҷо t - ваќти корї мебошад. Ваќте ки бригада ба 
њосилнокии баландтарини мењнат соњиб мегардад, ёфта шавад. 

Њал. Њосилаи функсияи )( xу - ро меёбем: 75,1404,9  tу .  
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 Аломати « - » аз паст шудани њосилнокии мењнат шањодат
 
медињад.  

Њосилнокии мењнатро дар лањзаи
 
ваќти

 
1t  ва 718 t  меёбем. 

 

  ;35,4875,14704,97;71,575,1404,9)1(  yу  

Њосилнокии баландтарини мењнат аз муодилаи 0)(  tу  муайян карда мешавад. Бо 

ибораи дигар, аз муодилаи зерин ёфта мешавад: 
 

63,1
04,9

75,14

75,1404,9

075,1404,9
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Њамин тариќ, дар бригада њосилнокии мењнати баландтарин баъди ибтидои кор дар 
охири соати панљум мушоњида карда мешавад. 
Љавоб: 63,1t  соат. 

 
  Масъалаи 2. Чандирии функсияи зеринро дар нуќтаи додашуда ёбед ва натиљаашро 
шарњ дињед. 
  35  xy  дар нуќтаи 2x  

  Њал. 

Чандирии функсия бо ёрии формулаи    xf
y

x
y

x
  ёфта мешавад:  
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Њангоми 2x  будан,   76,0
13

10

325

25
35 




 x

x
 мешавад. 

Ин маънои онро дорад, ки агар бузургии x  1% зиёд шавад, он гоњ ќимати функсия y  ба 

0,76% меафзояд. 
 

Масъалаи 3. Функсияи талабот 25  PD  дода шудааст. Чандирии талаботро 

ёбед, агар нархи амалкунандаи мањсулот 3P  воњиди пулї бошад. 

  Њал. Чандирии талабот бо формулаи    PD
D

P
D

p
 муайян карда мешавад. 
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 Азбаски 3P  аст, пас   88,0
17

15

235

35

3





 D  мешавад. 

Ин маънои онро дорад, ки агар нархи амалкунандаи мањсулот 3 воњиди пулї бошад ва 
он 1% афзояд, он гоњ талаботи ба он мувофиќ шарти   10  D

P
 таќрибан ба 0,88% кам 

мешавад, яъне талабот ѓайричандир аст. 

Масъалаи 4. Функсияи пешнињод 1
2
 PS  мебошад. Чандирии пешнињод 

нисбат ба нарх, њангоми 2P  будан, ёфта шавад. 

  Њал. Чандирии пешнињод нисбат ба нарх аз формулаи    PS
S

P
S

p
 ёфта мешавад: 
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Ин нишон медињад, ки агар нархи амалкунанда 2P  сомонї бошад ва он 1% афзояд, 
он гоњ пешнињод 0,8% меафзояд. 

Масъалаи 5. Функсияи даромад бо формулаи 32
2

 RRQ  дода шудааст. 

Чандирии талаботро нисбат ба даромад муайян кунед, агар даромад 5R  бошад. 

  Њал. Чандирии талабот нисбат ба даромад бо формулаи    RQ
Q

R
Q

R
 муайян карда 

мешавад. Пас, 
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.97,1
48

95

3552

1545
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 Q  

Азбаски   197,1
2

QE  аст, пас талабот чандирї буда, њангоми 1% афзудани даромад, 

талабот таќрибан 1,97% меафзояд. 
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САМТЊОИ ТАШАККУЛИ ТАХАССУСИИ ОМЎЗГОРИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА 
ВАРЗИШ 

Саидов М.С. ассистенти кафедраи тарбияи љисмонї ва мудофиаи граждании ДДМИТ  

 Муроҷиат ба самтҳои арзишӣ дар заминаи фаъолияти касбӣ имкон дод, ки 

сохтори таркибии онҳо (қисмҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ ва фаъолият) ҷудо карда 
шавад.  
 Масъалаи раванди ташаккули самтњои касбї-арзишї, фарханги педагогии 
омўзгори тарбияи љисмонии оянда бо кушодани механизмњои ин љараён бо марњилањои 

он алоќаманд аст. Вобаста ба ин масъала мо ба се марҳилаи бо ҳам воридшаванда такя 
кардем: 

 азхудкунии арзишҳо аз ҷониби шахс; 

 табдили шахсият дар асоси арзишҳои таъиншуда; 

 банаќшагирї ё пешгӯии шахс аз ояндаи худ; 

Як нуќтаи муҳими тағйир додани самти ботинии донишҷӯ ин омӯзиши 

контекстиро баррасӣ кардан аст, ки ба мо имкон медиҳад, ки шароити таҳсил дар 

донишгоҳ ба шароити фаъолияти касбии дар пешистода то ҳадди имкон наздиктар 
гардем. 
 Тавре маълум аст, дар натиљаи амалї гардонидани нерўњо њолати нави сифати 
шахсият ва фаъолияти он ба вуљуд меояд, ки дар нињояти кор имкон медињад ва дар 
бораи рушду худшиносии он сухан ронем. Таљрибаи шахсии фаъолияти педагогї на 
танњо ањамияти субъективии касбро медињад, балки таљрибаи эмотсионалии муаллими 
ояндаро низ хеле бой мегардонад. 
 Таљрибаи шахсии фаъолияти педагогї на танњо ањамияти субъективии касбро 
медињад, балки таљрибаи эмотсионалии муаллими ояндаро низ хеле бой мегардонад. 

  Сохтори раванди педагогӣ дар низоми «омўзгор-донишгоҳ-донишҷӯ», ки ба 

ташаккули салоҳияти касбӣ ва иҷтимоии субъектҳои таълим нигаронида шудааст, бо се 

унсури асосӣ муайян карда мешавад: 

 навъҳои худи субъектҳо, ҳадафҳо, вазифаҳо ва мушкилоте, ки онҳо ҳал мекунанд; 
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 хусусияти робитаҳои дохилӣ (дар коллектив) ё берун (микроҷомеа) байни ин 

субъектҳо; 
 хусусияти фаъолияти фанњо ва намуди салоњияти омўзгор, ки инкишофи 

њаракати иљтимої ё касбии фанни дуюм (донишљў)ро таъмин менамояд[4, с.293].  
  Азбаски асоси тарбияи хонандагон њалли њар як масъалаи мубрам аст, љанбаи 

муњимтарин ин тањия фарзияи мувофиќ ва интихоби воситаю усулњои зарурии њалли он 
мебошад. 

 Донишҳои навро дар педагогика метавон ба «ислоњот» мансуб кард: он аз 

донишҳои аллакай маълум дар натиҷаи ислоҳоти масъала, интихоби дигар меъёрҳои 

тасниф ва ғайра ба вуҷуд омадааст[5, с.114].. 

Њалли бисёрсатҳӣ ва бисьёрзинагии проблемањои педагогї натиљаи он аст, ки системаи 
педагогии кушода, иљтимої, динамикї (ки вазъият ва шароити инкишофи шахсиятро 
тавсиф мекунад), аз љињати зењнию прагматикї сернашуда (љое, ки дар он љо ба таври 
оммавию педагогї ба вуљуд омадаанд) саъю кушиши доимии онро ба арзишњо ва 
идеалњои олии педагогї) ва оммавї (таѓйирпазирии он ва зарурати ба назар гирифтани 
фардияти субъектњои љараёни таълим инъикос менамояд) тавсиф мекунад. 

 Ҷузъҳои таркибии системаи педагогӣ барои ташаккули ҳаракати касбӣ 

инҳоянд: 
  - маќсад ва вазифањои таълим дар ин марњила; 

  -ташхиси субъектҳои раванди таълим (дар маљмўъ ҳисобї ва муассисаи таълимӣ); 
  -муњтавои таълим бо назардошти имкониятњои дидактикї, тарбиявї ва инкишофи 
фанњои таълимї ва самтњои таълимї давра ба давра омезиш ёфта, онњо интихоби 
мазмуни мутобиќи майлу раѓбат, ќобилият ва имкониятњои хонандагони ин гурўњи 
синну сол; 

-ташкили фаъолияти субъектҳои раванди таълим мутобиқи ҷузъҳои системаи зерини: 

шаклҳо, усулҳо, воситаҳо, технологияҳои педагогӣ, ки синну сол, ҷинс, иҷтимоӣ-

психологӣ, фардият, мансубияти этникӣ ва ғайраро ба назар мегиранд. 
– арзёбии сифати тайёрии хатмкунандагон ва самаранокии раванди таълим. 

Дар байни бисёр вазифањое, ки муаллими тарбияи љисмонї иљро мекунад, 
афзалияти андрагогикї мебошад. 
 Аз татбиќи он бисёр чиз вобаста аст: њалли маќсадњои сиёсати маориф дар кишвар ва 
минтаќа, муваффаќияти шахсият ва љомеа, болоравии касбии њайати омўзгорон, 

ќаноатмандї аз фаъолият ва ѓайрањо, ки «сифати ҳаёт мебошад»[5, С. 113].  

 Ҳангоми амалӣ намудани вазифаи андрагогї бевосита дар мактаб, дар љои кор 

муаллими тарбияи ҷисмонӣ бо хонанда ду вазифаи асосиро ҳал мекунад: 

- якум, кӯмак дар мутобиқсозии иҷтимоӣ ва равонӣ, масалан, вақте ки донишљўён 

тавассути азхуд кардани нақшҳо ва арзишҳои гурӯҳи нави иҷтимоӣ ба муҳити иҷтимоӣ 

омӯзиши амиқи мавзуъ, машварати касбӣ, тавсия барои боздид аз муассисаи таълимии 

иловагӣ, курсҳои тайёрӣ ва ғайра ворид мешаванд. 
- дуюм, аз худ намудани салоњияти касбї ва муайян намудани сатњи саводнокии методї, 
ки имкон медињад ба зинаи нави фаъолияти таълимї гузарад. 

 Системаи педагогии донишгоҳ воқеияти педагогӣ мебошад, ки дар раванди 

таърихии омода намудани насли наврас ба иштирок дар зиндагӣ мувофиқи табиати 

биологӣ, равонӣ ва иҷтимоии инсон дар асоси меъёрҳои ахлоқии ҷомеа ташаккул 
ёфтааст. Дар ин мавзўъ ба фикри Р.В. Ашби розї шудан мумкин аст, ки барои њалли 
масъалаи нави иљтимоию педагогї чи гуна дониш лозим аст [10, с.114]. Чунин хислати 
шахсият, ба монанди ошкорбаёнии аќлу хирад, яъне ќобилияти аз нуќтаи назари 
масъала ќабул кардан ва инкишоф додани аќидањо дар шуур наќши калон мебозад. 
 Мо инчунин ќайд менамоем, ки татбиќи принсипи минтаќавї (мањаллї) барои 
ба вуљуд овардани фаъолияти конкретї дар њамаи соњањои раванди таълим ва шавќу 
њаваси љамъият ба натиљањои назаррас мусоидат мекунад [2, с.12]. 
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 Вобаста ба ин, дар њалли проблемањои мањаллї ё минтаќавии таълим 
метавонад шаклњои гуногуни фаъолияти хонандагонро фаро гирад. Волидони 
хонандагон, аъзои ташкилоту корхонањо ва коллективи омўзгорон, иттифоќњои 
гуногун, аз љумла гурўњњои ѓайрирасмї барои кўдакон, љавонон ва калонсолонро љалб 
намуда, кўдакони лаёќатманд ва калонсолони шавќмандро фаро гирад.  

 Сеюм, бисёр проблемаҳои минтақавӣ характери интегративӣ доранд. Ин имкон 

медињад, ки ба њалли онњо аз љињати назариявї ва амалия њар синну сол ва ҷинсият ҷалб 

карда шаванд, ки ин зуҳуроти воқеии ҳаракати функсионалӣ, амудӣ, уфуқӣ ва ғайра 

хоҳад буд. 

 Чаҳорум, шуғли имконпазир бо мундариҷаи минтақавӣ метавонад кӯдакони 

дорои нуқсонҳои ҷисмонӣ ва равониро бо дастрасӣ ва хусусияти худ (педагогикаи 

фарогир) ҷалб намояд. 

 Хулоса, маорифи минтақавӣ дар фаъолият ва иштироки тамоми муассисаҳои 

таълимӣ дар љараёни корњои муштарак дар ҷомеа ба таъсиси ҷамъиятҳои 

микроминтақавӣ, аз ҷумла деҳот ҳамчун асоси ҷомеаи кушод, ки қодир аст ба ҳалли 

мушкилоти худ мустақил бошад. 

 Намунаи татбиқи принсипи минтақавӣ робитаҳои навро аз ҳисоби фаъолияти 

мушаххаси субъектҳо, ки ҳар яке дар сатҳи худ анҷом медиҳанд, ошкор ва нишон чунин 

медиҳад: 
 олим дар иштироку ташкили минтаќаи худинкишофёбанда дар муайян кардани 

худи масъала, аз љумла муайян кардани маѓзи маъногузории он, таѓйир додани 
муњити сунъї, њифзи табиї ва принсипи системасозї тадќиќоти илмї мебарад; 

 муаллими тарбияи љисмонї, ки метавонад барномаи пешбинишударо амалї 
гардонад, салоњияти касбї, фарњангї ва иљтимоии худро нишон дода, дар њалли 
масъала метавонад на танњо худро фаъол нишон дињад, инчунин ба рушди 
њаракати иљтимої мусоидат намояд;  

 салоҳияти субъектҳои муошират бо ӯ (хонандагон, волидони онҳо, ҳамкорони 

омӯзгор ва ғ.); 
 донишљў ё шахси дигаре, ки бо омўзгор њамкорї мекунад, нерўи шахсї ва захираи 

иљтимоиро дар фаъолияти муштарак ташаккул медињад, ки ба иљрои вазифањои 
гузошташуда инчунин њалли проблемањои рушди минтаќавї нигаронида 
шудаанд, ташаккули салоњияти њамаи иштирокчиёни раванди таълим мебошанд. 
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БАХШИ ФАНЊОИ ГУМАНИТАРЇ ВА ЗАБОНҲО 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ-ФАКТОР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА СТУДЕНТОВ 

Кодирова Б.А. – к.п.н., доцент кафедры русского языка ТГФЭУ 
 Отличительной особенностью 21 века является то, что он назван 
Международной организацией ЮНЕСКО «веком полиглотов» - знание множества 
крупных языков, который открывает широкий путь для достижения высоких 
образовательных целей в условиях современного глобального мира с большими 
интеграционными посылами. Следовательно, важнейшим требованием к уровню и 
качеству образования любого специалиста, влияющим на его успешное 
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профессиональное продвижение, является знание русского и иностранных языков, как 
об этом неоднократно напоминает Президент страны, Лидер нации, уважаемый 
Эмомали Рахмон. 
 Знание нескольких языков становится средством межкультурного 
взаимодействия, а само образование из репродуктивного превращается в 
развивающего. Этим объясняется необходимость переосмысления не только концепции 
высшего профессионального образования в новых условиях. Смена устаревшей 
педагогической парадигмы предполагает создание новой системы образования, 
ориентированной на гуманизацию педагогического процесса, которая определяет 
интерес исследователей к проблеме профессионального взаимодействия и 
обуславливает требования к построению такого процесса обучения русскому языку, в 
котором главный акцент делается на развитие у обучающихся профессионально 
значимых умений и навыков, который способствует высокому уровню формирования 
профессионально-значимых качеств личности. 
 На современном этапе два важнейших фактора являются серьезным основанием 
для развития двуязычия и многоязычия – роль языка в становлении личности и 
необходимости умения общаться, требующая развития коммуникативных навыков и 
межкультурных компетенций. Они связаны со свойствами, особенностями языка, 
которые способствуют развитию интеллекта студента, коммуникативным навыкам как 
форме социального взаимодействия, становлению идентичности личности – 
отождествления, присвоения общественно-исторического, социального опыта, 
приобщения к культурным, историческим ценностям: рефлексии, самовыражению и 
саморегуляции. 
 Необходимость в овладении двумя и более языками превратилась в реальное 
бытие. Исследователи отмечают, что «в конце 80-х годов XX века перед системами 
образования Европейского Союза была обозначена задача, которая остаётся 
актуальной и сегодня: владение каждым европейцем минимум двумя иностранными 
языками, один из них желательно знать в совершенстве, ибо многоязычие должно стать 
правилом». 
 Обучение русскому языку в вузах экономического профиля способствует 
расширению мировоззрения и лингвистического кругозора студентов, повышает 
активность в межкультурном диалоге и коммуникации, развитию речевой культуры и 
речевого этикета, содействует овладению профессиональными качествами, социальным 
положением и статусом, обеспечивает возможность конкуренции на рынке труда.  
 Изучение русского языка в экономических вузах влияет на повышение общей 
культуры и образованности, потому что в процессе изучения студенты знакомятся с 
культурой русского народа и народов, проживающих на территории России, 
традициями праздниками, биографиями великих людей, образом жизни и пр.  
 В процессе обучения русскому языку отмечается глубокое познание и родного 
языка, возрастание нового интереса к нему и собственной культуре, повышение общей 
успеваемости студентов. Е. Протасова отмечает, что в «…образовательных 
учреждениях с углубленным изучением русского языка и других языков уровень 
успеваемости гораздо выше, чем в обычных образовательных школах. Если человек 
знает больше, чем один язык, у него появляются несколько картин мира». 
 Таким образом, многие лингвисты, психологи, методисты изучение русского 
языка считают существенным фактором развития языковой личности. Изучение 
русского языка связано с достижением внутренней мотивации и профессионального 
интереса, обеспечивает коммуникативное пространство, личностное самоопределение 
будущего специалиста в избранной сфере через выявление и стимулирование 
познавательных интересов и потребностей, актуализацию и развитию потенциальных 
способностей и возможностей, профессиональную ориентацию и допрофессиональную 
подготовку. 
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 Профессиональный стандарт экономической специальности в вузе определяет 
не только ключевые компетенции, но и глобальные, общекультурные возможности, 
среди которых важное место уделяется языковым и коммуникативным умениям и 
навыкам. Сегодня все большее значение придается проблеме обеспечения 
межъязыкового и межкультурного диалога, умении вести ситуативные беседы, 
развивать общекультурные компетенции субъектов образования.  
 По справедливому замечанию В.В.Кабачки «мир сегодня вступил в эпоху 
билингвизма, когда каждому человеку необходимо владеть минимум двумя языковыми 
системами - родного и неродного (иностранного) языка, так как в третьем тысячелетии 
становится очевидным, что человечество развивается по сути расширения взаимосвязи 
и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Изучение живого языка как 
средства общения невозможно без одновременного изучения культуры того народа, 
который говорит на данном языке». 
 Несмотря на привлекательность заказной модели экономического образования, 
сегодня население всех постсоветских государств приходит к осознанию 
целесообразности изучения русского языка как языка межнационального общения с 
экономической точки зрения.  
 Обучение русскому языку в экономическом вузе подразумевает формирование 
мотивационных качеств на почве когнитивно-познавательного прогресса студентов. 
Последнее предполагает собой сознательные действия, жажду знаний, потребность в 
приобретении новых языковых знаний, расширение словарно-терминологического 
запаса, углубление и систематизация усвоенной информации. Подобные интересы и 
мотивы в рамках учебного времени систематически подвергаются определенным 
изменениям в связи с психологическими факторами, физическим состоянием студентов, 
цейтнотом, отсутствием практического опыта в свободном овладении языком и пр. 
«Наибольшее влияние на академические успехи оказывает познавательная потребность 
в сочетании с высокой потребностью в когнитивном направлении». 
 В своей практике в Таджикском государственном финансово-экономическом 
университете мы используем интерактивные приёмы (новые технологии) из программы 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо». Модель, по которой 
построены все стратегии в программе изучения русского языка, состоит из трёх 
компонентов: вызов - осмысление содержания - размышление (рефлексия).  
 Безусловно, самостоятельная работа, поиски в направлении приобретения 
новых знаний превращает студента в активного субъекта языкового пространства, дает 
ему возможность реализовать навыки критического мышления, проявлять инициативу, 
аргументировано изложить точку зрения, отстаивать позицию. 
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Садриддин Айнї дар номањояш ба шогирдон - адибони љавон њамеша маслињат 
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медињад, ки ваќте ба китобе, маљмуаи ашъоре пешгуфтор навиштанї мешаванд, матн - 
мундариљаро хонда, ба он аз наздик ошно шуданро риоя кунанд. Барои мисол, С.Айнї 
боз ба таљрибаи эљодии худ мурољиат мекунад ва дар як мактубаш ба Љ.Икромї, ки аз 
С.Айнї дар бораи ба маљмуаи «Шеърњои тољикистонї»-и А.Лоњутї пешгуфтор 
навиштанаш, хоњиш менамояд, чунин љавоб мегардонад: «...Шумо дар бораи 
мундариља чизе нанавиштаед. Ва њол он ки барои сарсухан навиштан барои китобе 
танњо мундариљаи онро ба воситаи касе шунидан кифоя намекунад, барои 
муќаддиманавис лозим аст, ки шахсан он асарро хонда барояд». Дар андешањои адабии 
С.Айнї боз он љињат ќобили таваљљуњ аст, ки ў дар бањои мундариљавї додан ба 
маљмуаи шеърї байни вазифаи муќаддима ва сарсухан тафовут мегузорад: «Агар он 
асар як асари шеърї бошад ин талаб ва лузум боз њам ќатъитар ва пурзўртар мешавад. 
Зеро дар асари шеърї роли калонро на танњо мундариља, балки ба чї тарз ифода 
шудани он мундариља бозї мекунад...» [2, с. 179-180]. Гузашта аз ин, С.Айнї дар 
сарсухан навиштан ба маљмуаи шеърие ба кадом шоир тааллуќ доштан ва манзалати 
шоирии ўро дар мадди назар мегирад ва мегўяд: «Агар он шеър аз они Лоњутї барин як 
устоди бузург бошад, он талаб ва лузум боз њам пурзўртар мешавад, зеро маќсад аз 
сарсуханнависї бояд як расмияти хушк набошад, муќаддиманавис бояд њељ набошад 
садяки хубињои ин асарро шарњ дода, ба ин восита ба хонанда ёрмандї расонад...» [2, 
c.180]. Яъне, андешаи С.Айнї сари он масъала ќарор мегирад, ки «асарро шахсан 
нахонда сарсухан навиштан...њељ мумкин нест...» [2, c.180]. 

 Дар чењрасозии С.Айнї нишонињои ќиёфаи шакл дар шакли ќаду ќомат, рўй, 
чашм, ќошу абрў, бинї, сар-калла, љуссамандї ва ѓайра муњим ба назар мерасад. Дар 
«Ёддоштњо» њини маълумоти мухтасар додан ба шоире, С. Айнї, пеш аз њама, ќиёфаи 
ўро ба хонанда ошно месозад ва баъд дар бораи шахсияташ бањс менамояд. Масалан, 
ќиёфаи Яњёхољаро чунин тасвир мекунад: «Яњёхоља одами баландќомат, камгўшт, 
сафедрўй ва миёнариш буд, дар ваќтњое ки ман дар хонаи Латифљон-махдум 
(Шарифљон-махдум. Н.А.) будам, сафедии ришаш аз сиёњиаш зиёдтар шуда буд ва бо ин 
нишона умри ў наздик ба шаст менамуд» [1, c. 10]. 

Дар илми қиёфашиносї «баландќомат, камгўшт (яъне, лоѓар. Н.А.), сафедрўй ва 
миёнариш» њамчун нишонањои асосї дониста мешавад. С.Айнї ба воситаи риши шахси 
мавриди назар синну соли ўро низ пешбинї менамояд. Яъне, синни Яњёхољаро ба 60 сол 
тахмин кардани С.Айнї аз рўйи тасвири риши ўст, ки «сафедиаш» бештар ба назар 
мерасад. 

С.Айнї ќиёфаи Рўдакиро ин тавр тахмин мекунад: «Рўдакї, ба назари ман, як 
одами баландќомати миёнагўшти ришкалони рўйпањн љилвагар мешавад, ки симояш 
бисёр мутаносиб, рангаш гандумгуни ба сурхї моил, чашмонаш кўр, либосаш озода ва 
тоза, дар дасташ дунбураи бо устухони фил зинат додашуда менамояд. Агар њолати 
пирии Рўдакї нишон дода шавад, бояд ў як пири зиндадил, љавонтабиат тасвир карда 
шавад» [2, c. 312]. С.Айнї њар нишоние, ки аз ќиёфаи Рўдакї интихоб менамояд, асосаш 
тасвирњои худи шоир дар ашъораш мебошад. Аз ин ки С.Айнї дар ќиёфаи Рўдакї 
чашмони ўро кўр мебинад, воќеияти берун аз дарбор шудани Рўдакї ва ўро љабран кўр 
кардани амирро тасдиќ менамояд. С.Айнї дар сохтани портрети Рўдакї ва дигарон 
муњити чуѓрофиёї ва рукнњои илми антропологияро ба назар мегирад, Масалан, ваќте 
ки С.Айнї мегўяд, ки «ранги Рўдакї гандумгуни ба сурхї моил буд», ин ќиёфаи 
мардуми кўњистони Панљакент аст, ки чењраашон одатан гандумгуну ришњояшон 
сурхча мебошанд. Чунин ќиёфаро дар минтаќаи Масчоњу мањалњои Айнии имрўза њам 
ба мушоњида гирифтан; мумкин аст, ки С.Айнї ба намояндагони онњо аз наздик ошної 
дошт. 

Дар бораи ќиёфаи Камоли Хуљандиро офаридан, С.Айнї маслињат медињад, ки 
шакли ўро агар ба шакли Њаким Карим наздиктар кашанд, аз њаќиќат бисёр дур 
намешавад. Аммо С.Айнї бинобар ин ки Њаким Карим адиби даврони нав аст, чунин 
иловаро зарур медонад: «Лекин бояд ў риши миёна, на калон, на хурду мошу биринљї 
дошта бошад: љуссааш баробари Њаким Карим шавад - кифоя аст» [2, c.219]. Нишонии 
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асосии ќиёфаи Камоли Хуљандї «риши миёна, на калон» будааст, зеро барои С.Айнї 
маълум аст, ки дар Хуљанд риши калону дароз доштан роиљ нест. Њаким Карим, ки 
чењраи зебо дошт, дар тахмини С.Айнї Камоли Хуљандї, ки зодаи њамин шањр 
мебошад, бояд ба ќиёфаи Њаким Карим шабењ бошад. 

С.Айнї оид ба санъати рассомї андешањои хоси худро дорад. Суратњои адибони 
классики тољику форс, ки баъдњо, солњои 40-ум ба сањифањои китобњои дарсї дохил 
гардидаанд, ќолаби аввалаи ќиёфаи онњо ба асоси андешањои С.Айнї сохта шудаанд. 
Ба њамин далел аст, ки ў дар поёни мактуби мазкур М.Миршакарро огоњ месозад, ки 
«баъд аз тайёр шудани заминањои расм, як бор ба ман фиристонед њам мешавад, зеро 
мумкин аст, ки боз баъзе фикрњоро илова кардан лозим шуда монад»[2, c. 220]. 

 Андешањои ќиёфасозии С. Айнї дар айни замон њамчун муайянкунандаи 
намунаи сару либоси адибони классик дорои ањамият мебошанд. С.Айнї дар киёфаи 
Носири Хисрав њам нишонањои навро кашф менамояд, ки онњо дар мактуби аввала 
зикрёфтаро такмил медињанд: «Носири Хисравро ба шакли як одами миёнаќомати 
сурхчарўй ба сафедї моил», риши хурмої, мешчашми дарозмижгон, баландабрў 
кашидан муносиб менамояд. Аммо бояд ришу мўйлаби ў бо ќайчї ороиш дода шуда 
бошад» [2, c. 221]. 

Дар дониши назарии антропологї ва чењрашиносии С.Айнї он падида муњим 
аст, ки дар сохтани либоси адибон нишонањои ќиёфа бояд такрор наёбад. Аз ин рў, 
С.Айнї таъкид мекунад, ки «либоси Носири Хисрав нисбат ба Рўдакї содатар ва 
нисбат ба либоси ў васеътар, аммо тукмањояш бояд гирењї бошанд ва мўзааш -мирзої» 
[2, c. 221]. 

С.Айнї дар жанри мактуб њам портрет - ќиёфаи Ањмади Донишро, чунонки 
асарњои насрии калон, монанди повесту роман ва ёддошт талаб менамояд, моњирона 
офаридааст. Ањмади Дониш касе буд, ки чењрааш гандумгун, чашму абрўвонаш сиёњ, 
ришаш миёна, гарданаш дароз ва сараш калон, ќаворааш љиддї менамояд. С.Айнї баъд 
аз овардани нишонањое, ки ба ќиёфа-рўй-симои ў тааллуќ дорад, нишонањои сару 
либосро мувофиќи ќаду ќомати Ањмади Дониш нишон медињад.  

Аз номањои С.Айнї боз як самти нави эљодии ў, яъне сенариянависии вай кашф 
мегардад. Дар ин боби эљодкорї низ С.Айнї падидаи «читка»-ро муњим дониста, 
тарљумаи русии сенарияро бо матни тољикии он, ки мањсули худи ўст, муќоиса шудан ва 
баъдан онро ба муњокимаи сенариянависони мутахассис гузоштанро лозим медонад. Ба 
андешаи С.Айнї, матни сенарияи навиштаи ў фаќат баъд аз назари мутахассисони ин 
соња гузаштан шакли мукаммалро гирифта метавонад. Бо вуљуди ин, С.Айнї мехоњад, 
ки ќабл аз ин ки сенарияи ў ба истењсолот меравад, вай бояд як бори дигар онро бинад 
ва, агар лозим шавад, каме дар болои он кор карданашро гўшрас менамояд. Њамзамон, 
С.Айнї М.Рањимиро огоњ месозад, ки ин корњоро он ваќт амалї сохта метавонад, ки 
агар миёни ў ва «Тољикгоскино» шартнома имзо шавад. С.Айнї менависад: «Ба фањми 
ман, баъд аз имзои шартнома ва гирифтани аванс тањрири аввалиро ба ду моњ ба поён 
расонда метавонам» [4, c. 117]. Бо ин таъкид С.Айнї гуфтанї аст, ки «дар ваќти пирї, 
беморї ва тангї ба як кори натиљааш номаълум кор» намекунад [4, c. 118]. 

Дар масъалаи ин ки М.Рахимї аз С.Айнї хоњиш менамояд, ки фурсат ёфта ба 
Киностудияи тољик ёрии амалии худро расонад, С.Айнї дар ин соњаи санъати кино 
тахассус ва таљриба надоштанашро далел нишон дода, фаќат њамчун «як тамошобини 
тољик... як маслињат» доданашро лозим мебинад, ки ин аст: «њамаи њимматро ба он 
сарф кардан даркор аст, ки киностудияи Тољикистон аз як ташкилоти истењлокї ба як 
ташкилоти истењсолї бадал ёбад. Чандин сол аст, ки киностудия дар Тољикистон вуљуд 
дорад. Аммо вай дар муддати њаёти худ ѓайр аз як чизи хроникавї ва асарњое, ки умри 
дароз надорад, ба вуљуд оварда натавонист...» [4, c. 118]. 

С.Айнї ба телеграммаи Т.Пўлодї оид ба масъалаи забони русї додани унвони 
«Ёддоштњо» љавоб медињад. Маълум аст, ки ќабл аз ин телеграмма Сергей Бородин, ки 
«Ёддоштњо» - ро ба русї тарљима мекард, ба С.Айнї мактуб навишта будааст. Табиист, 
ки С.Айнї ба номи С.Бородин љавоби муфассал дар мавриди дигар кардани номи китоб 
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омода сохта, фиристода будааст. С.Айнї ба Т.Пўлодов дар оѓози мактуб менависад, ки 
ў «копияи он хатро бо ин мактуб» ба он кас равон мекунад. 

Бо вуљуди ин, С.Айнї мазмуни мактуби ба С.Бородин навиштаашро «ба тарзи 
кўтоњ» дар ин нома баён дошта менависад: «ёддоштњои як муаллиф, назар ба фикри 
ман, ба тарљимаи њоли он муаллиф мањдуд намешавад, балки «Ёддоштњо» ба замми 
тарљимаи њол, он чизњоеро хам, ки муаллиф дидааст, шунидааст, фикр кардааст ва њис 
намудааст, дар бар мегирад» [3, c. 97-100]. 

Баъдан, С.Айнї сохтори «Ёддоштњо» -ро ба Т.Пўлодов фањмонданї шуда, 
таъкид менамояд, ки асари ёддоштї дорои маънии васеъ мебошад. Аз ин љост, ки ў ба 
њар кадоми ин асар баъд аз номи умумї номи махсусе њам барои он ќисм гузоштааст. 
Масалан, дар ќисми якум баъд аз номи умумї «Дар сањро» бобњои алоњида оварда 
мешавад. Ќисми дувум њам баъд аз номи «Дар шањр» ба ќисмчањо таќсим мешавад. 
Яъне, ќисми якуми «Ёддоштњо» «Дар сањро» ном дошта, он ба ѓайр аз «Як - ду сухан ба 
љои сарсухан» ва «Дар омади сухан» дорои 29 «ќисмча»-њикоят ва бобњо мебошад. 
Ќисми дувум «Дар шањр» аз 31 ќисмњои хурд иборат аст. 

Ба андешаи С.Айнї, агар мувофиќи хоњиши С.Бородин номи «Ёддоштњо» 
«Бухоро» номида шавад, мазмуни асари ў ба ин унвон мувофиќат намекунад, зеро 
«Бухоро» ном додан ин чунин маънї дорад, ки дар бораи таърихи Бухоро ва 
гузаштањои вай пурра навиштан лозим мешавад. Ин мавзўъњо аз доираи «Ёддоштњо»-и 
С.Айнї берун мебошанд. «Бинобар ин, - менависад С.Айнї,- ба фикри ман, номњои 
худам мондагї ба њолашон гузошта шаванд ва фаќат дар ќисми дувум, дар љое, ки баъд 
аз номи умумї номи махсуси ин ќисм «Дар шањр» навишта шудааст, ќадре васеъ карда 
«Дар шањр»- «Дар Бухоро» навишта шавад...» [3, c. 99]. 

Ба хамин монанд, С.Айнї Т.Пўлодовро огоњ месозад, ки дар шуморањои 
«Литературная газета»-и Москва оид ба «назарияи адабиёт маќолањои муњим ва 
мубоњисањои пурфоида чоп шуда истодаанд, ки бояд маљаллаи «Шарќи Сурх» 
муњимтарини ин маќолањоро ба забони тољикї дар шуморањои худ љой дињад» [3, c. 97]. 
С.Айнї ба ин восита мехоњад, ки нависандагони љавони тољик адабиётшиносон ва 
мунаќќидони тозаќалам тарзи асарофаринї, тањќиќ ва тадќиќро аз муаллифони рус ёд 
бигиранд ва тарбия шаванд. Дар он солњо С.Айнї дар миёни муаллифони тољик чунин 
касонро, ки масъалањои назарї ва амалии адабиётро ба дараљаи муаллифони 
маќолањои «Литературная газета» тањлил карда метавонистанд, ба мушоњида 
намегирад. Аз ин љост, ки С.Айнї соњаи тарљимаи русї ба тољикиро дар муњити адабии 
Тољикистон инкишоф доданї мешавад. Ба ин хотир пешнињод менамояд, ки «аз 
тарљима даст накашем», балки «як ќисми» маљаллаи «Шарќи Сурх» бояд њамин навъ 
маќолањоро дар шакли тарљима дар бар гирад. 
 

Адабиёт: 
1. Айнї С. Ёддоштњо. Қ.3. –Дар шањр / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавлтољ, 1955. 

-570с. 

2. Айнї С. Мунтахаботи асарњои илмї. Љ.2. / С.Айнӣ. –Душанбе: Дониш, 2008. – 
246c. 

3. Айнї С. Се мактуб / С. Айнӣ // Садои Шарќ, 1977. – С.97-100. 

4. Дењотї А. Куллиёт. Љ.5 / А.Деҳотӣ. –Душанбе: Ирфон, 1966.  

 
 

КОРБУРДИ УНСУРҲОИ ХАЛҚӢ ЯКЕ АЗ ВИЖАГИҲОИ НАЗАРРАСИ 

ҒАЗАЛИЁТИ БОБО ФИЃОНИИ ШЕРОЗЇ 

Саидҷаъфаров О. Ш., д.и.ф., профессори кафедраи забони тоҷикии ДДМИТ 
Рањмонов М.М., дотсент, мудири кафедраи забони тољикии ДДМИТ 
 



584 

 

Бобо Фиғонии Шерозӣ дар радифи шоирони мубтакиру навовари адабиёти 

классикии форсу тоҷик мақом дорад. Зуҳури Бобо Фиғонӣ шеъри форсиро аз бунбасте, 

ки пас аз Ҳофиз дар он рӯй дода буд, раҳонид ва уфуқе тоза фарорӯйи он кушуд, уфуқе, 

ки баъдҳо сабки ҳиндӣ номида шуд ва вижагиҳои он дар шеъри Бедил ба авҷи худ расид 
[10, с.96]. 

Дар сабки ғазалсаройии Бобо Фиғонии Шерозӣ дар қатори хусусиятҳои асосӣ як 

вижагӣ ҷилваи назаррас доранд: корбурди унсурҳои халқӣ. Вижагии мазкур 

алоқамандӣ бо ҷиҳоти забонии ашъори Фиғонӣ дорад: ҳам бо қисмати луғату 

маънишиносӣ ва ҳам бо услубшиносӣ ва маҷозу фразеологизм.  
Муњаќќиќи эронї Сайид Абдуллоњ ќайд менамояд, ки дар тарз ва сабке, ки 

Фиғонӣ муваҷҷид ва мухтареи он буд, изҳори авотифи самимонаву ошиқона бисёр 

аҳамият дошт ва баёни муассир ва холӣ аз саноеъ ва такаллуф ривоҷ пайдо кард. 

Вижагии асосии сабки Фиғонӣ низ ҳамин буд [1, с.156]. Бар иловаи муњаќќиќи мазкур, 
зикр бояд кард, ки њамин изњор ва баёни самимонаву сода дар ѓазалиёти Фиѓонї дар 
аксари маворид дар пардаи аносири холиси халќї, ки бўе аз забони зиндаи кўчаву 
бозорро дорад, муртасим гаштаанд. 

Забони шеър дар давраи Фиѓонї забоне сода аст. Шоирони ин давра монанди 

шоирони сабки ироқӣ ва хуросонӣ аҳли мадраса ва таҳсил нестанд, балки бештар аҳли 

бозор ва аз оммаи мардум ба шумор мераванд ва ба ҳамин сабаб забони шеъри ин 
давра ва тасовиру хаёлоти он низ бархоста аз мардум аст ва бо забони шоирони 

дарсхондаи адвори пешин фарқ дорад ва аз аносири забонӣ ва баёнии забони омма 

назири истифода аз вожагон ва истилоҳоти муҳовара, бакоргирии зарбулмасалҳо (дар 

қолаби услуби муодила), ҳаракат ба сӯйи воқеъгироӣ дар ташреҳи аҳволи ошиқона ва 

таҷдиди аҳд бо зиндагӣ (тарзи вуқуъ) баҳраҳои фаровоне дорад [7, с.441-448]. 

Чунонки қайд шуд, дар баробари рӯй овардан ба дарёфти маонӣ ва мазомини 

нав, тааммуқ дар афкори нави шоирона, матраҳ сохтани тасовири шоирона ба гунаи 

навтар, инҳироф аз мазомини суннатии қудамо, диди воқеӣ ба рухдодҳову ҳаводис, дар 

ғазалиёти Фиғонӣ, њамчунин, корбурди унсурҳои забонии халқӣ низ аз вижагиҳои 

қобили таваҷҷуҳ ба ҳисоб меравад. Вуљуди вижагињои фавќ дар эљодиёти Бобо Фиѓонї 
авомили асосии бозтоби чењраи њунарии ўро ба бор оварда, шеъри ўро аз муосиронаш, 
ба хосса шоирони њавзаи њунарии Хуросон дар фосилаи муайян ќарор медињад. Ин ки 
Исмат Хуйинї асри 9-уми њиљриро давраи такрори сабкњо ва ибтизоли адаби форсї 
номидааст [13, с.84], агарчи мубоњотеро низ дар пай дорад ва бозгўйи навъе 
сахтгуфторї нисбат ба суханварони њавзаи адабии Хуросон ва маркази он Њирот ва 
хусусан намояндаи воломаќоми он Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва мактаби њунарии 
ин бузургмарди адаби форсї мебошад, ишоратест бар анъанапўйї ва суннатгаройии 
аксари шоирони ин давра. Шиддати таваљљух бар мазомин ва мавзуоти марсум, ки як аз 
нишонањои асосии он такрор ё мукарраргўйї аст, баъдтар сабаб гашт, ки шоирон дар 
пайи нављўйиву фосилагузинї аз такрори мазомин шаванд; чунончи, Парвин Ноњидї 
оѓози ин такрорситезиро аз асри 9-ум нишон додааст, ки ќобили ќабул аст [8, с.39], зеро 
мањз дар њамин давра Бобо Фиѓонии Шерозї ќадам ба арсаи фаъолияти шоирї нињода, 
самти шеъри форсї, ба вижа, жанри ѓазалро ба сўйи дигар, ки бегона бо самти марсуму 
маъмул буд, равона сохт. Бад-ин љињат, њар љо ки аз навовариву суннатситезї дар адаби 
форсї муќорини шоирони њавзаи адабии Хуросон сухан меравад, бешак, дар сархатти 
онон Бобо Фиѓонии Шерозї ќарор дорад.  

Унсурҳои халқӣ дар ғазалиёти Фиғонӣ дар гунаи вожаҳо, ибораҳо, феълҳои 

таркибӣ, мақолу зарбулмасалҳо корбурд шудаанд. Аз ҷумлаи ин воҳидҳо намунаҳое 

амсоли баромудан [11, с.299], дилгармӣ [11, с.299], лоғ [11, с.161], талхоба [11, с.159], 
кору бор [11, с.321], халос кардан [11, с.296]-ро метавон мисол овард, ки бештар дар 
забони мардум ба кор мераванд ва дар осори классикон камтар ба назар мерасанд. 

Аммо, зикр кардан бамаврид аст, ки миёни унсурҳои халқӣ дар матни ғазалҳои 

Фиғонӣ бештар феълҳое, ки хусусияти халқӣ доранд ва дар забони муҳовара ё 
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рӯзмарраи мардум бештар истифода мешаванд, мушоҳида мешаванд. Дар нигоҳи 

оморӣ ба унсурҳои халқие, ки дар ғазалҳои Фиғонии Шерозӣ истифода гардидаанд, 

метавон муайян кард, ки феълҳои таркибие, ки дар пардаи маҷозу рамз корбурд 

шудаанд ва қисман ҳамчун амсоли сойир ё зарбулмасалу мақол миёни мардум паҳн 

гашта, шуҳрати бештар пайдо кардаанд, дар қиёс бо вожаҳову ибораҳо ва ҳамтоёни 

ғайримаҷозии худ ба маротиб зиёд ба кор бурда шудаанд. Бо шиносоии амиқ бо матни 

ғазалиёти Фиғонӣ, бо феълҳои зиёди таркибие метавон бархӯрд кард, ки шоир онҳоро 

аз забони зиндаи халқ барчида, дар таъсирбахштар гардидани афкори шоиронаи худ 

истифода кардааст. Як хусусияти ин феълҳо, чунонки дар фавқ зикр гардид, дар пардаи 

маҷоз ба кор бурдани онҳост. Яъне ҳангоми истифода, шунидан ва хондани феълҳои 

таркибии мазкур на бурунмаъно, балки дарунмаънои онҳо ба инобат гирифта мешавад. 

Аз ҷумлаи ин феълҳо намунаҳое амсоли: гиреҳи кор кушодан [11, с.80], абрӯ туруш 
кардан [11, с.94], дил кашидан [11, с.98], забон бастан [11, с.100], доман такидан [11, 
с.106], дарди сар кашидан [11, с.123], дар бар кашидан [11, с.135], чашм доштан [11, с.42], 

миён бастан [11, с.153], дароз кашидан [11, с.154], дил афгор шудан [11, с.162], ҷигар об 

кардан [11, с.248], ҷигар кабоб кардан [11, с.304], хун хӯрдан [11, с.249; 287; с.402], хуни 

дил хӯрдан [11, с.322], даст гирифтан [11, с.251], ба ҷон овардан [11, с.254], забон тез 

кардан [11, с.269], наъл дар оташ будан [11, с.276], аз роҳ рафтан [11, с.278], сар баланд 

кардан [11, с.283], об аз сар гузаштан [11, с.284], рӯ гардонидан [11, с.285], хоки қадам 

будан [11, с.287], ғами чизе доштан [11, с.288], оташ дар дил задан [11, с.289], оташ дар 
об задан [11, с.304], оташ ба хирман задан [11, с.290; с.318], чизеро аз даст додан [11, 

с.292], ҷон фидо будан / кардан [11, с.293], дил серӣ доштан [11, с.296], аз миён 

бардоштан [11, с.299], ҷойро гарм гардондан [11, с.299], оби дандон гаштан [11, с.299], 

бар оташ равған партофтан [11, с.301], ҷон афгор будан [11, с.302], дил хун будан [11, 
с.302], санг бар сар задан [11, с.302], гул чидан [11, с.402], гард баромадан [11, с.403], 

намак рехтан [11, с.404] ва монанди инҳоро метавон ном бурд, ки ҳамагӣ дар маънои 

ғайриҳақиқӣ истифода шуда, миёни мардум серистеъмоланд. 

Тавассути унсурҳои халқӣ баёни фикр дар ғазалҳои Фиғонӣ боз ҳам ҷаззобтар 

гашта, мазомини шоиронаи вай дар омезиш бо услуби муҳовара боз ҳам 

завқбарангезтар мегарданд. Мањдии Бурњонї, муњаќќиќи эронї дар њамин маврид ќайд 
менамояд, ки “шуарои ин сабк (сабки њиндї – С.О.) дар гузиниши вожањо танњо ба 
корбурди вожањои душвор басанда намекунанд, балки онњо вожаи шоирона ва 
ѓайришоирона ё адибона ва омиёна – њамаро бо њам ба риштаи сухани худ роњ 

медињанд” [4, с.42]. Мањз њамин омезаи баёни шоирона бо услуби гӯйиши рӯзмарра 

сухани Фиғониро обу ранги хосса бахшида, то ҷойи қобили таваҷҷуҳе нишондиҳандаи 

тарзе шабеҳ ба тарзи гӯйиши Хоҷа Ҳофиз гаштааст; чи дар ғазалиёти Хоҷа ҳам 

истиқболи зиёде аз забони муҳовара ё гӯйиши мардумӣ ҷилваи махсус дорад, ки дар 

омезиш бо лутфи гуфтор ва зебоии баёни ӯ муҷиби таъмини отифоти шоирона дар 

ашъори вай гаштаанд. Ин ки Аҳмад Маликшоҳи Ғанипур қайд менамояд, ки “дар 

ҳавзаи забон, бешак, Ҳофиз буд, ки забони шеъри форсиро аз ҳалқаи адабиёт ва олимон 

ба миёни мардум бурд”, ишорате ба ҳамин вижагии сухани Ҳофиз аст [5, с.58].  
Дар адабиёти форсї пас аз Хоља Њофиз дувумин шоире, ки аз забони зиндаи халќ 

ва услуби муњовара дар ѓазалиёти худ истиќболи зиёд кард ва, њатто, агар муболиѓа 
нашавад, дар ин мавзуъ аз устоди хеш пешгомтар гардид, Бобо Фиѓонии Шерозї аст. 
Ќариб аз нисф бештари ѓазалњои Фиѓонї бо зевари услуби ширини мардумї, ба вижа 
гурўњи воњидњои маљозї ороста шудаанд. Љойи феълњои таркибии дар пардаи маљоз 
бунёнёфта дар ин миён дар ѓазалњои Фиѓонї вижа ва дорои љилваи махсус аст. Агар дар 
ѓазалњои Хоља Њофиз мурољиат ба унсурњои халќї дар њадд ва меъёри муайян ба назар 
расад, дар ѓазалиёти Фиѓонї дар ин маврид рахна бар таодул мушоњида мешавад. 
Агарчи коргирии Фиѓонї аз воњидњои маљозии халќї, ба хосса феълњои таркибї дар 
ѓазалиёти ў анќариб ба тариќи њофизона сурат мегирад, аммо дар шиносоии жарф бо 
муњтавои ин шоири мубтакир эњсос мегардад, ки ў дар ин маврид аз устоди худ фаротар 
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равад, то бад-ин тариќ авомили њувияти њунарии хешро бознамояд ва дар фосилаи 
муайян ќарор бигирад. Дар иртибот бо њамин мавзуъ Манучењри Акбарї басо баљо 
ќайд менамояд: “Шеъри форсї бо зуњури Њофиз дар ќарни 8-ум ба ављи худ расид. Аз 
ин рў, шуарое, ки баъд аз Њофиз ќадам дар арсаи шоирї нињоданд, дар љустуљўйи роње 
буданд, то битавонанд дар канори ин чењраи пурфурўѓи адаби форсї ибрози вуљуд 
кунанд ва худї нишон дињанд” [2, с.138]. 
  Дар њаќиќат, зикр кардан бамаврид аст, ки дар бобати корбурди аносири халќї 
дар матни ѓазал на танњо дар ќиёс бо Хоља Њофиз, дар ќиёс бо кулли шоирони форсї 
Бобо Фиѓонии Шерозї љилваи бештар дорад. Њамин хасисаи шоирии Фиѓонї вољиди 
вуќуъгўйї дар шеъри форсї гардид, ки баъдтар дар эљодиёти шеваи ба истилоњ мактаби 
вуќуъ ба ављи худ даст ёфт.  
Фиѓонї њам монанди Хоља Њофиз дар аксари маворид бар гуфтањои мардумї пардаи 
зеботару мањинтар мепўшонад. Барои мисол дар ин маврид феъли таркибии доман 

афшонданро, ки дар байти зерини Фиғонӣ истифода гардидааст, овардан мумкин аст: 

  Сазад, гар бар чароғи ҳастии худ доман афшонам, 

 Ки шамъи талъати он моҳ дорам дар назар имшаб [11, с.106].  

Асли феъли доман афшондан дар забони мардуми тоҷик имрӯз дар шакли доман 
такидан истифода мешавад, ки манзур аз он тоза кардани домани либос аз гарду чанг 

аст. Аммо дар маънои маҷозӣ доман афшондан иборат аз чашм пӯшидан аз чизе, аз 

баҳри чизе ё касе баромадан ё бар чизе хатти бутлон кашидан аст; чунончи дар байти 

болои Фиғонӣ низ феъли мазкур дар ҳамин маънои маҷозӣ корбурд шудааст. Яъне: 

“Меарзад, ки ман аз баҳри ҳаёти худ бароям ва бар зиндагонии хеш хатти бутлон 

кашам, зеро имшаб маҳбуби ман дар назди ман аст ва моҳи рухсори вай чашмони маро 

равшанӣ мебахшад”. 

Яке аз хусусиятҳои корбурди унсурҳои халқӣ дар ғазалиёти Фиғонӣ тазоюди онҳо дар 
матни як байт аст. Такрори аносири мазкур бар таъсирбахшии абёти шоир афзуда, 

бори маънавии онро низ бештар мегардонад. Чунончи, дар байти зерин ҳамин ҳолат 

мушоҳида мешавад:  

 Ваҳ, чӣ ҳол аст ин ки бардорандам аз миён, 

 Чу ба базмат ҷойи худро гарм гардонам чу шамъ [11, с.299]. 

Чи хеле ки дида мешавад, дар байти фавқуззикр дар мисраи нахустин феъли маҷозии аз 

миён бардоштан ва дар мисраи дувум ҷойро гарм гардондан истифода гардидааст. Феъли 
аз миён бардоштан дар маънои нест кардан ё нест гардонидан ба кор рафтааст. Аммо 

феъли дувум - гарм гардонидани љойро танҳо тавассути матн метавон маънидод кард, 

зеро он ҳам ба таври уфуқӣ ва ҳам амудӣ тобеи вожањову мазомини умумии байт аст. 

Бад-ин минвол, дар байти мазкур шоир гуфтан мехоҳад, ки ӯро монанди шамъи 

фурӯзон аз миён мебардоранд; чунонки фурӯзонӣ ва гармшавии шамъ омили аз байн 

рафтани он мегардад, гармии базми маҳбуб ҳам муҷиби аз ҷойи гарм маҳрум мондани 
шоир мегардад. 

Тааддуди унсурҳои халқӣ дар намои феълҳои маҷозие, ки хосси забони муҳовараву 

рӯзмарраанд, дар ғазалҳои Фиғонӣ баъзан муҷиби муҷазии тарзи баён ва кӯтоҳии фикр 
мегарданд, чунончи дар байти зерин шоир дар мисраи нахустин ба як бор ду феъли 

маҷозии хосси забони мардум – ҷон афгор будан ва дил хун буданро истифода кардааст: 

  Ҷонам афгор асту тан бемору дил хун аз фироқ, 

  Ҳар нафас дардест бар дарди ман афзун аз фироқ [11, с.302].  

Унсурҳои халқӣ баъзан дар ашъори Фиғонӣ бо иҳом даромехта, маонии абёти ѓазалњои 
ўро пуробурангтар мегардонанд. Чунончи, дар байти зерин оташ дар об задан дар ду 

маъно истифода шудааст: аввалан, дар маънои барҳам задани об(-и чашма), сониян, дар 

маънои барҳам додани обрӯй(-и хуршед): 
   Оташ дар оби чашмаи хуршед мезанад, 

  Гулҳои сояпарварат аз бодаи зулол [11, 304]. 
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Унсурҳои халқӣ дар ғазалҳои Фиғонӣ баъзан дар гунаи ибораву таркибҳои маъруфу 

миёни мардум сермустаъмал истифода гардидаанд. Аз ҷумлаи ин таркибҳо оби дандон – 

дар маънои нозуку мулоим, нури чашмон – дар маънои азизу меҳрубон ва амсоли инҳо 
мебошанд. Таркиби оби дандон миёни мардум дар маънои хўроки мулоиму безарар 

бисёр истифода мешавад ва бинобар ҳамин маънои худ дар шеъри форсӣ бештар дар 

маънии маҳиниву назокат ва мулоимӣ корбурд гардидааст. Дар байти зерин таркиби 

мазкур дар муқобили оташзабон аз љониби шоир басо баҷо истифода гардидааст: 

  То ба кай хандидану дилгармӣ афзудан чу шамъ, 
  Оби дандон гаштану оташзабон будан чу шамъ [11, с.299]. 

Қисмате аз унсурҳои халқии дар ғазалҳои Фиғонӣ истифодашуда ҳукми мақол ва 

амсолу зарбулмасалҳоро дошта, миёни мардум вобаста ба ҳолоту мавзуи зидахл 

фаровон корбурд мешаванд. Дар ғазалиёти Фиғонӣ мақолу зарбулмасалҳои халқӣ, 

аксаран, ҷиҳати баёни аҳволи ботинӣ ё ишқӣ корбурд шудаанд. Масалан, дар байни 

мардум касе, ки сахт тарсу аст, мегӯянд аз сояи худ метарсад. Аммо Фиғонӣ маънии 

мазкурро дар ҳолати ишқии худ истифода кардааст: 

   Ҳавои ҳамнафасам буд, чун ситам дидам, 

   Кунун зи сояи худ мешавад ҳарос маро [11, с.94]. 

“Дар лаби об ташна мондан” мақоли дигари халқист, ки мардум онро ҳангоми ба 

нуқтаи мақсуд ё мурод наздик шудан, аммо номурод мондан ва ба мақсад нарасидан 

истифода мекунанд. Дар забони имрӯзи мардуми тоҷик мақоли мазкур дар гунаи “аз 

лаби об ташна баргаштан” бештар истифода мешавад. Фиғонӣ ҳамин маъниро ҷиҳати 

табйини ҳолоти ишқии худ чунин корбаст кардааст: 

   Ташна будам бар лаби обу нахӯрдам ҷуръае, 

   Дорам акнун дар ҷигартобе, ки месӯзад маро [11, 98].  

Яке аз хасисаҳои корбасти мақолу зарбулмасалҳо тавотури корбурди онҳо ва омезиши 

онҳо бо маҷоз дар гунаи феълҳои маҷозӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин маврид бояд қайд 

кард, ки ифодаҳо, таркибҳо ва мақолҳои халқӣ сутуни назаррас ва пойбарҷои 

мазмунбандиҳои ғазалиёти Фиғониро ташкил медиҳанд. Чунончи, дар байти зерин се 

ифодаи маҷозӣ: “дар ҷома нагунҷидан”, “даст ба гиребон задан” ва “оташ ба дил 

андохтан” ҳам ба мақол ва ҳам ба ифодаҳои халқӣ мутааллиқ мебошанд:  

   Дар ҷома намегунҷам, аз ин шавқ, ки он шамъ  
   Дастам ба гиребон заду оташ ба дил андохт [11, с.162].  

Ҳамин тариқ, дар ғазалҳои Фиғонӣ нақши унсурҳои халқӣ дар гунаи вожаҳои махсуси 

дар забони муҳовара истеъмолшаванда, феълҳои вижае, ки ба ҳукми маҷозӣ будан 

авомили зебоии матни абёти шоирро ба бор овардаанд, ҳамчунин, ифодаҳову 

таркибҳои гуногун, ки ба ҷиҳати интишору иштиҳори зиёди худ ҳукми мақолу 

зарбулмасалҳоро гирифтаанд, басо назаррас ва қобили таваҷҷуҳ мебошанд. Вазифаи 

аслии унсурҳои халқӣ дар ғазалиёти Фиғонӣ – ин таъмини бори эстетикӣ-бадеии 

бештари онҳо ба ҳисоб меравад, зеро қисмати аъзами вожаҳову ибораҳо, таркибу 

ифодаҳо ва мақолу зарбулмасалҳои дар ғазалиёти шоир корбастшуда борвар аз рамзу 

маҷоз буда, мазомину маонии ашъори шоир тавассути онҳо боз ҳам таъсирбахштару 

ҷаззобтар гардидаанд. Ба љуз ин, ба андешаи мо, вазифаи дувуми корбурди воњидњо ё 
унсурњои халќї дар ѓазалиёти Фиѓонї – ин эљоди осонї ё суњулут дар иртибот бар 
дарку фањми мазомини шеър ба њисоб меравад. Мањз њамин љињат муваљљиди сабки 
хосса дар шоирии Фиѓонї гардида, мунљар бар шуњрати баъдии тарзи Фиѓонї дар 
ќиболи шеваи хуросонї ё тарзи Мавлоно Абдуррањмони Љомї гардид. Инро њам ќайд 
кардан лозим аст, ки осонбаёнї дар ѓазалсаройии Фиѓонї нохудогоњона набуда, бо 
маќсаду њадафи муайян роњандозї гардидааст. 
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КОТИБОН ВА САНГНАВИШТАЊО ДАР АСАРЊОИ  

АКАДЕМИК А.М. МУХТОРОВ  
Насриддинов Х.Н., н.и.т., дотсент, мудири кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

Шамсова Х.Н., ассистенти кафедраи фанњои љамъиятии Коллељи омўзгории ДДК ба 
номи А.Рўдакї 

 Ањрор Мухторов дар доираи илми минтаќа чун асосгузори яке аз равияњои 
муњими тадќиќоти таърихї-катибашиносї эътироф гардидааст. Мањз тањлили 
њамаљонибаи сангнавиштањо имкон дод, ки А. Мухторов ба кашфиёти назаррас ноил 
гашта, ин равияи илмро ба арсаи байналмилалї барорад. Ин маъхазњо дар њамбастагї 
бо дигар сарчашмањои хаттї, ки аз љониби академик Ањрор Мухторов мавриди тањќиќ 
ќарор дода шуда буданд, ба муаллиф имкон доданд, ки дар ин замина дањњо тадќиќоти 
љиддї доири даврањои мухталифи минтаќа рўи чоп биёрад. Навиштањои мавриди 
тањлил ќарорёфта дар болои сангнавиштањо аз нигоњи академик А.Мухторов ба чунин 
даврањо рост меояд: асри XIV, асри XV, асри XVI, XVII, XVIII, XIX ва ибтидои асри 
XX. Њамаи ин нишондињандањо ва боз он ёдгорињое, ки њанўз давраашон муайян 
нашудааст, гувоњи онанд, ки ќисмати зиёди ин сангнавиштањо ба асрњои XV-XVI рост 
меояд. Ќайд кардан зарур аст, ки натиљаи тањлили мукаммали катибањо, ки олим дар 
тўли солњои 1953-1967 бо зањмати сангин дарёфтаву омўхтааст, дар китоби дуљилдаи 
академик А.Мухторов бо номи «Ёдгорињои сангнавиштаи Кўњистон» чоп шудаанд. Ва 
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ин китобро тањлили 194 сангнавиштањои нодире, ки аксаран бозёфти муаллиф ва 70 
сангнавиштањое, ки тадќиќотчиёни рус нусхабардорї кардаанд, ташкил медињад. 
Муносибати А.Мухторов ба ин сарчашмањои нодиру тањлилнаёфта аз тадќиќоти дар 
таљрибаи љањонии олимон буда, бо чунин хусусияти худ фарќ мекунад, ки муаллиф ба 
ин ёдгорињо на аз диди 384 ќадимнавиштањо (палеография) ё завќи тањлили 
адабиётшиносї, балки аз диди фањмишу талаби таърихшиносї њадафи омўзиш ќарор 
додааст. Хизмати бузурги олими тавонои тољик академик А.Мухторов дар он аст, ки 
дар баробари љамъовариву тањќиќи рўи санг номи котибони зиёдеро муайян намудааст, 
ки баъзеи онњоро мавриди баррасї ќарор медињем. Зиёваддин писари Мавлоно 
Бањоваддин, яке аз кандакорони соњибхатти Кўњистон дар чањоряки охири асри ХIV ва 
нимаи аввали асри ХV буд. Њамроњ шудани истилоњи «Мавлоно» ба номи падари ў аз 
он шањодат медињад, ки Зиёваддин дар оилаи соњибмаълумот ба дунё омадааст. Мероси 
аз ин хаткан боќимонда дар њудуди дењањои Оббурдони Масчоњ (7 адад) ва Шамтич (2 
адад), Вешаб (1 адад), Фалѓар дастрас гардидаанд. Яке аз аввалин хатњои ба ќалами 
фўлодини Зиёваддин тааллуќдошта рубоие мебошад, ки соли 1380 дар рўи санги сари 
пули куњнаи Оббурдон, ки роњгузарон аз ин дења ба дашти Хартарош ном манзил 
мегузаштанд, канда шуда буд:  

Ин пул чун мармари љумла Кўњистон аст,  
Њарду сари вай, нигар, ба Кўњистон аст.  
Эй ќорикалон, зиёрати Каъба расї,  
Дархоњ, зи Худо, ки банда бар исён аст. 

 Академик Ањрор Мухторов муайян кардааст, ки таърихи пули Оббурдон ба ќалами 
Зиёваддин тааллуќ дорад. «Дар зери ин рубоии ба ќалами Зиёваддин тааллуќдошта 
матни дигар кандаанд. Муњаммад писари Шарофаддин шайх-ул-ислом, хабар 
мерасонад, ки дар њамин соли 1380 пулро бо ташаббус ва сарвати Муњаммад писари 
Ањмад, писари Алии вакил, ки бо номи Муњаммад Љалолиддин маъруф буд, бино 
кардаанд. Ин шахс шояд яке аз сарватмандони Кўњистони Масчоњ дар асри ХIV 
бошад». Яке навбати дуюми таърихи тармими пулро дар соли 1667 ва дигаре таърихи 
тармими чањоруми њамин пулро дар соли 1783 зикр кардааст. Муќоисаи ин ду соли 
тармим (дуюм ва чањорум) нишон медињанд, ки пули куњнаи Оббурдон, ки дар чањоряки 
охири асри ХIV бино ёфта буд, баъди њар 55-60 сол тармим талаб мекардааст. 
Зиёваддин аввалин канандаи матн ба забони тољикї, ородињандаи катибањои сари ќабр 
бо шеъру рубоињо мебошад. Як рубоии онро дар сари ќабри Ањмад ном ќозизода, ки 
канда шудааст, аз љониби академик А.Мухторов тањлили амиќи худро ёфтааст. Рубоии 
дигари ў аз рўи ќабри як љавон, ки Саид (писари Шайх Муборак) ном дошта, соли 1389 
дар дењаи Шамтичи Фалѓар дафн шудааст, рўйнавис шуд.  

 Эй хок, агар хилоф кунї, манам раво бувад,  
 Азбаски хуфтаанд дар ў шоду шакарлаб. 
 Гулбарг чу рухсораи поки ту набуд, 
 Оташ чу фироќи сўзноки ту набуд.  
Барбод шудї ту ногањон бувад афсўс,  
Эй оби њаёт, ваќти хоки ту набуд.  

Ин рубоињои ба рўи сангњо сабткардаи устоди њусни хатти девонї - Зиёваддин намунаи 
ашъори шоирони кўњистон ё намунаи эљодиёти дањонакии ањолии Кўњистон дар асрњои 
ХI-Х мебошад. Канандањои соњибкасб, «мукаллам» ва сершумор аксар дар дењаи 
Оббурдон њаёт ба сар бурдаанд. Дар ин бора миќдори катибањои дар ин дења 
боќимонда шањодат медињанд. Канандањои Оббурдонї на танњо талаботи 
њамдиёронашонро ќонеъ мегардониданд, балки ба дењањои њамсоя рафта, дар сангњои 
сари роњу шахњо њунарозмої менамуданд. Яке аз ин гуна њунармандон Муњаммад ном 
шахсе буд. Падари ў Шарофиддин ном дошта, дар асри ХIV вазифаи олии руњонигї “ 
Шайх - ул- исломї”-ро адо кардааст. Муњаммад дар охири асри ХIV ва нимаи аввали 
асри ХV дар замоне ки њанўз хонадони сулолаи муѓулхо дар Осиёи Миёна њукмронї 
мекарданд, њаёт ба сар бурдааст. Яке аз аввалин хатти бо дасти Муњаммад кандашуда 
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дар сари пули куњнаи Оббурдон буд, ки он моро бо таърихи сохтмони пули куњна ва 
ташаббускори ин сохтмон ”Муњаммад писари Ањмад набераи Алии Вакил дар соли 
1380 хабар расонидааст. Муњаммад бо кандани катибаи ќайроќсанги рўи ќабрњо низ 
машѓул шудааст. Яке аз ин сангњо дар њудуди ќабристони куњнаи дењаи Падрохи 
Масчоњ дастраси мо гардид. Ин ќайроксангро ба сари ќабри Алимуњаммад писари Алї 
набераи Кабир дар соли 1436 гузошта буданд, ки дар матни он фавтида «машњури айём, 
маќбули хосу аввом, соњибзењн, воизи мулуку салотин, ходим-ул фуќаро» сифат 
шудааст.[3.28] Боз якчанд котибањои ба ќалами Муњаммад тааллуќдошта аз њудуди 
дењаи Оббурдон-зодгоњи кананда, ки нисбаи «Оббурдонї» дошта, пайдо шуданд. Яке аз 
онњо соли 1448, дигараш соли 1453 канда шудааст. Маълум мешавад, ки Муњаммад дар 
давоми зиёда аз 70 сол ба ин касб машѓул буд. Дар навбати худ, таърих гувоњї медињад, 
ки Муњаммад умри дароз дидааст ва то охири њаёташ ќалами фўлодиро аз даст 
намонда, ба касби интихобкардааш машѓул будааст. Аз чор катибаи ин канандаи 
хушбахт, ки дастраси илм гардидааст, њоло як «зарра» таърихи Кўњистон дар охири 
асри ХIV ва нимаи асри ХV аён мегардад. Яке аз канандагони соњибистеъдоду хушбахт 
Њољї Мањмуд буд. Мероси ў дар њудуди дењањои Масчоњу Фалѓар дастраси академик А. 
Мухторов гардида, тањлили њамаљонибаи илмии худро ёфтааст. Аввалин хатти бо дасти 
ў кандашуда соли 1388 ва охиринаш соли 1408 иљро шудааст. Яъне катибањои аз ў 
боќимонда 20 соли њунари сангкании хаттотро дар бар мегирад. Аз рўи баъзе далелњо 
академик А. Мухторов тахмин мекунад, ки Њољї Мањмуд дар овони љавонї фавтидааст. 
Инро на танњо аз рўи санаи зери катибањои боќигузоштаи ў, балки аз он низ пай 
мебаранд, ки номи ўро ба писараш дода буданд. Ин одат дар байни бисёр халкњо 
маълум аст. Агар падар то таваллуди фарзанд фавтида бошад, номи ўро ба писараш 
медињанд. Писари Њољї Мањмуд, яъне Њољї Мањмуди хурдї касби падарро ихтиёр 
намуда, яке аз канандагони маъруфи муътабари асри ХV-и Куњистон мегардад. Инро 
дар мисоли катибањои бо дасти ў кандашуда дида метавонем. Набераи Њољї Мањмуд 
Љалолиддин ном дошта, ў њам катибаканиро касб кардааст. Дигар наберањои он 
Шарофиддин соли 1526 ва Зайниддин соли 1529 фавтидаанд. Њамаи онњо аз худ дар рўи 
сангњо меросе гузоштаанд, ки шоњиди авлодан кандани хатњои рўи санг будани онњост. 
Академик А. Мухторов на танњо сангнавиштањоро хондааст, инчунин, услуби хатти 
хаттотонро, ки мувофиќи талаботи замонашон буд, хело хуб бањо дода, хулосањои 
даќиќ баровардааст. Аз љумла, менависад «онњо матлабро дар нињояти зебогї дар рўи 
сангњо сабт кардаанд. Масалан, Њољї Мањмуди калонї хатти мушкилхон, вале зебои 
девонї буд. Илова бар ин, ў таъби шоирї дошт ва дар байтњои дар рўи санг кандааш 
Њољї Мањмуд кўшиш кардааст, ки муњити љуѓрофии он љойро тасвир намояд».[5.89] 
Њамин тариќ, аз омўхтани катибањо бармеояд, ки кўњистон дар гузашта низ ноњияњои 
хилватии аќибмонда набудааст. Аз тањлилњои академик А. Мухторов бармеояд, ки 
инкишофи маданияти онњо ба асрњои XV-XVI рост меояд. Аз рўи тадќиќоти Ањрор 
Мухторов чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки њамаи номбурдагон мактаби 
хаттотии ба худ хос доштаанд ва дар инкишофи маданияти кўњистон сањми назарраси 
худро гузоштаанд.  
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РОЊЊОИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР 

ТАШАККУЛИ ДОНИШЊОИ ЗЕЊНИИ ХОНАНДАГОН 
Носиров С.Ш., н.и.п., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 
Барои ташаккул додани донишњои зењнии хонандагон, ки муњимтарин масъалаи 

соњаи маориф мањсуб меёбад, ташкили таълими проблемавї дар дарс бисёр мувофиќ 
меояд. Донишмандони соња, муњаќќиќон ва омўзгорон бар он назаранд, ки имрўз 
истифодаи таълими проблемавї ба талаботи дарси муосир мусоидат мекунад, зеро он 
малака, мањорат, ќобилият ва тафаккури љустуљўии толибилмонро ташаккул медињад.  

Њангоми љустуљўи адабиёт, маъхазу сарчашмањои илмии педагогї ва корњои 
пажўњишии донишмандони ватанию хориљї рољеъ ба шаклњои гуногуни ташкили 
таълим ва мањз намудњои таълим, ки барои ташаккули донишу малака, мањорат, 
ќобилиятњо ва рушди зењнияти хонанда мусоидат мекунад, маълумотњои зиёде 
дарёфтем. Махсусан таълими проблемавї ба бедор намудани майлу раѓбат ба 
донишомўзию љустуљўи он, дарёфти роњњои њали саволу масъала, мустањкаму њифзи 
донишњои гирифта ва нињоят, рушди зењну ќобилиятњои эљодї созгор мебошад. 
Таълими проблемавї ањамияту хусусиятњои хосро доро буда, коргирї аз он дар 
амалияи таълим донишу мањорати баланди омўзгорро талаб намуда, ба дарс сифат ва 
мазмуни дигар зам мекунад.  

Олимони соња ба таълими проблемавї таърифњои зиёде додаанд, ки дар умум 
мазмуни якхеларо ифода мекунанд. Аз љумла педагоги маъруфи рус П.И. Пидкасистий 
нигоштааст: «Таълими проблемавї чунин модели таълимест, ки дар он муаллим 
нисбатан фаъолияти мустаќилонаи љустуљўиро ташкил мекунад, ки хонандагон дар 
рафти он донишу малакањои навро азбар менамоянд, ќобилиятњои умумї ва њамчунин, 
фаъолнокии тадќиќотиро инкишоф медињанд, мањоратњои эљодиро ташаккул медињанд. 
Хусусияти таълим додан ва омўхтан дар ќиёс бо таълими ахборотї дарњол иваз 
мешавад: хонандагон мини-тадќиќот ё кори эљодии амалї мегузаронанд. Дар рафти ин 
фаъолият донишњои нав ташаккул меёбанд: фактњо, ќонуниятњо, мафњумњо, принсипњо, 
назарияњо, ќоидањо, алгоритмњо азбар мешаванд» [3, с.156]. 

Бо дарназардошти мазмуни иќтибоси болозикр, мушоњидањо аз фаъолияти 
муваффаќонаи омўзгорони пешсаф ва таљрибаи бисёрсолаи педагогиамон дар сохтори 
ин намуди таълим метавон корњои зайлро ба сомон расонид:  
 - ташкили вазъияти проблемавї ва гузориши проблема; 
 - пешнињоди фарзияњо дар бораи роњњои имконпазири њалли проблема, асосноккунии 
онњо ва интихоби як ё якчанд роњи њал; 
 - санљиши таљрибавии фарзияњои ќабулшуда дар фанњои табиї-риёзї ва тањлили 
маводњо, сарчашмањо барои исботи мазмуни асосии пешнињодшуда дар илмњои 
гуманитарї; (аз П.И. Пидкасистий). 
 - љамъбасти натиљањо: ворид намудани донишњои нав ва мањоратњо ба системаи 
аллакай азхудкардаи хонандагон, мустањкам ва истифода кардани онњо дар назария ва 
амалия. 

Таълими проблемавї шакли баамалбарории ихтилофњои маърифатї буда, ба 
иљрои вазифањои маърифатї, љустуљўї, роњњои њалли масъалањои ихтилофнок ва 
бањсангез нигаронида шудааст. Он тавассути аз љониби омўзгор ба вуљуд овардану 
тезонидани вазъиятњои проблемавї иљро карда мешавад. «Вазъияти проблемавї ин 
вазифаи маърифатиест, ки ихтилофнокии байни донишњо, мањоратњо, муносибатњои 
хонандагон ва талаботи гузошташударо ифода мекунад. Ањамияти вазифаи маърифатї 
дар он аст, ки он аз хонандагон кўшиши љустуљўи мустаќилонаи њалли вазифањоро бо 
роњи тањлили шароитњо ва истифодаи донишњояшон талаб мекунад». [4, c. 206]. 
Вазифаи маърифатї фаъолнокиро талаб намуда, барои омўзиши маводи таълимї ва 
азбарнамоии мафњуму ќонунњо, усулњо ва тарзњои фаъолият роњ мекушояд. 
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Хонандагон тавассути ташкили вазъиятњои проблемавї вобаста ба мазмуни 
мавзўи мавриди назар бо њаёт дар иртибот мешаванд. Вазъиятњои проблемавї, ки дар 
таълими проблемавї ба миён меоянд, њам аз рўйи мазмун, шакл ва њам аз рўйи дараљаи 
зоњиршавї ва љалбнамої фарќ карда мешаванд. Аз ин рў, дараљаи азхудкунї ва 
механизми амали вазифањои маърифатї, саволу масъалањои самаранок, ки вазифањои 
љустуљўї, машќњои проблемавиро пешакї огањ месозанд, гуногунанд. Дар таълими 
ѓайрипроблемавї бошад, таълим дар асоси фањмидани вазифаю супоришњо, идроки 
маълумоти «тайёр» ва иљрои супоришњои дорои хусусияти тазаккур (репродуктивї) 
љараён мегирад. 

Љињатњои хуби коргирї аз таълими проблемавї дар он аст, ки донишњо ба таври 
проблемавї ифода карда мешаванд ва њамчунин, љустуљўњои амалї ва тадќиќотї низ 
сурат мегиранд. Тавре ишора шудааст: «Ба ў донишро дар шакли тайёр намедињанд, 
балки дар наздаш проблема мегузоранд. Талаба бояд худаш мустаќилона њал намуда, 
ба ќуллаи дониш бирасад. Њаракати фикри талаба барои кушодани њаќиќати њол дар 
шакли сода бошад њам, ба роњи таълим нигаронда шудааст: фикрронии (тањлил) 
проблема, баёни андешањои худ дар хусуси алоќаю вобастагии воќеањо (гузориши 
фарзия), санљиши он бо роњи озмоиш, мушоњида, муњокима, исбот, ба шакл 
даровардани хулосањо, ахборот ва њимояи он» [1, с.101]. Мо низ ба ин аќида пурра 
мувофиќем. Зеро дар тўли тамоми давраи тадќиќот зимни тањлил ва мушоњидањои 
дарсњо аксари муаллимон ба шогирдон донишро дар шакли тайёр бо усули догматикї 
медињанд ва њамон тавр низ аз онњо дониш талаб мекунанд; на наќлу суханњои берун аз 
гуфтањои муаллим, на иловањои дигар ва на љамъбасту на хулоса баровардан ба 
мушоњида мерасад.  

Бояд гуфт, ки дар рафти тадќиќот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
шањри Душанбе ва шањру ноњияњои атрофи он мо ба ташкили таълими проблемавї дар 
фанњои љамъиятї, аз љумла фанњои забону адабиёти тољик, таърих ва њуќуќи инсон 
диќќати махсус додем.  

Зимни мушоњидаи дарсњо, унсурњои таълими проблемавї асосан дар дарсњои 
омўзгорони пуртаљриба ба назар мерасиданд, он њам бошад, камтар ва ба таври бисёр 
содаю осон. Чунончи: аз фанни таърих - ИЉШС кай барњам хўрд? Љумњурии 
Тољикистон бо кадом кишварњо њамсарњад аст?; аз њуќуќи инсон – Эъломияи њуќуќи 
башар кай тасдиќ шудааст? Кињо ба гурўњи ашхоси имконияташон мањдуд шомил 
мешаванд?; аз адабиёти тољик – А. Фирдавсї «Шоњнома»-ро ба кї бахшидааст? ва 
њамин гуна саволњои дигар дода мешуданд. Дар сатњи хонандагони синфњои болої, ки 
зинаи нињоии тањсилоти миёнаи умумиро хатм мекунанд, љавоб додан ба чунин 
саволњо, ки љойи фикр кардан њам надорад, дуруст намеояд ва низ ќобили ќабул нест.  

Бо вуљуди ин њама њолатњои ногувор, ѓайрифаъолии хонандагон баръало 
мушоњида мегардид, ки аз рўякию сатњї ва умуман, бо усули догматикї дониш 
гирифтан далолат мекард. Њатто дар сурати масъалагузорї низ аксаран худи муаллим 
якљониба онро то андозае њал мекард, ки чунин тарзи кор барои бедор ва ба њаракат 
даровардани тафаккури талаба таъсире намегузорад. 

Ё мушоњидаи дигар њолат, саволу љавоб миёни худи хонандагонро барои тасдиќ 
меорем. Дар дарси Б.Г., муаллимаи муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 58, 
ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе аз фанни адабиёти тољик дар синфњои 11, ки 
шумораашон 41 нафар буд, иштирок намудем. Дар пурсиши вазифаи хонагї 
«Модарнома»-и Лоиќ Шералї, ки 5-6 нафар, аксаран духтарон фаъолї нишон доданд, 
шоњиди чунин њол гаштем. Шеърро бисёр саросема ќироат мекарданд, мазмун ва 
ањамияти он хуб тањлил наёфт. Хонандагони нишаста ба онњо саволњои зиёд, аммо 
бисёр содаю сабук – Ин шеър ба кї бахшида шудааст?, Лоиќ Шералї кай таваллуд 
ёфтааст?, Кадом асарњои Лоиќро медонї? ва амсоли ин медоданд, ки љавобњо низ кутоњ 
буданд. Муаллима њам ба ин эътиборе намедод ва ба назар мерасид, ки аз чунин 
«фаъолї»-и шогирдон ќаноатманд аст.  



593 

 

Њангоми суњбат бо хонандагон баъди анљоми дарс аз назарияи адабиёт пурсон 
шудем, вале ягон љавоб ва маълумоте нагирифтем, ки он ба мавзуъ дахл дошта, маводи 
ба зиндагинома ва фаъолияти эљодии шоир пешбинишуда дида мешавад. 

Хонанда њамчун субъекти аз њама фаъол дар њалли ихтилофњои маърифатї дар 
таълими проблемавї баромад мекунад, ки дар он асоси мантиќан ташкили таълими 
дорои вазъиятњои проблемавї фаъолияти фаъоли љустуљўї ба вуљуд меояд. 

Таълими проблемавї яке аз намудњои таълим буда, ташкили чунин шартњои 
фаъолияти таълимиро таќозо менамояд, ки хонандаро барои азхудкунии донишњо, 
тарзњои фаъолияти љустуљўї, эљодї ва иљрои талаботи принсипњои дидактикї, махсусан 
принсипи шуурнокї ва фаъолнокї дар таълим водор месозад.  

Ин таълим, ки аз хонандагон њалли дурусту маќсадноки вазифањои маърифатиро 
таќозо дорад, асосан дар намуди вазифањои љустуљўї ва масъалањои самарабахш ба роњ 
монда мешавад. 

Аз љониби муњассилин њалли масъалањои самарабахшу маърифатї ва вазифањои 
љустуљўии дар шакли тайёр пешнињодшуда њанўз маќсадњои инкишофи мустаќилнокии 
маърифатии онњоро иљро намекунад. Дар ин самт агар омилњои фаъолияти самарабахш 
вуљуд надошта бошад, хонандагони пешќадам низ дар љўстани роњњои њалли вазифањои 
пешнињодшуда ташаббус нишон надода, аз мустаќилию фаъолмандї боз мемонанд.  

Дараљањои олии фаъолмандии маърифатї ва мустаќилнокї на танњо бо мањорати 
њал намудани вазифањои гузошташуда алоќаманданд, балки бо мањорати мустаќилона 
дарки њалли проблемањои зарурї ва тартиб додани вазифањои мушаххаси маърифатї, 
ки аз он бармеояд, низ иртибот доранд. 

Азбаски шакли аз њама умумии мантиќии ифодаи проблемаи маърифатї, ки 
моњияти ихтилофњои онро ташкил медињад, савол мебошад (зимнан ин шакл ба 
хонандагон хуб шинос аст), пас тарзи пешбарандаи инкишофи малакањои тањлили 
проблемавї барои мустаќилона гузоштани саволњо майлу хоњиш мебошад. Бисёри 
тарзњои дигари коркарди зењнии маводи таълимї аз рўйи моњияту мазмуннокї (тањлили 
танќидї ва бањо додан ба мазмуну мундариља ва ѓайра) барои гузоштани савол 
мувофиќат мекунанд. Масалан, пешакї фањмидани наќша ва мазмуни маводи 
омўхташаванда натиљаи тобондани саволи пайдошударо ифода мекунад, ки он тартиб 
дода намешавад, вале баъди вазъиятро дарк кардан фавран савол пайдо мешавад ва 
љавоб низ тартиб дода мешавад. 

Бояд гуфт, ки дар љараёни дарс савол гузоштан, саволро печу тоб додан, онро бо њар 
тарз баён намудан донишу мањоратро талаб менамояд ва он ањамияти калон дошта, 
чигунагии љавоб њам ба талаботи саволи матрањшуда вобаста мебошад.  

Њамаи саволњои пайдошудаи хонандагонро метавон ба чор гурўњи хос људо кард:  

1. Саволҳое, ки аз норасої дар донишњо ба вуҷуд меоянд (саволњои 
пурракунанда); 
  2. Саволњое, ки идроки нодуруст, нокифоя ва фањмидани маводи хондашуда ё 
шунидаро ба вуљуд меоранд (саволњои аниќкунанда);  

3. Саволњое, ки барои бадастории маълумоти иловагї дар «шакли тайёр» омода 
карда мешаванд (саволњои иттилоотї); 

4. Саволњое, ки барои бадастории донишњо тавассути фаъолияти шахсии 
љустуљўї нигаронида мешаванд (саволњои эвристикї).  

Мушоњидањо ва озмоишњо нишон доданд, ки хонандагон саволњоро мантиќан озод 
медонанд, вале истифодаи онњоро њамчун воситаи коркарди фаъоли зењнии мавод ёд 
нагирифтанд. Хусусият ва миќдори саволњои пайдошудаи онњо имкон медињанд, ки дар 
бораи дараљаи инкишофи малакањои тањлили проблемавї дар дарсњои таърих, забону 
адабиёт ва умуман фанњои љамъиятї фикру мулоњиза кунем. Гузашта аз ин, вазифњои 
махсус истифода шуданд, ки аз миёни онњо бартарї доштанд: 
а) вазифањо барои ошкоркунии ихтилофњои «сохта»; њалли ин вазифањо одатан ошкор 
намудани воќеан ибтидои муќобилњо ва тамоюлњоро талаб менамояд; 
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б) вазифањо барои рўякї фањмидани тарафњои азњамљудонашаванда, аз нигоњи аввал, 
ѓайриихтилофнок, аммо дар њаќиќат дорои тарафњои ихтилофноки њодисањо ва 
љараёнњо. 

Бояд гуфт, ки дар ташкили чунин дарсњо марњилањои зиёд дар фаъолияти 
омўзгору толибилмон ба мушоњида мерасад. Омўзгор дар назди шогирдон аз рўйи 
маводи вазифаи хонагї ва дар мустањкамкунии маводи омўхташаванда проблемагузорї 
мекунад, саволу супоришњои проблемавї медињад, барои њалли вазифаи гузошташуда 
онњоро ба фикркунї водор месозад, исботи њаќиќат ва њалли вазифаро талаб мекунад, 
дар сурати баёни андешањои нодуруст, пешнињодњои мушаххасу аниќро пурсон 
мешавад, аз супоришу вазифањо њалњои бадастовардаро љамъбаст намуда, баъзе 
ноаниќию нодурустиро нишон медињад, барои мукаммалсозии раванди муњокимањои 
проблемавї мисолњо меорад, бо маќсади мустањкам ва њифзи донишњои нав саволњои 
навбатї манзур менамояд, барои истифода бурда тавонистани донишњо дар амал ва 
дигар вазъиятњои њаётї машќ ва супоришу вазифањо медињад ва нињоят, 
муваффаќиятњоро эълон мекунад.   

Дар навбати худ, толибилмон низ амалњои бешеро анљом медињанд: супоришу 
вазифаро дарк намуда, роњњои имконпазири њалро мељўянд, пањлуњои мувофиќи њалли 
вазифаро баён мекунанд, яке аз тарафњои оќилонаи њалро исбот менамоянд, дар бораи 
донишњои нави њосилшуда хулосањо бароварда, онњоро љамъбаст менамоянд, њангоми 
сањву хато ё андешаи нодуруст, њалли дурусти онро мељўянд, мавзўъро васеътар 
љамъбаст ва азхуд мекунанд, донишњои гирифтаро бо роњи такрор, хулосабарорї, 
худназоратї ва ѓайра мустањкам мекунанд, бо маќсади истифобарии донишњои 
њосилшуда дар дигар вазъиятњои амалияи таълим, дар њаёт ва фаъолияти минбаъда 
машќу вазифањоро шифоњї ё хаттї иљро менамоянд, аз муваффаќиятњо њавас пайдо 
карда, бо майлу раѓбат ба љустани дониш аз адабиёту маъхазњо ва дигар манбаъњои 
донишдињанда (ВАО – маљаллаю рўзномањо, барномањои маърифатии радиою 
телевизион, интернет, сањифањои фарњангию маърифатии шабакањои иљтимої) 
мепардозанд.  

Ин маънои онро дорад, ки наќши таълими проблемавї дар фаъолсозии 
фаъолияти маърифатии хонандагон бузург буда, назари онњоро ба проблема ва 
тасвияти он, тањлили шароитњо ва натиљагирї, номаълумињоро ошкору маълум 
намудан, пешнињоди фарзияњо ва интихоби наќшаи њал, баамалбарории наќшаи њал ва 
љустани тарзњои санљиши дурустии амалњо ва натиљањои њалли иљрошуда дигар 
мекунад.  

Албатта, омўзгор дар ин њолат њамчун роњбар ва ташкилотчии омўзиш баромад 
мекунад, дар ташкили вазъияти проблемавї, мураккаб ва ё осон гардонидани он, 
ташаккули тафаккур ва боло бурдани њисси кунљковї наќши асосї дорад. Мусаллам 
аст, ки дар дарс танњо омўзгор проблемагузорї мекунад ва шогирдон ба он роњњои њал 
мељўянд, аммо «… бояд хонандагонро ба гузориши мустаќилонаи проблема омода 
кард» [3, с. 158].  

Мо низ тавсия медињем, ки ба шогирдон бештар мустаќилият дода, ба онњо тарзи 
гузоштани саволњои проблемавї, чї тавр, бо кадом усули омўзиш љустани роњњои 
дурусти њалли проблема, њосилнамоии донишњои нав ва ба ин васила фаррох намудани 
доираи љањонбинии илмиро ёд додан зарур аст. Ин бошад, аз омўзгор донишњои 
педагогию психологї ва методї, санъат, истеъдод ва мањорати педагогиро таќозо 
менамояд. 

 
Адабиёт: 

1. Лутфуллоев М. Дарс. – Душанбе: «Маориф», 1995. 192с. 
2. Носиров С.Ш. Педагогика ва психология. Воситаи таълимї. - Душанбе, «Промэкспо», 
2020. - 288 с. 
3. Педагогика: учебное пособие под ред. П.И. Пидкасистого. -М.: Высшее образование, 
2008. - 430 с.). 
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САНОАТИ ТОЉИКИСТОН: ЗАМИНАЊО, ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА ДУРНАМОИ 

ИНКИШОФ 
Муллољонов А., н.и.т., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
Истиќлолият дар таърихи давлатдории тољикон ва сарнавишти миллати тољикон 

оѓози марњилаи сифатан нав гардида, барои шинохт ва дарёфти роњу равиш ва самтњои 
афзалиятноки пешрафти соњањои гуногуни кишвар, заминаи устувору пойдор фароњам 
овард. 

Яке аз пояњои истиќлолияти давлатї ин рушди иќтисодиёт мањсуб меёбад. Рушди 
иќтисодиёт бе саноат ѓайриимкон аст. Бояд ќайд намуд, ки заминањои саноати љумњурї 
дар замони шўравї гузошта шудааст. Дар дањсолањои охири мављудияти замони 
Шўравї Тољикистон ба яке аз љумњурињои саноатї – аграрии Иттифоќ табдил ёфта, 
дараљаи инкишофи саноат дар байни 15 љумњурињои Иттифоќ Тољикистон љои 10-умро 
ишѓол мекард. Миќдори корхонањои саноатї дар љумњурї соли 1991 ба 2.308 адад 
мерасид. Аз миќдори умумии корхонањои саноатии љумњурї 425 ададаш корхонањои 
нисбатан калон буда, аз онњо 207 корхонањои соњаи вазнин ва 119 ададашон корхонањои 
соњаи сабук буданд. 

Љанги шањрвандї ба фаъолияти саноати љумњурї наќши манфї гузошт. Дар 
солњои 90-уми асри ХХ корхонаи алюминии тољик барои љумњурї ягона манбаи ба даст 
даровардани асъори хориљї ба њисоб мерафт. Ба ивази ин асъор ѓалла ва таљњизотњои 
зарурї харида шуд. Хулоса, корхонаи номбурда бо мањсулоти худ мардуми љумњуриро, 
солњои душвори 90-ум, аз гуруснагї рањої дод. Вале махсусан дар солњои 
муќовиматњои љанги шањрвандї, завод дар њолати хело ногувор монд. Сабаби асосии 
чунин њолат, ин ќатъ гардидани кашондани ашёи хом – хокаи алюминї аз давлатњои 
њамсоя мебошад. Дар натиља моњњои январ – июли он сол ба хориља 90,2 њазор тонна 
арзиз фурўхтанду халос. Њол он ки иќтидори наќшавии завод 517 њазор тонна алюминї 
муайян шудааст.  

Љумњурии Тољикистон саноатикунонии босуръатро њамчун њадафи чоруми 
стратегии кишвар ќабул намуд, ки он барои таъмин намудани устувории иќтисодиёт, 
ташкили љойњои нави корї, баланд бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва 
раќобатнокии он заминаи амиќ гузорад.  

Соњаи саноат, ки ќисми таркибї ва пешбарандаи иќтисодиёти Тољикистон 
мебошад, дар замони Шўравї дар доираи муносибатњои кооператсияи 
байнињамдигарии собиќ љумњурињои иттињод фаъол буд. Тољикистон њамчун кишвари 
истењсол ва содиркунандаи ашёи хом металлњои ранга, нодир, асил ва ќиматбањо, ашёи 
хом ва нимтайёри саноати бофандагї ва маводи ѓизої, меваю сабзавотро барои 
коркарди минбаъда ва истењсоли мањсулоти тайёр ба корхонањои њамќаробати 
љумњурињои њамсоя интиќол медод.  

Саноати имрўзаи Тољикистон дорои заминаи маљмўии инкишофёфта ва аз 
љињати техникї муљањњаз буда, соњањои гуногунро дарбар мегирад. Онро зиёда аз 90 
самти истењсолот ва намудњои мањсулот, ки ба соњањои истихрољ ва коркарди 
маъданњои куњї, истењсоли ќувваи барќ, истихрољи ангишт, саноати сабук, мошинсозї, 
коркарди маъдан ва кимиё, масолењи сохтмон ва саноати хўрокворї тааллуќ доранд, 
муаррифї мекунанд.  

Дар шароити имрўза энергетика асоси пешравии иќтисодиёти њар як давлат ба 
њисоб меравад. Дараљаи инкишофи он аз мављудияти сарчашмањои энергетикї - нафт, 
газ, ангишт ва нерўгоњи барќии обї сахт вобастагї доранд. Љумњурии мо аз ин 
сарчашмањо танњо имконияти зиёди сохтани нерўгоњњои барќии обї ва захирањои зиёди 
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ангиштро дорад. Аз љумла, иќтидори захирањои гидроэнергетикии мамлакати мо ба 527 
млрд кВт мерасад. Аз ин 220,6 млрд кВт имконияти истифодабарї шуда метавонад. 
Аммо имрўзњо љумњурии мо аз ин имкониятњо њамагї 6,5% - ро истифода мебараду 
халос.  

Имконияти зиёд кардани содироти неруи барқ ба мавҷудияти захираҳои нисбатан 

арзони гидроэнергетикӣ ва дар заминаи онҳо бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ алоқаманд 
аст. Зарфияти гидроэнергетикии љумњурї нињоят баланд аст. Он аз љињати назариявї 
дар як сол ќариб 527 млрд кВт/соат ва аз рўи њисоби техникї-иќтисодї 230 млрд 
кВт/соат мебошад. Њоло иќтидори умумии њамаи пойгоњњои обии барќии љумњурї 4070 
њазор кВт-ро ташкил медињад.  

Нерўгоњи барќии обии Роѓун, ки 27 сентябри соли 1976 ба тарзи расмї, ба 
сохтмонаш оѓоз намуда буданд, яке аз сохтмонњои азими Шўравї ба њисоб мерафт ва 
мебоист пурра аз њисоби буљаи Иттифоќ сохта мешуд. Иќтидори солонаи он 3.6000 млн 
кВт соат, миќдори агрегатњо – 6 адад ва баландии сарбанди он 335 метр муайян шуда 
буд. Охирњои солњои 80-уми асри ХХ аллакай баландии сарбанди сохташудаи ин 
нерўгоњ ба 40 метр расид. Пас аз барњамхурии ИЉШС рафти корњои сохтмонї ќатъ 

гардид. Соли 2009 корҳои барқароркунии сохтмонӣ дар НБО-и “Роғун” аз нав оғоз 

гардид. Ин заруриятро қарори Ҷумҳурии Ӯзбекистон оиди қатъ намудани интиқоли 

барқ ба вилояти Суғд боз ҳам тезонид. Нахустин агрегати НБО-и “Роғун” 16 ноябри 
соли 2018 ва агрегати дуюм 9-сентябри соли 2019 ба истифода дода шуд.  

Сохтмони нерўгоњи барќии обии Сангтўда њам њанўз соли 1985, яъне дар замони 
Шўравї ба наќша гирифта шуда буд. Соли 1987 Њукумати Иттифоќ барои ин сохтмон 3 
млн. сўм људо кард. То аввали асри ХХ њамагї 20% - и маблаѓ аз худ карда шуд. Он ваќт 
сохтани танњо як адад нерўгоњ дар назар дошта мешуд ва соли 1994 сохтмонаш бояд ба 
итмом мерасид. Соли 1993 он лоиња ба ду ќисм - Сангтуда – 1 ва Сангтўда – 2 таќсим 
карда шуд. 

Њукумати љумњурї зарурияти нерўи барќро ба инобат гирифта, аз соли 1996 сар 
карда, барои сохтани Нерўгоњи барќии обии Сангтўда – 1, њар сол аз буљаи давлат 1-2 
млн. доллари америкої људо мекард. Аммо, чунин маблаѓгузорї ягон натиљаи иќтисодї 
надода танњо аз соли 2005 дар ќисми Сангтўда 1 корњои сохтмонї љоннок гардид. Њанўз 
16 феврали он сол барои сохтани он аз тарафи ширкати русиягии «Интер РАО ЕЭС» ва 
вазорати энергетикаи Тољикистон љамъияти сањњомии Русияю Тољикистон – «НБО 
Сангтўда – 1» бунёд шуд.  

15 апрели соли 2005 расман ба корњои барќароркунии сохмони НОБ-и Сангтўда 
њусни оѓоз бахшида шуда, 15 декабри соли 2006 дар љои сарбанди ин нерўгоњ маросими 
бастани дарёи Вахш, бо роњи тарконидани соњилњо барпо гардид. 20 январи соли 2008 
агрегати якум ва июли соли 2009 агрегати охирин – чањоруми он ба кор дароварда шуд. 
Иќтидори нерўгоњ 670 мегаватт, иќтидори солонааш 2,7 млрд кВт ва баландии 
сарбандаш – 75 метр мебошад. Харољоти умумии сохтмон – 482 млн. доллари америкої 
муайян гардид. 75% сањмияњоро тарафи Русия («ЕЭС Русия») соњиб шуд. Боќимонда 

(25%) ба ихтиёри Тољикистон монд. Бояд ќайд намуд, ки њаҷми истеҳсоли нерӯи барқ 
дар аввали соли 2022 беш аз 3,7 миллиард киловат-соатро ташкил дод. Ин 

нишондиҳанда нисбат ба январ-феврали соли 2021 9,8 дарсад бештар гуфта мешавад. 

Дар нерӯгоҳҳои барқи обии Тоҷикистон беш аз 3,2 миллиард киловатт-соат барқ 

тавлид кардаанд. Дар Маркази барқу гармдиҳӣ ин нишондиҳанда 568,9 миллион кВт-

соат нерӯи барқро ташкил дод. 
Дар соњаи энергетика захирањои бузурги обии энергетикї мављуданд. Вобаста ба 

ин, бо мақсади рушд ва афзун намудани иқтидори содиротии соҳаи энергетика зарур 

аст, ки анҷоми чорабиниҳои пешбинишуда ва оғозшуда оид ба барқарорсозӣ, навсозӣ, 

таҷдид ва сохтмони иншооти энергетикӣ аз ҳисоби сармоягузории хориљӣ ва дохилӣ 
таъмин карда шавад.  

Дар баробари ба кор даромадани навбати дуюми НОБ-и Шўроб дар дарёи Вахш, 
НОБ-и Даштиљум ва азхудкунии њавзаи дарёи Зарафшон ќувваи барќ соле ба 57-60 
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миллиард кВт/соат мерасад ва дар натиљаи азхудкунии интенсивии захирањои обу 
энергетикии њавзаи дарёи Панљ истењсоли кувваи барќ дар як сол ба 80 миллиард 
кВт/соат мерасад. 

Бояд ќайд намуд, ки вобаста ба мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон содироти неруи 

барқи зиёдатӣ, ҳам ба кишварҳои ҳамсоя ва ҳам ба кишварњои хориљи дур (кишварҳои 

Осиёи Марказӣ, Покистон, Афғонистон, Эрон, Ҳиндустон, Чин) дар назар аст. 

Норасоии љиддии иқтидори энергетикї дар тӯли сол ва арзиши баланди тавлиди нерӯи 

барқ дар Покистон метавонад ин кишварро ба эҳтимоли зиёд ба бозори содиротии 

неруи барқи Тоҷикистон табдил диҳад. Афғонистон тамоми фаслҳои сол ба норасоии 

бузурги неруи барқ дучор мешавад ва аз ин рӯ, аз воридот вобаста аст. 

Амалишавии лоиҳаи минтақавии CASA-1000, ки интиқоли неруи барқро аз 

Тоҷикистону Қирғизистон ба Афғонистону Покистон пешбинӣ мекунад, барои 
иќтисодиёти Тољикистон метавонад манфиати зиёд орад. Дар доираи CASA-1000 

хатҳои интиқоли барқ бо дарозии умумии зиёда аз 1200 километр сохта мешаванд. 

Арзиши умумии лоиҳа 1 миллиарду 170 миллион долларро ташкил медиҳад. 

Маблағгузори асосии лоиҳа Бонки Ҷаҳонӣ мебошад, ки аллакай маблағгузорӣ дар 

ҳаҷми 526,5 миллион доллар грант ва қарзро барои лоиҳа људо кардааст. Қисми 

боқимондаи маблағгузории CASA-1000 аз ҷониби як қатор шарикони дигари рушд, аз 

ҷумла Бонки Исломии Рушд ва Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ таъмин 
карда мешавад. 

Умуман, инфрасохтори обу энергетика сармояталаб аст. Аз ин рӯ, дар солҳои 

наздик зарур аст, ки механизми нави бозори сармоягузорӣ, ки қодир ба ҷалби сармояи 

дохилию хориҷӣ ба ин соҳа мебошад, таъсис дода шавад.  
Муњлати 30 соли истиќлолияти мамлакат бо љалби сармояи дохилию хориљї 

садњо корхонањои хурду бузурги истењсолї эњё гардида, љойњои корї барќарор шуданд. 
Агар дар соли 1992 дар љумњурї 1628 корхонањои саноатї вуљуд дошта бошанд, пас 
шумораи онњо имрўз ба 2319 адад расида, зиёда 100 њазор нафар ањолии мамлакатро ба 
кор таъмин мекунанд. 

Дар соли 2020 њаљми истењсоли саноатї дар љумњурї ба 5 млрд 721 млн сомонї 
расонида шуда суръати афзоиш нисбат ба соли 2018 115,9% баробар шуда, афзоиш 792,9 
млн сомониро ташкил дод. Дар њамаи соњањои саноат пешрави дида шуда рушди он дар 
тамоми минтаќањо (ВМКБ, Хатлон, Суѓд ва НТЉ) аз наќша зиёдтар мебошад.  

Мавриди зикр аст, ки Тоҷикистон бори нахуст дар таърихи истиқлол дар тиҷорат 

ба дастовардҳои бузург ноил шуд. Соли 2021 њаљми содирот ба беш аз 2 миллиард 

доллар расид. Ин баландтарин нишондод дар таърихи истиқлоли кишвар аст. Соли 

2020 њаҷми содирот 740 миллион доллар арзёбӣ шуда буд.  

Дар соли 2021 аз Тоҷикистон аз ҳама бештар ашёи хом содир шуда буд. 

Металҳои қимматбаҳо ва нимқиматбаҳо ба маъруфтарин маҳсулот табдил шудаанд. 

Онҳо наздик ба 40 дарсади содироти ашёи хомро ташкил медиҳанд. Дар ҷои дувум 

маъданҳо ва консентратҳо (16 фоиз), сипас пахта (9,5%) ва алюминї (6%) қарор 

гирифтаанд. Дар ҷои дуюм маъданҳо ва консентратҳо (16%), пахта (9,5%) ва алюминї 

(6%) дар ҷои сеюм қарор доранд. Ғайр аз ин Тоҷикистон ба кишварҳои дигар 4,5 фоиз 

қувваи барқ, 4 фоиз сурма, 2 фоиз семент, 1,7 фоиз сабзавоту мева фиристодааст. 

Кишвар аз ҳама камтар металли сиёҳ (1 фоиз) ва либос (0,9 фоиз) содир кардааст. 

Бояд ќайд намуд, ки рушди тавлидоти саноатӣ дар кишвар аз аввали соли љорї 

ба 484,3 миллион доллар расидааст. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 

Тоҷикистон дар 2 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 бо арзиши 

муқоисавӣ 12,4% афзоиш ёфтааст. Тибќи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои 

нави кишвар, афзоиши ҳаҷми он беш аз 6,2 миллиард сомонӣ (484,3 миллион доллар) 
аст. 

30 сол барои тањкими истиќлоли воќеии як давлат аз лињози ваќти таърихї мисли 
як сония аст. Агар ин 30 солро тањлил кунем, мебинем, ки истиќлоли воќеї дар 
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Тољикистон танњо баъди солњои 2000 ба даст омада 10 соли гузаштаи он барои расидан 
ба Вањдати миллї сарф шуд ва дар ояндаи наздик њамаи он наќшаву њадафњои муњимми 
стратегии кишвари азизамон, ба хусус њадафи саноатикунонии босуръат амалї гардида 
Тољикистони азиз ба яке аз давлатњои пешрафта табдил хоњад ёфт.  

Њамин тариќ, саноати кишвар дар оянда бо истифода аз шароити мусоиди рушд 

метавонад имкониятҳои содиротии худро афзун намуда, ба як бахши муҳимми рушди 

иқтисоди Тоҷикистони муосир табдил ёбад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ 

  Наврузова Г.Т. – к.п.н., заведующая кафедрой русского языка ТГФЭУ 
В эпоху развития информационных и компьютерных технологий в странах 

постсоветского пространства, в том числе и в Таджикистане, владение русским 
языком является одним из актуальнейших задач государства. Поэтому, главной 
задачей образовательной политики – обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Обучение русскому языку в образовательных учреждениях Республики Таджикистан 
является одним из важнейших направлений, связанных с реализацией и обеспечением 
межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Статус и значение русского языка в республике, значимость его изучения и 
использование в качестве языка межнационального общения официально закреплено 
Конституцией Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «О 
государственном языке Республики Таджикистан», «Программой развития 
государственного языка и других языков на государственной территории Республики 
Таджикистан», а также целым рядом нормативно-правовых документов.  

В связи с этим основными задачами образования государственной политики 
становятся инновационные формы и методы преподавания, отказ от традиционного 
подхода к обучению, использование новых современных технологий в реализации 
практических целей и задач. 

Сегодня, перед профессионально-образовательными учреждениями актуально 
стоит вопрос необходимости подготовки компетентных специалистов высокого 
профессионального уровня, способных находить профессиональное решение 
возникших проблем.  

Также, в условиях глобализации и развития сотрудничества между странами 
мира в различных отраслях современного общества знание иностранных языков 
является одной из важных характеристик компетентного специалиста.  

Следует отметить, что одним из основных факторов эффективного обучения 
русскому является применение инновационных методов обучения с использованием 
компьютерных (цифровых) и мультимедийных технологий в учебном процессе.  
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При обучении русскому языку как иностранному применяются различные 
методы с применением компьютерных и мультимедийных ресурсов, которые 
мотивируют на успешные результаты студентов в развитии их устной речи.  

Одним из таких является интерактивность. Интерактивность - ключевое 
свойство компьютерных (цифровых) и мультимедийных технологий в учебном 
процессе, способствует в свою очередь реализации у студентов: 

● возможности поддержания благоприятных условий процесса обучения, 
организации демонстраций, самостоятельных работ, преемственности знаний; 

● возможности создавать что-либо или находить решение проблемы на основе 
предложенного материала и др. 

Исходя из этого, можно сказать, что существует несколько видов 
интерактивности в учебном процессе: 

● интерактивность обратной связи обеспечивает возможность задать вопрос 
по интересующей проблеме и получить ответ или проконтролировать процесс 
освоения материала; 

● порядковая интерактивность позволяет обучающемуся свободно определять 
очередность использования фрагментов информации; 

● содержательная интерактивность дает возможность обучающемуся изменять, 
дополнять или же уменьшать объем содержательной информации; 

● творческая интерактивность проявляется при создании обучающимся 
собственного продукта креативной деятельности – веб-проект, собственный веб-сайт, 
электронные тесты и упражнения и т. д. 

Мультимедийная технология обучения – технология, в основе которой лежит 
активное использование в процессе обучения современных мультимедийных средств 
(комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с 
компьютером, используя самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, 
графику, тексты, анимацию). Занятие с использованием мультимедийных средств и 
построенный на основе мультимедийной технологии называется «мультимединый 
урок». 

Современный мультимедийный урок должен быть построен по той же 
структуре, что и традиционный: актуализация знаний, объяснение нового, 
закрепление, контроль. На мультимейдийных уроках используются иллюстрация, 
графика; интерактивная игра; интерактивный тренажер; видеофрагмент; 
аудиозапись, мультимедийная презентация. Именно такие элементы дают толчок 
активности студентов на уроках, самостоятельно готовить презентации и слайды по 
изучаемой теме.  

Сегодня в помощь преподавателю русского языка как иностранного 
появляются различные компьютерные программные средства (электронные словари, 
учебные программы), страноведческие и учебные материалы. 

Но компьютерные возможности не исчерпываются только электронными 
словарями и программами, позволяющими относительно легко расширить 
словарный запас. Мультимедийные возможности компьютера, использование 
сложной анимации в методике преподавания РКИ позволяют значительно облегчить 
процесс восприятия неродного языка и развитие их устной речи. 

Используя возможности компьютерной графики и элементы сложной 
анимации, мы создали небольшой видеоряд, позволяющий по-новому подойти к 
процессу освоения глаголов движения – одной из самых сложных тем в русском 
языке. Сложность видовых различий глаголов, большое количество глагольных 
приставок, вопросы сочетаемости, вариативность грамматических конструкций – все 
это затрудняет свободное употребление приставочных глаголов в речи иностранцев. 
Для развития навыков использования глаголов в речевой практике необходима 
четкая система презентации глагольных приставок и по возможности наибольшее 
количество упражнений с ними.  
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Но использование анимации упрощает данный процесс, поскольку позволяет 
«визуально» увидеть движущийся предмет, самостоятельно создать возможные 
направления, проиграть различные ситуативные варианты и, как результат, 
«нарисовать», запомнить эту картинку и использовать в дальнейшем бесчисленное 
количество раз. Видеоряд построен на трех основных этапах подачи 
грамматического материала на начальном уровне:  

1) знакомство и употребление имен существительных;  
2) знакомство и употребление имен прилагательных;  
3) знакомство и употребление глагола.  
При этом используется алгоритмизированный принцип эволюции понимания 

грамматических конструкций, построение логики мышления происходит поэтапно – 
от простого к сложному: 

На первом этапе вводится понятие «объект» – существительное (кто? что?). 
На втором этапе происходит расширение объекта – определение его признака 

(какой?). 
На третьем, последнем этапе – действие предмета – предмет движущийся. 
Компьютер, в отличие от более раздражительного живого педагога может 

сколько угодно долго и терпеливо исправлять ошибки студента. И не важно, идёт ли 
речь о корректировке акцента при изучении иностранного языка, устранении 
погрешностей устной речи, или устранении грамматических недочетов.  

В настоящее время мультимедийные технологии – это одно из наиболее бурно 
развивающихся направлений новых информационных технологий в учебном 
процессе, способствующие развитию интеллекта и устной речи студентов. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ КАЛИМАСОЗИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ АХЛОҚ 

ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ  

Ҳусейнова Г.А., н.и.ф., мудири кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

Шарифова Г. Ҷ., ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

  Калима дар илми забоншиносӣ мавриди баҳси ҳам лексикология ва ҳам 

грамматика, ҳамчунин, як қисми он - морфология қарор дорад. Калима чун воҳиди 

лексикӣ - ин номи шартии ашё, аломатҳо, раванду ҳодисаҳо, вазъияту ҳолатҳои олами 

моддиву муносибати байни онҳо ва имкониятҳои эҳсосотии инсон аст, ки дар асоси 

мафҳум ба миён меояд. Яъне калима барои номбар кардани ҷузъҳои ҳастӣ хизмат 

мекунад, ки инро абстраксияи лексикӣ меноманд. Барои лексикаи «одоб», «ахлоқ», 
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калимаҳои гуногун мебошанд ва дорои маъноҳои мухталифанд. Мисол: Одоб ёд 

медиҳам гуфта, дасту рӯю остинҳои куртаашро ба атола олондед [6,78]. 

 Вале аз нуқтаи назари грамматика ҳамаи он калимаҳо як вазифа доранд, яъне мафҳуми 

ашёро ифода мекунанд, ки ин абстраксияи грамматикӣ аст. Аз рӯйи чунин вазифа 

калимаҳоро ба гурӯҳҳои лексикӣ-грамматикӣ ҷудо менамоянд, ки онҳоро ҳиссаҳои нутқ 

меноманд. Ҳар як ҳиссаи нутқ воҳиди махсуси калимасозӣ ва шаклсозӣ дорад. Ҳамаи ин 

хусусиятҳои номбурдаи калима мавриди баҳси морфология мебошанд.  

  Бо ибораи дигар, морфология илм дар бораи гурӯҳҳои лексикию грамматикии 

калимаҳо ва категорияҳои грамматикии онҳо мебошад. Категорияҳои грамматикии 

гурӯҳи калимаҳо дар асоси шаклҳои грамматикии онҳо падид меоянд.  

 Ҳар як забон аз паҳлуҳои ба ҳам алоқаманди овозӣ ва маъноӣ иборат аст. Унсурҳои 

модди (овозӣ)-и забон аз маъноҳои онҳо, ки ҳамчун ибтидои муташаккилии системаи 

он вуҷуд доранд, ҷудонашавандаанд. Ягонагии овозҳои ҷудогона ва ё таркибҳои овозӣ 

бо маъно воҳидҳои забонро ба вуҷуд меоварад. Чунончи, морфемаҳо, калимаҳо, 

фразеологизмҳо. Воҳиди забон баръакси аломати он, яъне овози алоҳида ва ё маҷмуи 

овозҳои ба ҳам алоқаманди он, ҳатман маъноро ҳам дар бар мегирад. Он ҳамчун 

ҳодисаи яклухту мустақили забон маҳз ба воситаи маънои худ ба ҳаёти воқеӣ 

алоқаманд аст. 

Бо рушду нумуи илму техника, тараққиёти босуръати истеҳсолот ва баланд шудани 

сатҳи дониш дар ҳаёти одамон низ тағйироти куллӣ ба вуҷуд омад. Аз ин лиҳоз, 

омӯзиши вожасозии луғавии забони тоҷикӣ ба мо имкон медиҳад, ки роҳҳои ташаккул 

ва рушди забони тоҷикиро дар давраҳои мушаххаси таърих ва табиӣ будани он 

мавриди омӯзиш қарор бидиҳем. Таърихи рушду нумуи забони тоҷикӣ дар давраи 

шуравӣ бо забони муосири рус алоқаи ногусастанӣ дорад, ки бевосита дар инкишофи 

дигар забонҳо инъикос гардидааст.  

Таркиби луғавии вожаҳо имкон медиҳад, ки мо на танҳо захираи калимаҳоро 

ғанӣ гардонем, балки онро тариқи калимаҳои қабулшуда боз ҳам густариш диҳем. 

Тафаккури инсонӣ қонуниятҳои зиёде дорад, ки барои ҳамаи мардумони рӯйи замин, ки 

бо забонҳои гуногун ҳарф мезананд, қимати якхела доранд. Баръакси ин, калимаҳои 

ҳар як забон аз калимаҳои забонҳои дигар фарқ мекунанд. 

  Ҳамин тариқ, қайд намудан зарур аст, ки сохтани калимаҳо дар забони тоҷикӣ ва 

англисӣ мувофиқи меъёр ва қоидаҳои забонӣ ба роҳ монда шудааст. Бархе аз олимон 

онро усули сермаҳсул номанд, бархе дигаре бошанд, ин ақидаро инкор намуда, усули 

мазкурро дар қатори усулҳои сарфиву наҳвӣ ва наҳвиву саҳфӣ мегузоранд.  

Маҳаки асосии усули мазкурро пешавандҳо ва пасвандҳо созмон медиҳанд, аммо 

мавзуи баҳси мо нақши пасвандҳо дар ташаккули вожагон ва ё вожасозии забонҳои 

мавриди қиёс - тоҷикиву англисӣ ба ҳисоб меравад. 

Қисми зиёди калимаҳо ҳамчун ибора дар забони тоҷикӣ метавонанд истифода 

шаванд. Ин сохтор барои ташаккули мафҳум ва гуфтор аз ҳама маъмултарин ҳисоб 

мешавад. Масалан, дар забони тоҷикӣ: рафтори авбошона, рафтори бемаънӣ, рафтори 

беадабона, рафтори беақлона рафтори буздилона ва ғ. 

Мо ҳангоми пажӯҳиш ва тадқиқот оид ба вожа ва вожасозӣ дар забонҳои тоҷик ва 

англисӣ бояд мавқеъеро ишғол намоем, ки пурра ба талаботи имлои ҳар ду забон 

ҷавобгӯ бошанд. Чунки сохтори забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз якдигар бо 

параметрҳои гуногун фарқ доранд. 

Дар забоншиносии муосир чунин намудҳои вожасозӣ маълум мебошад: 

 префиксӣ (prefixes) 

 суффиксӣ (suffixes) 

 конверсионӣ (conversion) 

 вожасозӣ (compounding) 
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 кӯтоҳкардашуда (abbreviation) 

Вожасозӣ яке аз роҳҳои асосии такомули таркиби луѓавии забони адабӣ ба шумор 
меравад. 

Ҳангоми муайян намудани вазифаи аффикс, инчунин аз кадом ҳиссаҳои нутқ ва чӣ тавр 

асос ёфтани он бо сифат низ ба ҳисоб гирифта мешавад ва фарқияти онҳо аз ҳамдигар 

боз ҳам фаҳмотар муайян мегардад. Дар забонҳои муқоисашаванда ба василаи 

пасвандҳо сохта шудани сифат воситаи сермаҳсули калимасозӣ дар ин ҳиссаҳои нутқ ба 
шумор меравад. 

Омӯзиши вожашиносӣ ба мо имкон медиҳад, ки илмро аз нуқтаи назари 

ташаккули таърихии ва пойбарҷо будани забон бо дарназардошти тафаккури миллӣ 

мавриди тадқиқот қарор бидиҳем. 

Миқдори зиёди вожаҳои ифодакунандаи ахлок дар забони англисӣ ҳам аз рӯйи шакл ва 

ҳам аз рӯйи мувофиқанамоӣ (адаптация) аз якдигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Яъне 

вожаҳое вуҷуд доранд, ки дар дигар системаи вожасозӣ ба таври паралелӣ истифода 
мешаванд. 

Ҳангоми таҳлили қонунияти вожасозӣ ифодакунандаи ахлоқ дар забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ ва баръакс англисӣ ва тоҷикӣ мо ба хулосае омадем, ки вожасозиро 

дар илм аз нуқтаи назари боби алоҳида бо дарназардошти истифодабарии калимасозӣ 

ва сохти имлоии забони тоҷикӣ баррасӣ намоем. Ҳарчанд ки проблемаҳои пажӯҳиш ва 

тадқиқот дар ин самт хеле зиёданд.  
  

 Адабиёт: 
1. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков./В. Д. Аракин. – 

Л., 1979. – 256с. 
2. Бенвенист, Э. Забоншиносии умуми./ Э. Бенвенист. - М.: Прогресс, 1974.-447с. 
3. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. / А. Вежбитская. 

пер. с анг. А.Д. Шмелева. М.: Прогресс, Языки славянской культуры, 2001. - 234с. 
4. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков. Языки русской культуры, 

1999./ А. Вежбитская. –780 с. 

5. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ибора ва синтаксиси ҷумлаҳои сода. – 

Душанбе: Дониш, 1986. ҷ. 2. – 368 с. 
6. Каращук, П.М. Словообразование английского языка./ П. М. Каращук. –М.: Высшая 

школа, 1977. –303с. 
7. Катснелсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание. / С. Д. Катснелсон. –Л.: Наука, 

1986. – 296с. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Каюмова Х.А. – к.п.н., доцент кафедры русского языка ТГФЭУ 
Содикова Б.М. – старший преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

Необходимо различать в учебной деятельности студентов теоретические 
знания, которые должны быть связаны с практическими навыками работы. Устный 
опрос можно использовать как основной метод проверки теоретических знаний, а 
также письменную проверку, тестирование для оценивания практической работы 
студентов. Сейчас участились на занятиях нетрадиционные формы контроля, такие 
как рефераты, конкурсные проекты и дидактические игры. В форме итогового 
контроля иногда служит проект, который отражает не только теоретические знания 
студентов, а и прикладные навыки работы с различными программными 
продуктами. 

Существуют две формы контроля в педагогической литературе. В этой 
статье рассмотрим традиционные формы контроля: 
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1. Устный опрос студентов осуществляется, как контроль в виде 
фронтальной и индивидуальной проверки. Во время фронтального опроса за 
короткое время проверяется состояние знаний студентов в целом всей группы по 
определённому вопросу или нескольких вопросов. Такая форма проверки 
используется для выяснения готовности студентов группы к изучению нового 
материала; проверки домашних заданий; поэтапной или окончательной проверки 
учебного материала, который был разработан на занятии; во время подготовки к 
выполнению практических, а также лабораторных работ. Индивидуальный устный 
опрос позволяет нам выявить правильность ответа, его последовательность, 
самостоятельность суждений и выводов, степень логического мышления, а главное 
культуру речи студентов. Устную проверку считают эффективной, когда она 
направлена на выявление осмысленности восприятия знаний, осознанности 
использования их, если она стимулирует творческую активность и самостоятельность 
студентов. 

Опрашивать студентов устно надо на каждом занятии, хотя оценивать их 
знания не обязательно. 

Во время контроля знаний главным является определение проблемных мест 
при усвоении учебного материала, а также обращения внимания студентов на 
сложных понятиях, явлениях, процессах. При устном опросе можно использовать 
коллективную работу группы, особыми приёмами которой является: 
конструирование вопроса; обращение ко всей группе, рецензирование ответа; оценка 
ответа с её обоснованием; постоновка вопросов самими студентами; взаимопроверка. 

2. Контрольная работа. Она проводится с целью опредения конечного 
результата в обучении по данной теме или разделу. 

Необходимо проводить контрольные работы различного вида. С помощью 
контрольной работы преподаватель проверяет усвоение студентами материала. Во 
время итогового контроля преподаватель проверяет знания студентов по отдельной 
теме, курсу. Домашняя контрольная работа даётся 1 – 2 раза, она систематизирует 
знания, позволяет повторить и закрепить материал. При этом каждому студенту 
даётся свой вариант работы для формирования разносторонней развитой личности. 

3. Письменный контроль позволит за короткое время проверить знания 
большого числа студентов. Письменный контроль знаний студентов осуществляется 
в виде диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных тестов, рефератов. 

4. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 
просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях 
и имеющее вид такого задания, решение которого поддаётся качественному учёту и 
служит показателем степени развития к данному моменту. Различают несколько 
видов тестов.  

Избирательный тест состоит из заданий. Задания верные и неверные. 
Студент выбирает верный вариант. Избирательные тесты могут быть различными: 

Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на 
вопрос. 

Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 
другой содержит ошибку) 

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов.  
Тестирование является стандартной формой, которая как процедура 

проведения теста, так и оценка знаний едина для всех студентов. Когда тест удачно 
составлен имеет ряд достоинств: 

1. Выявляет знания, умения и навыки студентов.  
2.В течение короткого времени помогает представлению о проблемах в 

знаниях и организации работы по предупреждению отставания студентов. 
3.Преподавателю даёт возможность критически оценить свои методы 

преподавания. 
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4.Тест фиксирует только результаты работы, но не ход её выполнения. 
Таким образом, описанные виды контроля качества знаний студентов 

целесообразно использовать при самостоятельной работе студентов, при повторении 
учебного материала. 

Литература: 
1.Зимняя И.А. Педагогическая психология. -М.,2000. 
2.Немов Р.С. Психология: в трех томах. -М., 1999. 
3.Педагогика: педагогические теории, системы. Технологии.  Учебное пособие под 

редакцией Смирнова С.А.- Москва 1988 год.  

 

 
МАТБУОТИ ТОҶИК ДАР ДАВРАИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ 

Эмомов С. Кафедраи Гуманитарии ДДМИТ 
 

Дар шароити Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар бобати ташкили тамоми қувваҳои 

моддию маънавии халқи шуравї барои муҳофизати Ватан матбуоти даврагӣ роли 

бағоят калон бозид. Наќши ташкилотчигӣ ва сафарбаркунандагии матбуот дар 

рӯзҳои ҷанг ба муқобили Германияи гитлерӣ дучанд афзуд. Баъди ҳуҷуми фашистони 

немис ба мамлакатамон дар саҳифаҳои рӯзномаҳои «Тоҷикистони Сурх» ва 

«Коммунист Таджикистана» изҳороти Ҳукумати Советӣ чоп гардид. дар он гуфта 

мешуд: «Кори мо ҳаққонист. Душман албатта торумор карда мешавад. Ғалаба ба 

ҷониби мост!» 

Ба редаксияи рӯзномаю журналҳо ва идораи радиои ҷумҳуривӣ резолютсияи 

маҷлису митингҳои сернуфус, ки дар фабрикаю заводҳо, колхозу совхозҳо, мактабу 

беморхонаҳо, идораю муассисаҳо дохил мешуданд. Ҳама изҳороти Ҳукумати 

Советиро пурра маъқул дониста, баҳри ҳифзи Ватан тайёр будани худро эълон 

мекарданд. Аз ҷумла, рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» 21 августи соли 1941 

хабар медод: «Ҳазорон нафар меҳнаткашони ҷумҳурӣ дар ташкил намудани фонди 

муҳофизати Ватан иштирок карда истодаанд. Танҳо дар зарфи даҳ рӯз аз сокинони 

шаҳри Сталинобод ба фонди муҳофизат ба маблағи 2.754.465 сӯм облигатсия, 218.000 

сӯм пули нақд ва бисёр чизҳои тиллоӣ, нуқрагӣ ва қимматбаҳо дохил шуд». 

«Худро сафарбаршуда меҳисобем» -зери чунин сарлавҳа дар рӯзи дуюми оғози 

ҷанг дар рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» резолютсияи митинги 

бисёрҳазорнафараи меҳнаткашони Сталинобод чоп шуд. Он рӯзҳо дар ҳар як 

шумораи рӯзномаҳои ҷумҳуривӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ аз ба фронти дуюм 

табдил ёфтани ақибгоҳ, корнамоии ҷангию меҳнатии одамони советӣ, иштироки 

ҷавонон. пионерон ва мактаббачагон дар омӯхтани касбу ҳунар, ба ҷои падару 

бародарони ба фронт рафтаи худ паси дастгоҳ истодан ва ғайраҳо хабар дода мешуд. 

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх» чун дигар 

рӯзномаҳои ҷумҳуривӣ -«Коммунист Таджикистана», «Қизил Тожикистон», 

«Комсомоли Тоҷикистон», «Комсомолец Таджикистана» дар бобати сафарбар 

кардани тамоми қувваю воситаҳои моддӣ ва маънавии халқи тоҷик барои мудофиаи 

мамлакатамон, дар рӯҳи ватандӯстию инсонпарварӣ тарбия кардани меҳнаткашон, 

ба қалъаи фатҳнопазир табдил додани ақибгоҳ ва ёрии умумихалқӣ ба фронт ва 

тезонидани ғалаба бар фашистони истилогар чун аслиҳаи буррою нишонрас 

хизматҳои басо шоиста нишон дод. 

Ҳанӯз аз солҳои аввалини ҷанг бисёр ходимони рӯзнома қаламро бо яроқ иваз 

карда, ба дифои Ватани азиз рафтанд. Аз ҷумла, мухбирони «Тоҷикистони Сурх» 

Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Аббос Иброҳимов, Дилмурод Элмуродов аз майдони 

набард барнагашта, дар ҳифзи Ватан қаҳрамонона ҳалок шуданд. Аз рӯзҳои аввали 

ҷанг «Тоҷикистони Сурх» талқин мекард, ки «ин ҷангро халқи немис не, коргарони 

немис не, деҳқонони он не, интеллегенсияи он не, балки гурӯҳи ҳокимони 
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бенӯхташудаи фашистӣ сар карданд, ки онҳо халқҳои Полша, Франсия, Чехия, 

Булғория, Юнон, Норвегия, Данияро асир кардаанд». 

Аз ин рӯ, ҳанӯз дар шумораҳои аввалини айёми ҷанг «Тоҷикистони Сурх» 

навишта буд, ки «Беҳаёгии бемислу монанди сагони девонаи фашистӣ беҷазо 

нахоҳад монд. Ин сагони фашистӣ аз куҷое, ки омаданд, дар ҳамон ҷо нест карда 

мешаванд». Ғафуров У.Матбуоти Тоҷикистони советӣ дар солҳои ҶБЗ. 

II.Коммунисти Тоҷикистон.1975.№4.саҳ.41 

Дар саҳифаҳои рӯзнома рубрикаҳои « Эпизодҳои ҷанг», «Ба фонди мудофиаи 

Ватан», «Диловари тоҷик», «Ақибгоҳ шунав!», «Фронт туро даъват мекунад», 

«Фарзандони қаҳрамони Ватан» пайдо шуданд, ки дар онҳо ваҳшонияту разолат, 

хунхориву ғоратгарии фашистон нишон дода шуда, дар баробари ин далериву 

мардонагии ҷанговарони советӣ, муборизаи диловаронаи онҳо барои ҳифзи Ватан 
ситоиш карда мешуданд. 

Мактубҳои фронтии майор Фотеҳ Ниёзӣ «Интиқоми тоҷик», «Фарзандони 

Тоҷикистон дар мубориза барои Ватан», лейтенанти калон Қурбоналӣ Нурумхонов 

«Офитсери ҷавони тоҷик» ва ғайраҳо далолати шуҷоату далерии фиристодагони 

халқи тоҷик дар ҷабҳаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ буданд. 

Дар давраи ҷанг рӯзнома ба мавзуи таърихӣ низ бо ҷиддият рӯй меоварад. 

Таърихи пур аз қаҳрамониҳои халқи тоҷик ба публитсистони «Тоҷикистони Сурх» 

ҳуҷҷатҳои пурбаҳое доданд. Дар ин давра устод С.Айнӣ «Қаҳрамони халқи тоҷик 

Темурмалик» ва «Шерзод» ном асарҳояшро навишт. Саид Муллоҷонов ва Ҷалол 

Икромӣ корнамоиҳои Спитамен ва Таҳмосро ёд оварданд. Дар баробари ин, устод 

Айнӣ дар памфлетҳои худ «Чингизи асри XX», «Деви ҳафтсар», «Талвосаи ҷонкании 

даррандаи захмдор», «Ҳар зараррасонандаи одамро нест кардан даркор аст», ки 

ҳамаи инҳо солҳои 1941-42 дар саҳифаҳои «Тоҷикистони Сурх» чоп шудаанд, дар 

асосн воқеоти ҳаётӣ оқибати марги Гитлеру гитлерчиёнро пешгӯӣ намудааст. Самад 

Ғанӣ дар «Иблис ва Гебелс» ва «Саёҳати Берлин» барин фелетонҳояш фашизми 

азхудрафтаро масхара мекунад, фано гардидани рӯзгори онҳоро ба қалам додааст. 

Фаъолияти матбуоти советӣ ва мухбирони коргару деҳқони он дар ин давра ба 

як мақсад -муҳофизати Ватани сотсиалистӣ равона карда шуда буд. Ҳамаи рӯзномаҳо 

дар саҳифаҳои худ аз корнамоиҳои ҷанговарон дар фронт ва меҳнаткашон дар 

ақибгоҳ хабару мақолаҳои пропагандистӣ, публитсистӣ, шеър, очерк, ҳикояю 

лавҳаҳо чоп мекарданд.  

Аксарияти матбуоти соҳавӣ ва махсусгардондашуда, теъдоди муайян аз 

рӯзномаҳои ноҳиявӣ баста шуданд ва дар ивази онҳо матбуоти фронтӣ пурқувват 

карда шуд. Кам шудани истеҳсоли коғаз ва дигар душвориҳои моддӣ сабаби 

маҳдудтар шудани ҳаҷму тиражи матбуоти марказӣ ва ҷумҳуриявӣ кам гардид. Дар 

он солҳо аз ҷумла, дар ҷумҳурии мо муваққатан нашри рӯзномаҳои «Пионери 

Тоҷикистон» (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). «Васияти Ленин» ва «Рӯзномаи 

муаллимон», рӯзномаҳои баъзе ноҳияҳо ва бисёртиражаи бисёр колхозҳо, 

маҷаллаҳои «Болшевики Тоҷикистон», «Бо роҳи Ленин», «Мактаби Советӣ», 

«Шарқи Сурх», «Здравоохранение Таджикистана» қатъ гардид. Албатта дар солҳои 

ҷанг хаҷму формати рӯзномаҳо ҳама вакт дар як андоза набуданд. Масалан. 

«Тоҷикистони Сурх» гоҳе дар формати имрӯзааш нашр мешуд, гоҳе дар формати 

хурд. Баъзе шумораҳои рӯзнома дар коғази картонӣ ҳам нашр шудаанд. Дар вақти 

зарурӣ шумораҳои фавқулоддаи он ҳам чоп шуда, дастраси мардум мегардид. 

Ба ҳамин тарик, нашри рӯзномаву маҷаллаҳое, ки ба мавзуъҳои ҳарбӣ 

алоқаманд набуданд, хеле кам шуд. 25 августи соли 1941 КМ ПК (б) Тоҷикистон 

зарурияти якҷоя чоп шудани рӯзномаҳои «Комсомолец Таджикистана»-ро бо 

«Коммунист Таджикистана». «Комсомоли Тоҷикистон»-ро бо «Тоҷикистони Сурх», 

«Комсомолн Бадахшон»-ро бо «Бадахшони Сурх» маъқул ёфт ва дар назди ин 
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рӯзномаҳо шӯъбаҳои ҳаёти комсомолӣ таъсис дод. Дар натиҷа шумораи нашри 

журналҳо соли 1942 нисбат ба соли 1941 12 адад, шумораи рӯзномаҳо аз 79 ба 62 
камтар шуд. 

Бо вуҷуди ҳамаи ин дар Тоҷикистон шумораи зиёди рӯзномаю маҷаллаҳо аз 

чоп мебаромад. Масалан, моҳи сентябри соли 1942 дар Тоҷикистон 3 рӯзномаи 

ҷумҳуривӣ, 5 вилоятӣ. 52 ноҳиявӣ чоп мешуд. Танҳо дар вилоятҳои Сталинобод- 24, 

Ленинобод- 11, Кӯлоб- 9, Ғарм- 6. ВАБК- 2 рӯзномаҳои ноҳиявӣ чоп мешуданд.  

Рӯзномаҳо аз хатти пеши фронт мактубҳои ҷанговарони тоҷикро гирифта, аз 

он ҳама корнамоиҳои фарзандони Тоҷикистон, ба монанди Тӯйчӣ Эрейигитов, 

Исмоил Ҳамзаалиев, Неъмат Қарабоев, Сафар Амиршоев, Ҳодӣ Кенҷаев, Чутак 

Уразов ба хонандагони худ ҳикоятҳо мекарданд. Дар солҳои ҷанг мавзуи 

баромадҳои рӯзномаю журналҳо хеле пурмазмуну ифоданок гардид. И. Усмонов, Д. 

Давронов. Таърихи журналистикаи тоҷик.   

  Дар шеъру ҳикоя, очеркҳои таърихии адибони тоҷик аз гузаштаи пуршарафи 

халқамон - аз ҳаёти Рустаму Темурмалик, Шераку Муқаннаъ барин родмардон ҳикоя 

карда, дар тарбияи рӯҳи ватанпарварии аскарон хидмат мекарданд: 

Ҷангҳои болшевикӣ андар ин майдон кунем, 

Даст агар аз тан биафтад, ҷанг бо дандон кунем. 

Ин шоҳбайти устод Абулқосим Лоҳутӣ рӯҳияи онрӯзаи материалҳои 

«Ҳақиқати аскари Сурх»-ро ифода менамуд. Аввалин бор аз корнамоии ҳазорҳо 

аскарони тоҷикистонӣ ҳамин рӯзнома дарак дода буд, аввалин медал, аввалин 

ордени ҳамдиёрони худро аскарон аз он медонистанд. 

Вале «Ҳақиқати Аскари Сурх» ягона нашрияи тоҷикӣ набуд, ки ба мавзуи чанг 

рӯӣ меовард. Фақат дар соли 1942 дар Сталинобод 33 плакат, 442 варақаю хитоба, 60 

шумораи «Оинаи ТоҷикТА» нашр карда, ба фронт фиристода шуд. Аз соли 1943 сар 

карда рӯзномаҳои ҷумҳуривӣ барои фронт нашрияхои махсус тайёр мекардагӣ 

шуданд. Аз ҷумла, қариб 1700 нусхаи «Тоҷикистони Сурх» ва 550 нусхаи 
«Коммунист Таджикистана» ба фронт фиристода мешуд. 

Матбуоти Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар саҳифаҳои худ 

дар бобати мардонагӣ, диловарӣ ва ҷасурии ҷанговарони советӣ хабару мақолаҳо, 

очерку лавҳаҳо чоп намуда, рӯҳи ҷанговаронро мебардошт, боварии онҳоро бо 

ғалаба мустаҳкам намуда, онҳоро ба диловарӣ даъват менамуд. Бояд гуфт, ки 

бисёрии ин муждаҳоро дар бораи корнамоиҳои майдони ҷанг, худи ҷанговарон 

мерасониданд. Онҳо дар бораи ҳамяроқони худ мақолаю лавҳа, шеъру достонҳо 

навишта, ба редаксияҳо мефиристониданд.  

Рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» ҳамеша аз корнамоиҳои ҷанговарони 

советӣ нақл карда, дар шумораи 7 феврали соли 1943 аз диловарии ҷанговари тоҷик 

Ҳаитов, ки дар як муҳорибаи нобаробар 30 аскар ва афсари душманро зада нест 

намудааст, номаи ӯро чоп кардааст: «Мо гурӯҳи ҷанговарони тоҷик падар, модар, 

хоҳар ва бародаронамонро бовар мекунонем ва уҳдадор мешавем, ки ҳар кадомамон 

душмани хунњорро қир хоҳем кард». Ғафуров У.Матбуоти Тоҷикистони советӣ дар 

солҳои ҶБЗ. II.Коммунисти Тоҷикистон.1975.№4.саҳ.41. 

Дар баланд гардидани рӯҳияи ҷанговарони тоҷик мактуби халқи тоҷик, ки он 

ба ҷанговароии дар фронтбуда фиристода шуда буд, махсусан, дорои аҳамияти 

калон буд. Ин мактуб аввал 20 марти соли 1943 дар рӯзномаи «Правда», баъдтар дар 

рӯзномаҳои «Тоҷикистони Сурх»,  « Коммунист Таджикистана » ва « Қизил 
Тожикистон» (28 марти соли 1943) чоп гардид. Муаллифи ин мактуб дар амал 

тамоми халқи тоҷик буд ва дар он меҳру муҳаббати меҳнаткашони Тоҷикистон 

нисбат ба Ватани Советӣ ва қаҳру ғазаби онҳо бар душмани ғаддор --фашисгони 

немис ифода ёфта буд. Дар зери мактуб 390 ҳазор нафар меҳнаткашони ҷумҳурӣ 

имзо гузошта буданд. Ин мактуб бори дигар то чӣ андоза нисбат ба Ватани азизамон 
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содиқ будани халқи тоҷикро нишон медод. 

Ҳамин тавр, матбуоти ҷумҳурӣ, журналистон ва мухбирони коргару деҳқон 

дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ бар зидди истилогарони немис ва милитаристони 

япон кори худро бо ҳаёти халқ бо муборизаи он бар зидди душман зич пайвастанд. 

Матбуоти ҷумҳурӣ дар бораи меҳнати фидокоронаи халқ дар ақибгоҳ, дар бораи 

корнамоиҳои ҷанговарони Армияи Советӣ дар майдонҳои муҳориба хабар доданд. 

Ғалабаи халқи советӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳи он дар ҷанги зидди фашистони 

немис нишонаи он буд, ки дӯстӣ ва иттифоқ ҳама гуна душманро паршикаста 
мекунад. 

Ба ҳамин тариқ матбуоти тоҷик таърихи дурурдароз надошта бошад ҳам, вале 

барои инкишофи маданияту маориф, иқтисодиёту ҳаёти мардуми меҳнаткаши тоҷик 
хизмати арзанда кардааст. 
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ТАНОСУБИ БАЙНИ ФАЛСАФА ВА ИЛМ 

  Манѓитов М., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарї 

  Асрњо боз дар атрофи масъалаи таносуби байни фалсафа ва илм мубо-њисањо рафта 
истода, фањмишњои гуногунро ба вуљуд овард, ки барои ин-сон фалсафа зарур аст ва ё 
илмњои алоњида. Аз тарафи дигар, хати байни онњо аз куљо мегузарад ва фалсафа ба 
илм ва илм ба фалсафа аз кадом љињат таъсир мерасонад. Аввалин бор, дар давраи 
антиќа Афлотун ва Арасту кўшиш карданд, ки хусусияти фалсафа ва илмро људо карда, 
ни-шон дињанд. Ба ќавли Арасту “фалсафа илми илмњост”, зеро он олами мављударо 
дониста мегирад ва љињатњои дохилии онро ба илм мегузорад. Ба таври дигар, илмњои 
алоњида фаќат он љузъи хоси воќеиятро, ки ба онњо дахл дорад меомўзанд, аммо 
фалсафа бошад, њастии олами модиро ба таври куллї дида мебарояд ва аз ин рў, 
категорияњо ва ќонунњои он характери куллї- универсалї доранд.  
 Асосан дониши илмї дар ибтидои ташаккули худ хусусияти синкретї дошт, зеро дар 

худ њам донишњои фалсафї ва њам илмиро дарбар меги-рифт. Аммо аз асри ΙV-и пеш аз 
мелод (яъне давраи эллинистї) сар кар-да, раванди људошавии илм аз фалсафа сар шуд 

ва давраи дуюми он ба асри XVΙΙ рост омад, ки боиси инкишофи босуръати илмњои 
табиат-шиносї ва даќиќ гашт. Ин раванд натанњо хусусияти соњавї пайдо кар-дани 
донишњои илмиро ба вуљуд овард, балки инчунин доираи мавзўи омўзиши фалсафаро 
мањдуд кард ва сабаби аз байн рафтани характери энсиклопедии он гашт. Њамин тавр, 
нишонањои аввалини дуршавии фалсафа аз донишњои илмї пайдо шуд, ки он маънои аз 
байн рафтани фалсафаро надошт, балки раванди даќиќшавии масълањои онро пеш 
овард. Њаминро ба асос гирифта, баъзе муњаќќиќон ва мактабњои фалса-фї муносибати 
худро ба характери илмї доштан ва ё надоштани фалса-фа дигар карданд. Дар ин 
замина якчанд консепсияњои илмї- фалсафї пайдо шуданд, ба монанди консепсияи 
транстсенденталї, позитивистї, антиинтераксионї ва диалектикї, ки дар муайян 
кардани таносуби бай-ни фалсафа ва илм сифатан фарќ мекунанд. Моњияти назарияи 
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транс-тсенденталиро бо ибораи “Фалсафа илми илмњо мебошад” ифода кардан мумкин 
аст, ки маънои: а) афзалияти гносеологии фалсафа њамчун шак-ли дониши 
фундаменталї нисбат ба дониши илмњои алоњида; б) наќши идоракунии фалсафа аз 
болои илмњои алоњида; в) њаматарафа асоснок будани донишњои фалсафї нисбат ба 
донишњои илмњои алоњида ва ин-чунин характери нисбї ва партикулярї доштани 
њаќиќати илмии он-њоро дорад.  
  Чї тавре, ки дар боло ќайд шуд, давраи дуюми људошавии босуръати фалсафа ва 
илм ба замони Нав рост омад ва то миёнањои асри XIX давом кард. Хусусияти ин 
давраи инкишофи илм ва муносибати он бо фалсафа дар ибораи И. Нютон “Физика аз 
метафизика эњтиёт шав !” ифода ёфта-аст. Ин маънои онро дорад, ки дараљаи 
инкишофи илмњои алоњида ба он оварда расонид, ки гегемонияи фалсафа (яъне фалсафа 
+ илм) нисбати илмњои алоњида ба охир расид ва онњо статуси мустаќил пайдо карда, 
дар баробари фалсафа як медонистагї шудаанд.  

 Назарияи дигар оид ба таносуби байни фалсафа ва илм, ин назарияи 
позитивистї мебошад, ки асосњои онро И. Кант ва Г. Гегел гузошта, ба таври назариявї 
онро О. Конт ба система даровард. Моњияти ин назария дар ибораи О. Конт “Илм 
барои худаш фалсафа аст” ифода ёфтааст, яъне миссияи таърихии фалсафа нисбат ба 
илмњои алоњида ба охир расид. Албатта, О. Конт наќши мусбии фалсафаро дар 
пайдоиш ва ташаккули илм ќайд карда мегузарад, вале мегўяд, ки мо њоло дар њолате 
ќарор-дорем, ки кўдак (яъне илм) ба воя расид, талаба (яъне илм) аз устоди худ (яъне 
фалсафа) гузашт. Барои њамин давраи сарпарастии илмњои алоњида аз тарафи фалсафа 
низ ба охир расид. Агар фалсафа тавонад бо ќонун-њои нави илмї симои худро дигар 
кунад ва принсипњои нави илмиро ќа-бул карда, “соф” илмї шавад. Дар сурати 
надоштани ин хусусиятњо љои фалсафа бояд “ќабристони маънавиёт” дар ќатори 
мифология ва дин шавад. 
   Назарияи антиинтераксионї бошад, асосан дар илми муосир дида ме-шавад. 
Мувофиќи ин назария, ки характери дуалистї дорад, дар байни фалсафа ва илмњои 
алоњида мустаќилияти пурраро мебинад. Пайравони ин назария асосан намояндагони 
фалсафаи њаёт, экзистенсиализм ва ѓ. мебошанд.  
 Назарияи диалектикии таносуби байни фалсафа ва илмњои алоњида аз бисёр љињат ба 
назарияи транстсенденталї монандаст, вале фарќияти асосии он, ин дар заминаи 
фањмиши материалистї љараён гирифтани назарияи мазкур мебошад.  
  Чї хеле ки дар боло ќайд карда шуд, инкишофи дониши илмї ва прот-сесњои 
кумулиятивии он дар давраи дуру дарози таърихї ба он оварда расонид, ки дар доираи 
илми аврупої назарияњои гуногун оиди ќиёси байни имкониятњои маърифатии фалсафа 
ва илм, инчунин муайян кар-дани љои фалсафа дар системаи донишњои инсонї ба вуљуд 
ояд. Дониш-њои конкретї- илмї муддати дуру дароз хусусияти таљрибавию тасвирї 
доштанд, аммо фалсафа бошад, дар доираи натурфалсафа ва фалсафаи таърих ба 
офаридани тасвири ратсионалии (аќлонии) олам машѓул буд.  

Инчунин фалсафа барои ба вуљуд овардани тасаввуротњо оид ба алоќа-њои 
гуногуни зуњуроти олами моддї ва ягонагии онњо, нишон додани тамоили ќонуниятњои 
ташаккул ва таѓйирёбињо машѓул буд. Дар ин љо, дараљаи назариявии фалсафа, яъне аз 
љињати мантиќї асоснок кардани дониш ва онро дар шакли назарияи муайян ифода 
кардан бо имконият-њои илмњои хоси соњавї ќиёснашаванда аст. Ин имконият дод, ки 
асрњо боз аз Арасту сар карда, то Гегел гўянд, ки “фалсафа илми илмњост”. 

 Аммо аз асри XΙX сар карда, ќисми назариявии илмњои алоњида хело боло рафт, ки он 
боиси аз байн рафтани њалли назариявии он аз тарафи фалсафа гашт, яъне дигар ин 
проблемаро худи илмњои алоњида иљро ме- кардагї шуданд. Ба таври дигар, илмњои 
алоњида афзалияти нисбии гно-сеологї пайдо карда, дар љамъбасткунї ва 
умумиятдињии назариявї бе восита иштирок мекарданд. Дар ин давра фикр дар бораи 
боло рафтани арзиши илм ва паст шудани ќиммати фалсафа ба миён омад. Зеро ин аќи-
да ба он асос ёфта буд, ки муњокимаронињои аќлонї (ратсионалї) њанго-ми сохтани 
тасвири илмї- универсалии олам аз донишњои умумиятдода-шудаи конкретї- илмї 
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истифода накарда, балки ба донишњои тахминї, эњтимолї ва њатто зиддиятнок такя 
мекард. Барои њамин наќши фалсафа дар нисбати илмњои алоњида паст шуд, яъне ба 
ќавли позитивистњо “сарпарастии фалсафа аз болои илмњои алоњида ба охир расид”. 
Муво-фиќи назарияи позитивизм, фалсафа фаќат дар њамон давраи таърихие, ки илм 
њанўз ташаккул наёфта буд, арзиши илмї дошт, њоло не, зеро худи илм метавонад 
масъалањои фалсафии њастиро мустаќилона њал кунад. Ба таври дигар, барои илми 
ташаккулёфта фалсафа дигар даркор нест. Барои њамин, дар доираи позитивизм фаќат 
функтсияи илмї- маъ-рифатии фалсафа ќабул карда шуда, љињати эпистемологии он 
дида ба-ромада намешавад ва њатто хусусияти љањонбинии фалсафа рад карда мешавад. 

Проблемаи мазкур дар асри XX низ дида баромада шуд, ки мувофиќи аќидаи 
баъзе муњаќќиќон, фалсафа ва илм аз рўи предмети омўзиши худ фарќ мекунанд. Ќисми 
дигари онњо бошад, чунин аќида доранд, ки проб-лемаи демаркатсияи дониши илмї аз 
дохили масъалањои тадќиќшаванда мегузарад. Зеро метавон як проблемаро дар асоси 
љињатњои гуногуни он дида баромад. Фалсафа ва илмро он чиз наздик мекунад, ки 
њарду шакли дониш њам, ба таљриба ва хирад такя карда, олами моддї ва равандњои 
онро дар мафњумњои умумї ва абстрактї ифода мекунанд. Барои онњо љустуљўи њаќиќат 
ва асосноккунии мантиќии дониш ва ифодаи назария-вии он ва инчунин муносибати 
танќидї ва ѓ. маќсади умумї мебошад.  

 Аммо фалсафа ин натанњо системаи донишњо оид ба олам мебошад, балки 
инчунин тамоили љањонбинї ва системаи ќимматњо низ аст. Маса-лан, муайян кардани 
асосњои арзишии илм ва фарњанг ин вазифаи фалса-фа мебошад, зеро предмети 
тафаккури фалсафї ин фаќат олами моддї набуда, балки муносибати инсон ба он 
мебошад. Дар интихоби масъалаи омўзиш, асосноккунии фарзияњо ва бањодињии 
натиљањои илмї, фалсафа љињатњои умумии љањонбиниро медињад. Тањлили фалсафї, 
умумиятдињї ва шарњи натиљањои нави илмї натанњо фарќият ва алоќаи байни онњоро 
бо донишњои аз ин пеш њосилшуда барќарор мекунад, балки инчунин асосњои 
методологии ташаккули системаи нави тасаввуротњоро ба ву-људ меорад. Фалсафа дар 
нисбати илм вазифаи танќидиро иљро мекунад ва ба ин восита донишњои 
табиатшиносї, гуманитарї ва техникиро бо њам алоќаманд карда, тасвири илмии 
оламро месозад.  

 Вале илм бошад, ин шакли хоси дониш буда, маќсади асосии он њосил кардани 
донишњои нав дар бораи олам ва дарёфти њаќиќати объективї мебошад. Ба таври 
дигар, илм ин шакли махсуси фаъолияти профес-сионалї буда, барои ба даст овардани 
дониши нав равона карда шуда-аст. Дониш дар доираи илм ба шакли фаъолияти 
мустаќил табдил ёфта, аз таљриба, асотир, дин ва фалсафа људо мешавад. Илм идеали 
маърифа-ти ратсионалиро амалї месозад ва барои њамин дар муќобили асотир ва дигар 
шаклњои дониши ирратсионалї меистад ва ѓ.  
  Њамин тавр, бо вуљуди хусусиятњои гуногун доштани илм ва фалсафа, онњо дар 
алоќамандии диалектикї вуљуд дошта, якдигарро аз њар љињат пурра мекунанд. 
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ИФОДАИ ВОЊИДЊОИ АНДОЗАГИРЇ БО РОЊИ НАЊВЇ 

    Ќурбонов С.Њ.–н.и.п., дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДМТ 

 Њасанова М.А.– сармутахассиси раёсати  илм ва инноватсияи ДДМИТ 

 Дар қабати луғати ҳар як забон воҳидҳоеро метавон пайдо кард, ки аз таъриху 

фарҳанг ва асолати забон далолат медиҳанд. Воњидњои андозагирї аз љузъиёти муњими 
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рўзгори инсоният ба шумор рафта, ин навъи калимањо ќабати лексикии махсусро 
ташкил медињанд. Воњидњои андозагирї асосан бо роњи сарфї ташаккул ёфта, дар 
ќолабњои нањвї омадани онњо низ ба назар мерасад.  
 Воњидњои андозагирї аз даврањои ќадим дар рўзгори мардум истифода гардида, 
вобаста ба низоми забонї ќолаббандии онњо таѓйир меёбад, ки омўзиши шаклгирињои 
сарфиву нањвии онњо ањамияти аввалиндараља дорад [10, С.36]. 

 Дар ќолаби иборањои исмї омадани воњидњои андозагирї бештар маъмул 
мебошад. Ба таври мисол, калимаи сер чун воњиди вазн дар шакли иборањои изофї 
серистеъмол мебошад: он дар шаклњои сери хуросонї, сери афѓонї ва сери њиндї 

истифода гардидааст. Бо калимаи рӯз: рўзи рўз (пас аз дамидани субњ), рўзи равшан (то 
нимаи рўз), бегоњии рўз (дами ѓуруби офтоб) ва ѓ.  

Калимаи ним њамчун љузъи ибораи исмї барои ифодаи ваќт њоло хеле серистеъмол 
мебошад: ним соат//рўз//моњ//сол ва ѓ. Ифодаи миќдор дар гузашта низ бо ин калима 

маъмул буд: ним сер оши палав ва ғ.  
 Калимаи ман дар гузашта серистеъмол ва сервазифа буда, дар шакли иборањои 
изофии мани шариатї // мани тарозуи палладор ва мани табрезї омадани он маъмул 
будааст.  

Шаклҳои классикии ифодаи воҳидҳои андозагирӣ ниёз ба таҳқиқоти мукаммал 
дорад: мошаи бангола; чиллаи зимистон; санги дирам; соли кабиса; ратли гарон; косаи 
муравваќ.  

Вобаста ба мавқеи истифода маънои ин қолабҳо васеъ мегардад: мили англисї 

(1609 метр), мили бањрї (1852 метр), мили љуѓрофї (1420 метр) ва ғ.  

Дар забони тоҷикӣ бо калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ, русӣ ва 

интернатсионалӣ ташаккул ёфтани қолабҳои наҳвии ифодагари вазну андоза маъмул 
мебошад. Дар ифодаи вазн калимаи арабии мисќол дар гузашта фаровонистеъмол буд. 
Дар шакли иборавии саллаи мисќолї–навъе аз матои нафиси сабуквазн омадани онро 
мушоњида менамоем. 
 Калимаи нимча воњиди вазн буда, ба 400-500 гр баробар аст. Ин калима дар 
шакли ибораи исмї чун љузъи тобеъ омадааст: чойи нимчагии коѓазпеч, шамъи нимчагї. 

Калимаи юнонии метр чун ченаки дарозї дар шакли иборањои изофии метри 
мукааб, метри мураббаъ корбаст мешавад, ки ин шаклњо дар ифодаи ченак мушаххас 
мебошанд. Калимаи франсавии эталон низ дар шаклњои эталони симин, эталони симобї 
тафсил ёфтааст. 

 Дар гузашта барои даќиќтар ифода намудани воњидњои андозагирї аз шаклҳои 

махсуси наҳвӣ истифода мебурданд: ченакњои дарозї – оринљи Њошим – 64-72 см; зирои 
љадид – 48 см; зирои савдо – 53 см; ченакњои вазн – ашрофаи том– 12,138 гр; дирњами 

ноќис – 3,86 гр; доми пухта – 18 моша –14,02 гр ва ғ.  
 Дар ќолаби иборањои феълии алоќаи њамроњї воњидњои ченаки вазн бештар 

шакл мегиранд: анбор кардан (ѓалла), ваљаб кардан (матоъ), вазн кашидан (ѓалла), 
дањчанд шудан (вазъи касе), ќабза гирифтан (алаф), чен кардан (замин), газ кардан 
(замин), андоза кардан (масоњат), пора кардан (матоъ), чаќрим рафтан (роњ) ва ѓ.  
  Дар ќолабњои нањвї шаклгирии воњидњои андозагирї аз омилњои гуногуни забонї 
бањрабардорї намуда, дар ин љода дар мадди назар гирифани љанбаи маъноии љузъи 
асосии ин шаклњоро созмондињанда муњим мебошад. Аз тањлили маводи мављуда 
бармеояд, ки дар ќолаби калимаи мураккаб омадани воњидњои нањвї чун калимањои 
раљљачуб, резасанг, жарфсанљ ва ѓ. дар забони тољикї раванди тоза касб менамояд.  
 Аз баррасии хусусиятњои забонии воњидњои андозагирї метавон хулосабарорї 
намуд, ки тафсилёбии иборањои ифодагари мафњуми андозагирї ба маънои луѓавии 
љузъи асосї вобаста буда, дар сурати маънои даќиќро ифода намудан он ба эзоњёбї 
ниёз надорад. Аксаран дар назм ќолабњои нањвї бо калимањои ифодагари андозагирї 
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маънои маљозиро касб менамоянд, ки омўзиши ин масъала дар илми забоншиносии 
муосир муњим ба шумор меравад.  
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ТАШАККУЛИ МЕЊНАТДЎСТИИ НАВРАСОН ДАР АСАРЊОИ МУНТАХАБИ 
ПЕДАГОГИИ В.А. СУХОМЛИНСКИЙ 

 
Сабуров У.С. – н.и.п., дотсенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 

Унсурњо ва ё ќисматњои таркибии тарбия дар ташаккули шахсияти инсон баѓоят 
наќши муњимро иљро карда, њамаљониба бањри камолоти насли наврас таъсир 
мерасонад. Аз ин рў, андешањои педагогию иљтимоие, ки аз љониби мутафаккирони 
тољику форс ва ё педагогњои машњури љањониву хориљї нисбат ба тарбия баён 
гаштаанд, новобаста аз гузашти айём, ќиммати тарбиявї ва таъсиррасонии худро аз 
даст надода, дар замони имрўза бањри болобурди самти корњои таълимї ва тарбиявї 
басо муфид мебошанд.  

Вобаста ба маќсади дар боло зикргардида имрўз тасмим гирифтем ба осори 
пурмазмуни яке аз педагогњои машњури замони Шўравї Василий Александрович 
Сухомлинский такя намуда, моњияти тарбиявї ва манзалати таъсиррасони онро дар 
њамбастагї бо низоми нави тањсилот муайян намоем. Бинобар сабаби ба пањлуњои 
гуногуни тарбиявї диќќати хосса зоњир намудани В.А. Сухомлинский ва доманадор 
будани осори педагогии ў вобаста ба мазмуни маќола танњо ба ќисмати тарбияи 
мењнатиаш рў оварда, љињати ташаккул додани ќобилияти мењнатии наврасон аз он 
истифода барем.  

Дар осори педагоги машњур мавќеи тарбияи мењнатї махсус дарљ гардида, дар 
заминаи таљрибаи корї ва мактаби миёнаи Павлиш назарияи хешро пешбарї намуда, 
роњу усули таъсиррасони тарбиявиро ба волидайн ва омўзгорони оянда нишон додааст. 
Масалан, дар боби «Мењнат дар њаёти маънавии наврас» тарбияи мењнатиро омили 
инкишофи њаматарафаи шахсият мешуморад ва чунин мегўяд: «Мењнатро тавонотарин 
мураббї мегўянд. Вале ќувваи тарбиягари он танњо њангоми ба коре банд будани дасти 
наврас ошкор намегардад. Мењнате, ки аз тарбияи идеявии интеллектуалї, маънавї, 
эстетикї, эмотсионалї, љисмонї, аз эљодиёт, аз мароќу талабот, аз муносибатњои 
сершумори байни тарбиягирандагон људо сурат мегирад, ба кори маљбурие табдил 
меёбад, ки бачањо тезтар аз он халос шудан ва ба кори шавќовартаре машѓул шудан 
мехоњанд»[2, 587]. Дарвоќеъ, мењнате, ки дар худ ќисматњои дигари тарбияро фаро 
мегирад ба як шуѓли њамешагї ва дўстдоштаи наврасон ва ё умуман, одамони синну 
соли гуногун табдил ёфтанаш мумкин аст. Аз љумла, дар замони имрўза љињати 
таъминоти њаёти моддиву маишї, агар мењнат натиљаи назарраси иќтисодї ба бор 
оварад, мењнаткаш њавасмандии зиёд пайдо намуда, бо шавќи баланд ва пайдо кардани 
ќувваи иловагї мењнати фикрї ва љисмониашро ба сомон мерасонад. Бинобар ин, 
назарияи педагогии В.А. Сухомлинский оид ба мењнат яке аз андешањои пешќадами 
иљтимої буда, муаллимон ва волидонро зарур аст, ки њангоми ба роњ мондани корњои 
тарбиявї онро ба назар гиранд.  

Ба андешаи дигари педагоги машњур В.А. Сухомлинский эътибор дињем, 
алоќамандии тарбияи фикрї ва мењнатиро нишон дода, дар якљоягї ба амал омадану 
омили комёбињои одам гаштани мењнатро бо масъалагузорињои хосса ба ќалам додааст. 
Чуноне ки ў мегўяд: «Мењнатро сода фањмидан, онро танњо њамчун воситаи 
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таљрибаандўзї, дар амал санљидани дониши дар дарсњо гирифташуда тасаввур кардан 
мумкин нест. Алоќаи мењнат ва донишро амиќтар бояд фањмид, ки ин масъалаи басо 
нозук – масъалаи инкишофи аќл ва мењнат мебошад. Њалли моњиронаи ин масъала дар 
тарбияи наврасон ањамияти баѓоят калон дорад. Яке аз вазифањои асоситарини тарбияи 
фикрї ва мењнатї пайдо кардани корест, ки он ќувва ва ќобилияти фикриро инкишоф 
дињад, одамро дар олами эљодкорї рањнамо гардонад ва дар ин бобат њамон ваќт комёб 
шудан мумкин аст, ки ин њама дар якљоягї њал карда шавад»[2, 588]. Воќеан, ба 
масъалагузорие, ки В.А. Сухомлинский кардааст, диќќат зоњир намуда, ба њаёти ќисми 
зиёди одамони љомеаи муосир ќиёс намоем, мењнат танњо њамчун воситаи рўзгузаронї 
њасту бас, дигар ѓановати маънавї ва эљодкорию навовариро дар талошњои камтарини 
одамон мушоњида кардан мумкин аст.  

Бо назардошти андешањои дар боло зикргардида љињати ташкаккули ќобилияти 
мењнатии наврасону љавонон ва эљодкориву навоварї, хусусиятњои синнусолї ва 
психологиро ба назар гирифта, имрўз дар шароити таълимгоњ ва хонавода мењнатро 
тарзе бояд роњандозї намуд, ки самараи дилхоњ дода, њисси ќаноатмандї дар 
тарбиятгирандагон ба вуљуд оварад. Дар ин росто љињати санљида баромадани 
назарияи баландмазмуни тарбиявии В.А. Сухомлинский дар амалия бо пешнињоди як 
савол ба теъдоди зиёди волидайн мурољиат намуда, вобаста ба мењнати фикрї ва 
љисмонї дар шакли зерин натиљагирї намудем:  

Маќсади ба мењнат ва корњои хонагї љалб намудани фарзандон дар чист?  
№ Љавоби волидайни пурсидашуда падарон модарон % 

40 нафар  40 нафар  

1. Ташаккул додани ќобилияти мењнатї ва 
тафаккури эљодї  

9 7 20% 

2. Омода кардани фарзандон ба њаёт ва 
рўзѓордорї  

16 19 43,7% 

3. Кумак расонидан ба волидон дар бахши 
хољагидорї 

12 10 27,5% 

4.  Ба ѓайр аз тањсил, ба корњои хонагї љалб 
намешаванд 

3 4 8,75% 

Дар ќиёс ба андешаи педагоги машњур, ки мењнатро омили асосии ташаккули 
шахсияти тарбиягирандагон шуморида, њамзамон заминагузорандаи тарбияи фикрї, 
зебоипарастї, интеллектуалї, маънавї, эмотсионалї, љисмонї ва ќобилияти эљодии 
наврасон дониста буд, натиљаи љадвали мазкур комилан фарќ мекунад. Масалан, дар 
рафти пурсиш 80 нафар падару модар ба савол љавоб гардониданд, ки аз рўи мазмун 
љавобашон ба вариантњои дар љадвал љойдошта мутобиќат менамояд. Аз шумораи 
умумї њамагї 20 % волидон мењнатро њамчун воситаи ташаккул додани тафаккур ва 
ќобилияти эљодии фарзандон мешуморанд, ки љавобашон ќобили ќабул дониста шуда, 
ба њадафи мавзуъ бештар мувофиќат менамояд. Аз рўи љавобњои дуюм ва сеюм, яъне 
омода кардани фарзандон ба њаёт ва рўзѓордорї, њамчунин кумак расонидан ба 
волидон дар бахши хољагидорї 43,7 ва 27,5 фоизи пурсидашавандагон љавоб 
гардонидаанд, ки њадафи эшон низ хуб мебошад, вале чандон ба маќсади мавзуъ 
мутобиќат намекунад. Њамзамон, 7 нафар аз волидон, ки 8,75 фоизро ташкил медињанд, 
ба ѓайр аз тањсил фарзандонашонро ба корњои хољагидориву љисмонї љалб намекунанд, 
дар љодаи тарбия шояд муваффаќ нагарданд. Чунки дар алоњидагї як навъи тарбия, 
яъне маънавиро роњандозї кардан тарбиягирандаро шояд љисман заиф гардонад.  

Бинобар ин, моро зарур аст, ки њамеша навъњои тарбия, аз љумла тарбияи 
мењнатиро њам дар шакли фикрї ва њам дар шакли љисмонї ба роњ монда, ташаккули 
њаматарафаи наврасону љавононро таъмин намоем.  

В.А. Сухомлинский дар осори мунтахаби педагогї ба масъалаи тарбияи мењнатї 
ањамияти зиёд дода, ќайд менамояд, ки «…коллективи педагогии мо чунин системаи 
тарбияи мењнатиро барпо карданист, ки дар он мењнат симои ахлоќї ва интеллектуалии 
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шахсро ташаккул медињад»[3,326]. Љињати амалї гардонидани њадафи мазкур бошад, 
кори коллективи педагогиро дар асоси якчанд принсип доир ба тарбияи мењнатї нишон 
додааст, ки риояи ќатъии онњо муваффаќиятњои бемислро дар фаъолияти педагогї ба 
вуљуд меоранд. Принсипњои пешнињоднамудаи педагоги машњур инњоянд: 

1. Ягонагии тарбияи мењнатї ва инкишофи умумї – инкишофи ахлоќї, 
интеллектуалї, эстетикї, љисмонї. 

2. Ошкору дарёфт намудан ва инкишоф додани фардият дар мењнат.  
3. Ахлоќи олии мењнат, маќсади ба љамъият нафъ расонидани он.  
4. Барваќт љалб намудан ба мењнати босамар.  
5. Гуногунии намудњои мењнат.  
6. Мунтазамию муттасилии мењнат.  
7. Хусусиятњои мењнати самараноки калонсолон дар мењнати бачагон. 
8. Характери эљодкоронаи мењнат, мутобиќ гардонидани ќувваи аќлу хирад ва 

дасту бозу.  
9. Муттасилии мазмуни фаъолияти мењнатї, малакаю мањорат.  
10. Характери умумии мењнати самаранок. 
11. Зуррас будани фаъолияти мењнатї.  
12. Ягонагии мењнат ва њаёти серљињатаи маънавї.  

Ба инобат гирифтан ё риоя шудани принсипњои мазкур, пеш аз њама, 
хусусиятњои инфиродии тарбиягирандагонро ба мисли ќобилият, мањорат ва малака 
таѓйир дода, њамчунин ба яке хусусияти характер, ки муносибати инсонро ба мењнат 
ифода менамояд, таъсири махсус мерасонад. Дар ин замина аз одами танбалу коргурез 
мењнатдўсту коргар ва аз хоболуду ноуњдабаро фарди чаќќону кордон тарбия кардан 
имконпазир мегардад. Њамзамон, бо ин васила чењрањои соњавї кашф гашта, ахлоќи 
мењнатї намунавї, якрангии муносибат ба навъњои мењнат, самара ва сифат дар 
натиљаи кор, эљодкорї ва ѓайра ташаккул дода мешаванд.  

Ба ин тартиб ба дастовардњои педагогии В.А. Сухомлинский диќќат дињем, дар 
маќолањои људогона ва асарњои калонњаљми ў нисбат ба тарбияи мењнатї андешањои 
љолиб бештар ба мушоњида мерасанд. Барои боз њам содиќона амал кардан ё фаъолияти 
самараноки мењнатиро анљом додан мафњуми мењнатро чунин шарњ додааст: «Мењнат 
посбони аввалин ва поку њалолтарини виљдону вазифа аст. Мењнат, ба маънои васеи 
калима, ин ба њам пайвастани завќи дил ва ѓайрати дастон, муносибати одам ба одам, 
одам ба коллектив, ба Ватан, илњом гирифтан аз кўшиши олињимматонаи дар арсаи 
адои шањрвандии хизмати халќ, ифода ва зоњир кардани ќобилияти худ аст»[4, 573].  

Хулоса, тарбияи мењнатї яке аз ќисматњои таркибии тарбия буда, дар масъалаи 
ташаккул додани шахс наќши баѓоят муњимро иљро менамояд, ки њамзамон бањри 
роњандозї кардани ќисматњои дигари тарбия заминаи мустањкам гузошта, инкишофи 
њамаљонибаи шањрванди воќеиро таъмин менамояд. Аз ин рў, педагоги машњур В.А. 
Сухомлинский дар осори хеш нисбат ба тарбияи мењнатї таваљљуњи махсус зоњир 
намуда, љињати истифода барои мураббиёну волидон комёбињои илмии хешро мерос 
гузошта аст. Дар ќатори андешањои пешќадами ниёгонамон моро зарур аст, ки барои 
тарбиягирандагонро дар рўњияи эљодкорї, мењнатдўстї ва њунармандї тарбия намудан 
ба назарияи педагогњои машњури љањонї низ такя намуда, ба таври васеъ истифода 
барем.  

Адабиёт: 
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наук.// Душанбе, 2013 

2. Сухомлинский В.А. Асарњои мунтахаби педагогї. Љилди якум.// Душанбе, 1982  
3. Сухомлинский В.А. Асарњои мунтахаби педагогї. Љилди дуюм.// Душанбе, 1983 
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ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИНОНИМИИ В 
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Фатхуллоева Ш.А. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры иностранних 
языков ТГФЭУ 

По поводу словобразовательной синонимии в языкознании до сих пор 
продолжаются споры. После исследования В.В. Виноградова наблюдается, что при 
определении понятия словообразовательной синонимии лингвисты обратили внимание 
на элементы словообразования [3,52].  
  Словообразовательная синонимия подчиняется тем законам, которым 
подчинены лексические синонимы, то есть связаны в случае смыслового выражения. В 
одном случае словообразовательная синонимия является важным видом синонимов, что 
показывает различные уровни смыслового сближения словообразовательных средств, 
смыслового изменения и обеспечивает его соответствие.  

Таким образом, словообразовательная синонимия считается частью лексической 
синонимии и имеет некоторые особенности. Прежде всего, для лексической синонимии 
слово занимает основное место, а для словообразовательной синонимии - типы 
словообразования. Поэтому, словообразовательная синонимия считается важным 
типом синонимических отношений, которые показывают совместное действие типов 
словообразования, а не отдельных слов. Другая сторона заключается в том, что 
словообразовательная синонимия объединяет средства словообразования и это 
свойство является основным признаком отделения словообразовательной синонимии.  
 Лексическая синонимия, в основном, имеет дело со смыслом слова независимо от его 
морфологической структуры, но словообразовательная синонимия основывается на 
грамматических показателях словообразования. Они возникают посредством 
словообразования. Основное свойство словообразовательной синонимии состоит в том, 
что она имет однокорневые морфемы, похожие между собой.  

Одним из актуальных вопросов языкознания считается определение элементов 
синонимии. Эта проблема привлекла внимание многих языковедов.  

Проблемы словообразовательной синонимии активно исследовались в середине 
ХХ века в различных языках мира. В настоящем времени среди русских языковедов 
исследование знаменитых языковедов: Ю.Ю. Авалиани, Н.Д. Бережан, В.В. 
Виноградов, З.П. Данилова, С.А. Емельянова, Э.В. Казанская и другие, исследования 
зарубежных языковедов: H.-J. Grimm, H. Jelitte, S. Mengel, H. Wellmann и другие 
языковеды считаются очень ценными, которые могут содействовать при сравнительном 
исследовании словообразовательной синонимии в таджикском и английском языках. В 
своих исследованиях языковеды подчёркивали возникновение словообразовательной 
синонимии на основе словообразовательных средств. 

Надо отметить, что различные теории словообразовательной синонимии не 
предлагают единого мнения, то есть, словообразовательная синонимия, 
эквивалентность и т.п. В.В.Виноградов считает, что словообразовательная синонимия - 
это слова, которые возникли из одного корня и по признаку являются синонимами. 
Надо подчеркнуть, что теории предложенные В.В. Виноградовым, создали основу 
изучения словообразовательной синонимии в языкознании [6,53]. 

Словообразовательная синонимия связана с лексической синонимией. 
Размышления разделения их как ограниченных синонимов посредством 
словообразования являются ошибочными. Словообразовательная синонимия считается 
лексическими синонимами, относящиеся к одной и той же части речи и 
характеризующиеся различными уровнями синонимичности. Они, согласно своей 
смысловой близости, могут быть совершенными или же отличаться со стилистической 
точки зрения. Они по поводу смысловых изменений соблюдают законы лексического 
тождества. Таким образом, в процессе развития языка возникает смысловое изменение, 
смысл расширяется или же ограничивается.  
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Таким образом, посредством различных суффиксов из одного и того же корня 
возникают слова близкие с семантической точки зрения, но с точки зрения выражения и 
стиля различающиеся. Например: effectiveness – effectivity (эффективность), objectivity-
objectiveness (объективность).  

Синоморфемами считаются те морфемы, которые различаются формой, но 
выполняют одну и ту же функцию. В языке существуют единицы, которые считаются 
многозначными морфемами и омоморфемами, а иногда в обозначении того или иного 
значения слова могут становиться синоморфемами [3,89]. 

Для таджикского языка синонимия является особой неполной формой 
словообразовательного средства. К неполным синонимам относятся те элементы, что в 
зависимости от текста в выражении какого-либо одного отношения сближаются между 
собой и служат для выражения одной мысли или одного значения. Неполные синонимы 
подтверждают однообразность функции суффикса ї и других средств 
словообразования. Например, суффиксы - ї и - она синонимичны между собой, 
присоединяясь к одному и тому же корню, образуют слова, близкие по своему 
значению, например: классикї//классикона -(классический), куртаи идї//идона - 
(праздничная рубашка-праздничный), мењри модарї (материнская любовь)//модарона - 
(материнская) [5.93].  

Анализы показывают, что для лексических синонимов значения слова занимает 
основное место, морфологические особенности слова исключаются. Синонимы также 
используются в основном для выражения отношения говорящего к предложенной 
мысли.   

Синонимичные слова также играют важную роль для выражения 
дополнительных оттенков значений слова.  

Необходимо обратить внимание на то, что в синонимичных словарях синонимия 
объясняется как совпадение значений слова и в этом случае сохраняются различные 
оттенки значения, в том числе, стилистические.  

Анализы показывают, что в возникновении синонимов путем 
словообразовательных средств сохраняется тесная связь значений, то есть, между 
подлинным словом и словами, вышедшими из него существует семантическая связь. 
Данная связь в основном сохраняется посредством словообразовательных аффиксов.  

Также, в таджикском языке и в английском многие словообразовательные 
средства являются продуктивными, они считаются важным источником возникновения 
словообразовательной синонимии. Надо подчеркнуть, что такие научно обоснованные 
исследования синонимов, посредством которого предлагаются различные правила и 
законы, могут содействовать избежанию повтора слова и правильного использования 
синонимических слов.  

 
Литература: 

1. Апресян Ю.Д. Проблема синонима. / Ю.Д. Апресян. Вопр. языкознания, 1957, № 
6. 

2. Джамшедов, П. Очеркњо оид ба типологияи забони англисї ва тољикї / П. 
Джамшедов, Р. Убайдуллоев, С. Мухторова, М. Азимова, К. Усманов. – 
Душанбе, 1988. -128 с. 

3. Касимова М.Н. Таърихи забони адабии тољик (асрњои 9-10)./ М.Н. Касимова. Ч. 
1.-Душанбе, 2003.-490с.  

4. Маджидов Х. Фразеологическая система современного таджикского 
литературного языка. / Х.Маджидов. -Душанбе: Ирфон,1978. -128 с. 

5. Маджидов Х. Сермаъноии луѓавї./ Х.Маджидов. //Маърифат, 1997, № 9-12. -7-9с. 
6. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тољик./ Ш.Рустамов. – 

Душанбе.: Дониш.-1972. 
 

 



616 

 

РОБИТАЊОИ АДАБИИ ХАЛЌЊОИ ТОЉИКУ ЭРОН ДАР ПАЖЎЊИШИ 
АКАДЕМИК АБДУЛЃАНЇ МИРЗОЕВ 

Муњаммадиева С., муаллими калони кафедраи забони тољикии ДДМИТ 
        

Академик Абдулѓанї Мирзоев зимни љустуљў, омўзиш ва пажўњиши масъалањои 
умдаи таърихи адабиёти форсї-тољикї ба асноди (фактњои) нодир ва њайратангези 
пайвандњои адабї рў ба рў мешавад ва он далелу аснод пањлўњои тозаи љањони 
андешањои А. Мирзоевро бозгў месозанд. Аз ин љост, ки олим зери таъсири далелу 
асноди људогонаи марбут ба пайвандњои адабї маќолањои љолиб ва басо арзишманде, 
аз ин ё он љињат ба таърихи адабиёт љонпайвандї доштаро таълиф менамояд.  
 А. Мирзоев бо чунин маќолањои арзишманди хеш бевосита ба омўзиш ва 
пажўњиши як бахши вижаи таърихи адабиёту илми адабиётшиносии тољик мепардозад 
ва пажўњишгарони дигарро њушдор медињад, ки зимни омўхтан ва навиштани таърихи 
адабиёти форсї-тољикї ин рўйдоди таърихию адабиро сарфи назар нанамоянд. Ба 
сухани дигар, А. Мирзоев бо ин амали хеш бунёдгузори бахши робитањои адабї дар 
таърихи илми адабиётшиносии тољик гардид.  

Аз навиштањои академик А. Мирзоев бармеояд, ки адабиёти классикии дар 
садањои IX-XV бамиёномада сарвати якљоя (муштараки) тољикон ва эрониён мебошад. 
Ба сухани дигар, дар њамаи навиштањои А. Мирзоев рољеъ ба Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, 
Њофиз, Хайёму Мавлавї рўњи адабиёт ва фарњанги эронї (ва муштарак бо тољикон) њис 
мешавад. 

Аз тарафи дигар, дар асарњои хурду бузурги (маќола ва асарњои) марбут ба 
таърих ва адабиёти давраи баъди асри X-и Эрон таълифнамудаи А. Мирзоев, ки як 
эронномаи арзишмандест, наќши А. Мирзоевро дар таърихи пайвандњои адабии тољику 
эронї ба таври дурахшон бозгў мекунад. Аз љумла, маќола (маърўза)-и ў бо номи 
«Новый источник по литературе Ирана сафавидского периода» («Сарчашмаи тоза 
рољеъ ба таърихи адабиёти эронии давраи Сафавиён) [2, c. 6-10] заррабинињои А. 
Мирзоевро дар адабиётшиносии тољику эронї нишон медињад. Ё худ маќолаи дигари ў 
«Равобити адабии Эрон ва Мовароуннањр дар садањои XVI- XVII» [2, c. 6-10] тарњи як 
рисоларо мемонад ва дар роњи омўзиши пайвандњои адабии ин ду халќ чун калиди 
даркушо ба хизмат мерасад. А. Мирзоев њанўз њангоми омўзиш ва таълифи нахустин 
пажўњишњои худ рољеъ ба адабиёти асрњои XVI- XIX ба хулосае омада буд, ки бидуни 
ба эътибор гирифтани равияи таърихї (њудуди дар гузашта пањн шудани адабиёти 
форсизабон), робитањои байни марказњои адабии гуногуни даврањои мухталиф ва 
муносибатњои адабиёти форс-тољик бо адабиёти халќњои њамсоя моњияти як ќатор 
њодисањои адабии адабиёти тољикро дуруст дарк намудан имконнопазир аст. Аз ин 
љост, ки ў дар баробари тањќиќи масоили мухталифи адабиёти форс-тољик ба масъалаи 
омўхтани робитањои адабї њам диќќати махсус дода, доир ба алоќањои адабии 
Мовароуннањр бо Њиндустон, Покистон, Афѓонистон, Эрон ва инчунин муносибати 
байни намояндагони адабиёти тољику узбек як силсила тадќиќоту рисолањои пурарзиш 
таълиф менамояд, ки муњимтарини онњо «Маъхази тоза оид ба адабиёти давраи 
Сафавияи Эрон» (1960), «Робитањои адабии Эрон ва Мовароуннањр дар садањои XVI- 
XVII» (1963), «Музокир-ул-асњоб» ва адабиёти асри Сафавия» (1968), «Аз таърихи 
робитањои адабии Мовароуннањру Њиндустон дар асрњои XVI-XVII» (1963), «Кашмир 
дар назми порсї ва мавќеи як манбаи адабї» (1970), «Бўйи Љўйи Мўлиён ва таъсири он» 
(1971), «Захмаи чанги Рўдакї ва истиќбол аз он дар Покистон» (1975), «Равобити 
адабии байни Мовароуннањр, Афѓонистон ва Синд дар заминаи густариши мактаби 
адабии Бедил» (1975), «Хусрави Дењлавї», «Нусхаи зебои Љањонгир» (1976), «Хотироти 
Мутрибї» (1977), «Дар њаќќи мероси тољикии Алишер Навої» ва «Навої ва Љомї» 
(1968) мебошанд [1, c. 221-222]. 

Дар ин пажўњишњо зањмату муњаббати академик А. Мирзоев ба Эрон ва эрониён 
равшан мешавад, чунки ў дар солњои 1942-1944 њамчун мушовири коршиноси сафорати 
Иттињоди Шўравї дар Тењрон (пойтахти Эрон) буд ва ин сафарњояш ба Љумњурии Эрон 
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бетаъсир намонданд ва минбаъд барои эљоду тадќиќотњои олим заминаи мустањкам 
гузоштанд. Соли 1944, ки ўро ба Вазорати корњои хориљии Тољикистон гузарониданд 
ва дар ин љо кор бо хориљиён аќидаи тањќиќи робитањои адабии халќњоро дар замири ў 
боз њам мустањкам намуд. Аз ин љост, ки ў дар асарњояш дар баробари тањќиќу тањлили 
дигар масъалањои муњимми таърихи адабиёти форс-тољик ба омўхтани робитањои адабї 
њам диќќати махсус медињад. Ин њолатро ќариб дар њамаи китобњо ва маќолањои илмии 
нисбатан калонњаљми устод А. М. Мирзоев мушоњида кардан мумкин аст. Аз ин љињат 
махсусан тањќиќоти муњимми А. М. Мирзоев «Сайидо ва маќоми ў дар таърихи 
адабиёти тољик» (солњои 1947, 1949, 1954 ба забони тољикї ва русї нашр гардидааст), 
ки аз љумлаи нахустин ва бењтарин асарњои адабиётшиносии тољик буда, то њол 
ањамияти калони илмии худро нигоњ дошта меояд, љолиби таваљљуњ мебошад. Ў дар 
натиљаи њамаљониба ва даќиќ омўхтани маъхазњои таърихию адабии асрњои XVI-XVII 
дар ин асараш ба чунин хулосае меояд, ки баъди љангњои шадиди тўлонї ва муборизаи 
мазњабї аз солњои 20-30 асри XVII сар карда, муносибатњои сиёсии байни 
Мовароуннањру Эрон рў ба бењбудї менињанд ва робитањои адабии ин ду мамлакат то 
андозае барќарор мегарданд [3, c. 221-222]. 

Асари безаволи академик А.М.Мирзоев «Сайидо ва маќоми ў дар таърихи 
адабиёти тољик» пайвандњои адабии Эрону Варорўдро бозгў мекунад. Њарчанд олими 
аврупої Тейфель [4, c. 260-294] њанўз дар соли 1884 номи Сайидоро гўшзади 
намояндагони илмї гардонид. Устод Садриддин Айнї, ки худ, барњаќ, аз поягузорони 
тадќиќи адабиёти форсї-тољикї ба шумор меравад, дар номае ба номи муаллиф онро 
«асари бебањо» номида буд, чунки бо нашри ин асар А. М. Мирзоев робитањои халќњои 
Эрону Варорўдро боз њам таќвият бахшид. Ногуфта намонад, бебањо будани асар боз аз 
он зоњир мегардад, ки дар он ватандўстї, њувияти миллї доштани академик Абдулѓанї 
Мирзоев баръало дида мешавад: ў асарашро «Сайидо ва маќоми ў дар таърихи 
адабиёти тољик» номгузорї кардааст, на «дар таърихи адабиёти форсу тољик», яъне 
калимаи «форс»-ро истифода накардааст. Дар ин рисолаи воќеан илмї ва арзишманд 
маводи тањќиќ - ашъори Сайидои Насафї бо усули тадќиќ – тањлили иљтимої 
мутобиќати комиле дорад. Ба он маънї, ки тањлили иљтимоии адабиёти бадеї имкон 
додааст, ки арзиши ѓоявї ва њунарии ашъори Сайидои Насафї ба пуррагї ошкор 
бигардад. Ва ин аз он сабаб аст, ки дар офаридањои Сайидо љанбаи иљтимої ва љанбаи 
њунарї ба њам тавъам омадаанд ва наметавон якеро аз дигаре бидуни халалеву зараре 
људо кард. Китоби устод А. М. Мирзоев доир ба Сайидо ва осори ў, ки нахустин асари 
калонњаљму муњимму аз рўйи риояи тамоми талаботи илми адабиётшиносии муосир 
навишташудаи муаллиф ва умуман, адабиётшиносии тољик мањсуб мешавад, аз њар 
љињат ќобили диќќат мебошад. А.М.Мирзоев вобаста ба робитањои адабии халќњои 
Эрону Тољикистон аввалин дафъа дар асоси тањлили амиќи осори Сайидои Насафї 
нодурустии аќидаи олимони аврупоиро дар хусуси адабиёти асрњои XVI-XIX-и тољик 
исбот намуда, бо далелњои ќатъї нишон медињад, ки адабиёти тољики ин давра 
анъанањои пешќадами адабиёти асрњои пешини форс-тољикро идома дода, мутобиќи 
таќозои замон чи дар шакл ва чи дар мазмун хусусиятњои нави њаётї ва демократї 
пайдо намудааст.  

Чї хеле дар боло ќайд намудем, пас аз Тейфел (с. 1884)) дар бораи Сайидо ва 
чанд пањлўи эљоди ў то тадќиќоти А. М. Мирзоев устод Айнї (с. 1925), Г. В. Птитсин (с. 
1940) ва дигарон ќайдњои мухтасаре доштанд, аммо кошифи воќеии Сайидо устод 
Мирзоев гардид. Монографияи «Сайидо ва маќоми ў дар адабиёти халќи тољик»-и 
А.М.Мирзоев тибќи маълумоти сарчашмањои адабию таърихии замони шоир, аз љумла 
дар заминаи чањор нусхаи куллиёт, њафт нусхаи хаттии девони худи Сайидо њуљљату 
асноди чањор нусхаи хаттии тазкираи «Музокир-ул-азњоб»-и Малењои Самарќандї, 
«Таърихи муќимхонї»-и Муњаммадюсуфи Муниї ва «Убайдуллонома»-и 
Муњаммадамини Бухорої бо рањёфту рўйкарди тозаи илмї таълиф гардидааст. Бо 
чунин роњёфту рўйкарди навин дар пайвастагии танготанги муњити сиёсию иљтимої, 
њаёти адабї, зиндагї, мероси адабию дарунмоя ва љињатњои ѓоявии ашъори шоири 
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комилан халќї – Сайидои Насафии бофандаро дар пояи баланди илмї тањлилу арзёбї 
намуда, љойгоњи ин санъаткори асилро дар таърихи адабиёти тољику форс ба таври 
боварибахш таъйин намудани кору њунари њар муњаќќиќи риштаи адабиёт набуд.  

Устод А.М.Мирзоев барои тањќиќи муњит, љараёни зиндагї ва чигунагии 
иртиботи Сайидо бо таърихи адабиёти классик зиёдтар аз 35 сол зањмат кашида буд.  

Бо ин тадќиќоти пурарзиши илмї устод А. М. Мирзоев натанњо зиндагиномаи 
шоири соњиби шеърњои оташин ва намояндаи адабиёти доирањои шањрию 
њунармандиро дар пайвастагии муњити иљтимоияш кашф кард, балки бо ин асари 
тозарањёфти худ ба ањли тадќиќ нишон дод, ки бояд таърихи адабиёт ва намояндагони 
бузургу барљастаи он дар њудуди кадом доираи тафаккуру биниши воќеияти таърихї 
тадќиќу тањќиќ гарданд. 

Донишманди номвари тољик, шодравон Амрияздон Алимардонов рољеъ ба 
навиштањои устоди худ – Абдулѓанї Мирзоев оид ба пайвандњои адабии тољику эронї 
ба як хулосаи басо нозук ва љолиб расидааст, ки он барои мо чун дастури рањнамо 
корбаст мешавад: «Аз чунин навиштањои А. Мирзоев – чун як хатти сурх њамин њаќиќат 
равшан ба назар мерасад, ки бо вуљуди баъди асри XV ба вуќўъ пайвастани људоии 
сиёсї (мазњабї- С. М.) ва ављгирифтаи таассуботу зиддияти мазњабї њељ гоњ робитањои 
адабии халќи тољик бо мардуми Эрон ва алоќаи намояндагони илму адаби онњо пурра 
ќатъ нагардида, дар ин ё он шакл идома ёфтааст» [3, c. 258-259].  

Ба сухани дигар, устод Абдулѓанї Мирзоев на танњо дар пажўњиши масъалањои 
умдаи таърихи адабиёти форсї-тољикї тамоми њастии хешро нисор кардааст, балки дар 
љодаи тањќиќи пайвандњои адабї њам наќши назаррас бозида, бо њамин дар муњити 
илмї ва адабии Тољикистон ба сифати асосгузори ин соња шинохта шудааст. Ва ин 
амали устод дар Тољикистон (ва њатто чанде аз кишварњои хориља) пайравони зиёде 
пайдо карда, яке аз проблемањои назарраси илми љамъиятшиносии Тољикистонро 
ташкил намудааст.  

Сањми адабиётшиносони тољик дар таърихи адабиёт ба вижа равобити адабї 
басо калон аст, ки муњаќќиќи варзида, академик Абдулѓанї Мирзоев аз зумраи онњост. 
Баъдан дар ин самт адабиётшинос аз ќабили Валї Самад дар пайроњаи робитањои 
адабї зањматњои зиёде кашиданд ва њатто тањќиќоти илмиро дар мањбасе, ки 
Чернышевский зиндонї буд, гузаронидааст. Баъдан Абдувалї Давронов, Муртазо 
Зайниддинов ба майдони тањќиќ ва пажўњиш гом нињоданд, ки барои Тољикистон 
хизматњои шоистаю арзандае кардаанд.  
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ВОЖАҲОИ СОДА ВА СОДАИ РЕХТАИ АСАРИ  

“ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ” 

Асоева Б., муаллими калони кафедраи забони тоҷикии ДДМИТ 
  

 Калимаҳои сода аз як реша таркиб меёбанд ва доир ба шаклгирии ин қабил 

калимаҳо дар осори илмӣ, таълимӣ ва луғатҳои тафсирию истилоҳии забоншиносӣ 

чунин маълумот оварда шудааст: «Вожаҳое, ки фақат аз як реша иборатанд, калимаҳои 

содаанд» [ГЗАҲТ 1985, с. 98]. Аз ин рӯ, ба дастаи калимаҳои сода вожаҳои зеринро 

нисбат додан мувофиқи матлаб хохад буд: 1) калимаҳои тоҷикиасл ва ба гурӯҳи 
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калимаҳои умумитоҷикӣ мансубанд: нон, ганҷ, даст, лаб, хок, зар, хон, дон, … Ин 

гурӯҳи калимаҳоро боз ба чандин зердастаҳо, яъне калимаҳои ифодакунандаи асмои 

конкрет ё моддӣ [нон, ганҷ, лаб, санг, гул, санг, хок, об, зар...] ва маънӣ [ранҷ,] ҷудо 

кард; 2) калимаҳои арабӣ, ки баъди забт кардани Осиёи Миёна аз ҷониби арабҳо ба 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил гардидаанд: қарз, раҳмат, шариат, нақл, азрақ, 

меҳнат, заҳмат, нақд, ҳақ, матоъ, шайъ... Ин гурӯҳи вомвожаи содаи арабӣ, асосан, ба 

дастаи калимаҳои иқтибосии арабии маънӣ дохил мешаванд; 3) калимаҳои иқтибосии 

русӣ-байналхалқӣ, ки баъди сарзамини Осиёи Миёнаро забт кардани Русияи подшоҳӣ, 

яъне баъд аз солҳои 60-уми қарни XIX ва аввали садаи XX ба хазинаи лексикии забони 

тоҷикӣ дохил шуданд: бонк, бензин, предмет, стол, стул, перо, ручка ва ғайраро ба ин 

гурӯҳ нисбат додан мумкин аст; 4) калимаҳои иқтибосии англисӣ ва урупоӣ, ки асосан 

дар замони соҳибистиқлолӣ, яъне баъди солҳои 90-уми садаи XX ба хазинаи забони 

тоҷикӣ дохил шудаанд: доллар, мобил, принтер, корт, код ва амсоли инҳо. 

Дар асари мавриди таҳқиқ қарор гирифта калимаҳои бисёре аз ҷиҳати сохт сода 

корбаст гардидаанд, ҷиҳати тақвияти андешаҳои худ мисоле чанд меоварем: Дар ҳамин 

маврид ба фармудаи волиди худ миқдори 2000 лашкари номварро аз даруни лашкари 

Бухоро карда ба тариқаи Илғор ба сӯйи Самарқанд равона намуда, худ ба ҳамроҳии 

умарои завиюлиқтидор ба фатҳу фирӯзии тамом ба ҷониби Бухорои шариф муроҷиат 
фармуда, омада ба дидори пуранвори падари худ фойизу мушарраф гардид [45]. Аз 

шунидани ин хабари ваҳшатасар безобитагии тамом ба Мирумархон рӯйдод шуда, аз 

ҳад афзун ва аз андоза берун андӯҳнок ва ҳаросманд гардида, аз рӯйи камфитратӣ ба 

маслиҳати кӯтоҳандешии ҳавохоҳони худ амал намуда, …сипоҳи Бухороро ҷамъ 

намуда, ...вақтро ғанимат дониста, аз ҳар элу уруқ фавч-фавч, қабила-қабила аз 

лашкари Бухоро ҷудо шуда, ирода истиқболи шаҳаншоҳи некухисолро ба худҳо ҷазм 

намуда, роҳӣ шуданд [25]. 

 Тавре гуфтем, таркиби сарфии исм яксон набуда, ба ин гурӯҳ вожаҳои сода, сохта, 
мураккаб ва омехта (мураккаби бо пасванд шаклгирифта)-ро дохил кардан мумкин аст. 

Ин ҷо тарзи ба асмои сода гузаштани асмои таърихан сохтаву мураккабро баррасӣ кардан 

аз аҳамият холӣ нест. Одатан чанд асмои сохта ва мураккаб дар раванди инкишофи таърихи 

забон ба ҳаводиси мухталифи забонӣ рӯбарӯ гардида, тибқи қонуну қоидаҳои забон дар 

баъзе маврид маънӣ ва таркиби овозиашон дигаргун гардида, бутуниву яклухтии хешро 

ҳамчун вожаи сохта ва ё мураккаб аз даст дода, гурӯҳи рехта ё содаи рехтаро ташкил 

медиҳад. «Рехташавии исмҳои сохта ва мураккаб асосан дар ҳолатҳои зерин ба амал 

меояд: 1) ҳангоми тағйири маънои морфемаҳо; 2) дар вақти тағйири таркиби овозии 

калимаҳо; 3) дар мавриди аз забон барҳам хӯрдани калимаҳое, ки ҳамин гуна морфема 

доранд. Ин ҳодисаҳо, мумкин аст, дар як калима дар як вақт ба вуқуъ оянд, вале аксар 

вақт яке аз онҳо боиси рехташавии калимаҳои сохта ва мураккаб мегардад. Аз ҳамин 

нуқтаи назар калимаҳои реша, хошок, сӯрох, дебо, кишвар, каду, ҳомун, духтар, писар, 

бародар, марғзор, корзор, замин, занбар, офтоб, корвон, барзгар, хокистар, шӯрбо, хуршед, 

дашном, шалвор, фарҳанг, гиребон, деҳқон, зимистон, гӯсфанд, дуредгар, челонгар, зиндон ба 

гурӯҳи исмҳои рехта дохил мешаванд» [ГЗАҲТ 1985, 89]. Ба сохта будани чанде аз ин асмо 

суффиксҳои вожасози ҳайаташон шаҳодат медиҳанд, вале аз байн рафтани маънии 

лексикии решаи вожаҳо имконият фароҳам намеорад, ки онон кунун чун вожаи сохта 

маҳсуб ёбанд. Барои мисол, вожаи корзор таърихан сохта буда, аз ҷузъҳои кор- ва 

суффикси -зор таркиб ёфта, онро ба қатори исмҳои рехта мансуб донистан мумкин аст, зеро 

маънои пешини он, ки ҷанг, ҳарб буд, дар айни ҳол мустақиман корбурд намеёбад ва дар 

забони адабии муосири тоҷикӣ фақат намуди рехтаи он ба маънои размгоҳ, майдони 

муҳориба корбурд меёбад. 

 Аз нигоҳи сохт ба қатори вожаҳои сохта ва ё мураккаб дохил кардани вожаҳои 

рехта пас аз баррасии решашиносӣ ошкор мегардад. Баррасии решашиносии вожа ҷиҳати 

муқаррар кардани ҷузъҳои калимасоз кумак медиҳад. Ба ин гурӯҳ вандҳои вожасози -но, 
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фар- ва -лох намуна шуда метавонанд. Аз асари «Зафарномаи Хусравӣ» барои тақвияти 

андеша чанд мисол дар доираи як банди синтаксисӣ меоварем: Баъд аз истихфофи 

ҳодисот саросари офот бар атрофу акнофи вилоёт як ҷаҳде хотирҷамъӣ рӯйдод шуда, 

сағиру кабир ва барною пир ба шукргузории эзидӣ машғул гардиданд. Дар ҳамин 

таърих ҳазрати амир Ҳайдар султони мағфиратнишон ба машварати давлатхоҳони 

номдор ва ба савобдиди вузарои олимиқдор, тураи турониён, шаҳзодаи олимакон сайид 

Мирнасруллоҳ Муҳаммадбаҳодур султонро аз миёни авлоду асбоғи худ баргузида, ба 

йарлиғи вилояти Насафу Косон ва Касбӣ сарафрозӣ бахшида, ...ва низ дар ҳамин 

таърих аз сулби шаҳзодаи сикандарнишони зафартавъамон сайид Мирнасруллоҳ 

Муҳаммад Баҳодурсултон фарзанди арҷманде ба арсаи зуҳур омад, ки то фалаки 

даввор бо ҳазор деҳа дар атрофи олам гардида, назираш дар ҳеҷ қарн ба ин чунин 

дурри шоҳвор наяфтода [5, 19].  

  Дар мисолҳои оварда чунин вожаҳо аз нигоҳи сохт мансуби вожаҳои сода ва 

содаи рехтаанд: баъд, истихфоф, офот, атроф, акноф, як ҷаҳд, сағир, кабир, барно, пир, 

машғул, таърих, ҳазрат, амир, Ҳайдар, султон, машварат, вузаро, тура, сайид миён, 

авлод, асбоғ, худ, яарлиғ, вилоят, Насаф, Косон, ҳукумат, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, Ҳазор, 

Ҳисор, қабза, иқтидор, тасарруф, ихтиёр, тафвиз, валад, шоҳ, ҳукумат, Кармина, 

Янгиқурғон, Карчиғой, муфтахар, масрур, фарзанд, зуҳур, омад, фалак, даввор, ҳазор, 

олам, ҳеҷ, қарн, ин, дурр, манғит, истимо, боз, ҳарос, дил, ғолиб, чора, рӯз, мардум, 

лашкар, асбоб, анҷом, шаб, сар, ҷанг, фармон, ҷамоат, баҳодур, ҷониб, сурн, замон, сангар, 

парда, кор, Абдуссамадхон, ноиб, оин, фаранг, сад рӯй, ранг, нафт, қурғон, ҳаво, абр, бало, 

боло, оташ, садо, тӯп, ҷазоил, тарок, пур, тумтуроқ, шамхол, туфанг, тар, хушк... 

 Аз ин гурӯҳ метавон чунин вожаҳоро ба қатори вожаҳои сода мансуб донист: 

баъд, офот, атроф, акноф, як, ҷаҳд, сағир, кабир, барно, пир, ҳазрат, амир, султон, 

машварат, вузаро, тура, сайид, миён, авлод, асбоғ, худ, ярлиғ, вилоят, ҳукумат, қабза, 

валад, шоҳ, зуҳур, омад, фалак, даввор, ҳазор, олам, ҳеҷ, қарн, ин, дурр, манғит, истимо, 

боз, ҳарос, дил, ғолиб, чора, рӯз, мардум, лашкар, асбоб, анҷом, шаб, сар, ҷанг, сурн, парда, 

кор, ноиб, оин, сад, рӯй, ранг, нафт, ҳаво, абр, бало, боло, оташ, садо, тӯп, ҷазоил, тарок, 

пур, тар, хушк... ва ғ. Дар ҳақиқат, ин вожаҳо аз нигоҳи сохт аз як реша сохта шуда, бар 

ифодаи як мафҳум меоянд. Аз ин хотир, инҳоро мо, бешакк, калимаҳои содаи асар 

номбар кардем. Ин вожаҳои содаи асар дар навбати худ аз нигоҳи мансубият ба 

ҳиссаҳои нутқ бад инњо таалу к доранд: 

 -исм: ҷаҳд, ҳазрат, амир, султон, машварат, вузаро, тура, сайид, миён, авлод, 

асбоғ, ярлиғ, вилоят, ҳукумат, қабза, валад, шоҳ, зуҳур, фалак, олам, қарн, дур(р), 

манғит, истимо, ҳарос, дил, ғолиб, мардум, лашкар, асбоб, анҷом, сар, ҷанг, сурн, 

парда, кор, ноиб, оин, рӯй, ранг, нафт, ҳаво, абр, бало, оташ, садо, тӯп, ҷазоил, тарок ва 

ғ.; 

 -сифат: сағир, кабир, барно, пир, ғолиб, боло, пур, тар, хушк ва ғ.; 

 -шумора: як, сад, ҳазор ва ғ.  

 -ҷонишин: ман, худ, ин ва ғ.; 

 Аз ин гурӯҳ метавон чунин вожаҳоро ба қатори вожаҳои содаи рехта мансуб 

донист: Ҳайдар, ярлиғ, Насаф, Косон, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, Ҳазор, Ҳисор, Кармина, 

Янгиқурғон, Карчиғой, фарзанд, фалак, манғит, мардум, лашкар, асбоб, анҷом, сангар, 

Абдуссамадхон, фаранг, қурғон, тумтуроқ, шамхол, туфанг... Ин гурӯҳро низ дар 

навбати худ ба чунин зердастаҳо ҷудо кардан мумкин аст:  

 -вожаҳои содаи ифодагари ҷойномҳои таърихӣ: Хуҷанд, Дизак, Зомин, Насаф, 

Косон, Чироғчӣ, Бойсун, Келиф, Ҳазор, Ҳисор, Кармина, Янгиқурғон, Карчиғой ва ғ.: 

“Муҳаммад Раҳиматолиқ, ки ҳокими Ӯротеппа буд, гурехта ба вилояти Шаҳрисабз, 

омада давлатхоҳон ва намакхӯрони онро Муҳаммад Алихон ба тариқаи оқ-уйлӣ ба 

вилояти Хӯқанд бурда, ба вилояти Ӯротеппа яке аз давлатхоҳони худро, ки Шоҳӣ 

Парвончӣ ном дошт, ҳокими билистиқлол намуда, қасаботи хоссу хавос ва Ёму Зоминро 
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муфавваз ба раъйи он гумошта, авлоди Фозилбӣ-юз ва Худоёрбӣ-юз, ки дер боз бад-ин 

билод хукмрон ва фармонраво буданд, ҳама аз бадкирдории худҳо мунташир ва 

пароканда шуда, ба ҳар тараф афтоданд ва баъзе гарданкашони (саҳ.66) он ҷамоати 

ҳамтоӣ давлату љоҳ ба чоҳи адам фуру рафтанд” [7, 41]. “Баъд аз оне ки фитна ва 

фасоди саркашони ҷамоати Қирқюз ба селоби ҳаводисот аз қасабаи Дизак то ба мулки 

Хуҷанд бардошта шуда...” [6, 42]: 

 -вожаҳои содаи ифодагари исмҳои ҷомеъ, номи шахс ва мафҳуми хешутаборӣ: 

фарзанд, мардум, лашкар, Абдуссамадхон, Ҳайдар ва ғ.: “...корд ба устохони мардуми 

сипоҳу фуқаро расида буд, умарои беруниро хабардор карда, саҳари шаби мазкур 

мутасаддии вақт буда, мардумони мутараддидро дар ғафлат гузошта, дарвозаи мурури 

роҳи Самарқандро кушоданд” [12, 27]: 

 -вожаҳои содаи ифодагари исмҳои ғайришахс: ярлиғ, фалак, асбоб, анҷом, сангар, 

фаранг, қурғон, тумтуроқ, шамхол, туфанг ва ғ.: “Баъд аз оне ки аз гардиши фалакии ин 

инқилобот дар арсаи Миёнколот рӯйдод шуд, чунончи ки ин хабари мудҳишасар ба 

самъи ҳумоюни ҳазрати амир Ҳайдар султони мағфиратнишон расид, филфавр 

фарзанди арҷманди худ шаҳзодаи олампаноҳ-Сайид Мир Насруллоҳро бо лашкари 

Бухоро саромад намуда, маа умарои номдори завиюлиқтидо ба ҷониби муфсидони 
бадкирдор равона намуд” [12, 13 ]. 

 Ҳамин тавр, аз ин нигоштаҳо аён мешавад, ки дар таркиби луғавии асари 

мавриди пажӯҳиш қароргирифта вожаҳои сода хеле зиёд буда, онҳоро ба гурӯҳҳои сода 

ва содаи рехта ҷудо намудем. Инчунин, ин гурӯҳи вожаҳоро боз аз нигоҳи мансубият ба 

ҳиссаҳои нутқ ба гурӯҳи исм (бештар), ҷонишин, шумора ва ғ. тасниф намудем. 

Калимаҳои содаи рехта, асосан, барои ифодаи ҷойномҳо ва номи одамон омаданд.  

 
Адабиёт: 

1.Айнӣ, С. Куллиёт, Ҷ.12. / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 770 с. 

2.Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ.1. – Д.: Дониш,1985.–356 с. 

3.Забони адабии ҳозираи тоҷик. Китоби 1. Лексикология, фонетика ва морфология. – Душанбе: 
Маориф, 1973. – 464 с. 

4.Камолиддинов, Б. Забон ва услуби ҳикояҳои Ҳ. Карим Б.Камолиддинов.-Душанбе, 1967.–190 
с. 

5. Каримов, А. Хрестоматияи забони паҳлавӣ/А. Каримов. – Душанбе: УДТ,1978. – 144 с.        

6. Луғати русӣ - тоҷикӣ. Зери таҳрири М. С. Осимӣ. - М., 1985. - 890 с. 

7. Маъсумӣ, Н. Забон ва услуби Аҳмади Дониш / Н. Масъумӣ. – Душанбе, 1976.–196 с. 

8. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ.2. Н.Масъумӣ.–Душанбе: Адиб, 2005. – 456 с. 

9. Маҷидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Луғатшиносӣ.Ҷ.1. Ҳ. Маҷидов. –Душанбе, 2007. – 
240 с.  

10.Мирзоев, А.М. Забони адабиёти классикӣ ва муносибати он ба забони ҳозираи тоҷик. / А.М. 

Мирзоев. // Шарқи Сурх, 1949, №4. – С. 7 – 14.  

11.Муҳаммадиев М. Лексикаи забони адабии тоҷик // М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1967. – C. 56 
- 60. 
12. Сабзаев С.М. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар. / С.М. Сабзаев. – Душанбе: Маориф, 
1991. – 80 с. 
  13. Словарь иностранных слов. – М., Наука, 1989. – 980 с. 

14. Талбакова Ҳ. Луғати антонимҳои забони адабии тоҷикӣ // Ҳ.Талбакова. – Душанбе, 2012. – 
190 с.  

15.Фарҳанги забони тоҷикӣ / Мураттибон: Капранов В.А., Рауфов Ҳ., Зеҳнӣ Т. ва диг. – Иборат 

аз 2 ҷилд. – М.: СЭ, 1969. – Ҷ.1.-951с; Ҷ.2.- 948 с.  

16. Ҳомидов Д. Забони тоҷикӣ ва номшиносӣ / Д. Ҳомидов.–Душанбе: ДМТ – Сино, 2018. – 164 
с. 

 

ТАРЃИБИ НАВРЎЗ ЊАМЧУН БРЕНДИ САЙЁЊЇ ДАР МАТБУОТИ 
ДАВРИИ ТОЉИК 



622 

 

Абдуллоева М.Н., унвонљўи кафедраи матбуоти ДМТ 
 

Наврўз яке аз љашнњои ќадимтарини мо буда, дар омўхтани таъриху тамаддун, 
расму оинњои миллии мо наќши муассир дорад ва мардумро ба созандагї, зебоишиносї 
ва вањдату якпорчагї њидоят менамояд.  

Заминаи иљтимоии рушди сайёњї ин эњё ва таљлили бошукуњи Иди 
байналмилалии Наврўз дар Тољикистон мебошад ва метавон Наврўзро бренди сайёњии 

кишвар номид. Дар мавсими Наврӯз ташкили саёҳати наврӯзӣ анъана шуда, сайри кӯҳу 

дара, саёҳат ба ҷойҳои таърихӣ, ба мавзеъҳои дорои табиати зебо баёнгари он 

мебошад, ки ин ҷашн хусусияти саёҳатию фароғатӣ низ пайдо кардааст ва онро метавон 

хусусияти этнографӣ – таърихӣ - фарҳангӣ ё саёҳатии Наврӯз номид. 

Соли 2019 дар Душанбе фестивали байналмилалии «Наврӯз – мероси фарҳангии 

сайёҳӣ» бори аввал баргузор гардид, ки шумораи зиёди сайёҳонро ба кишвар ҷалб 

намуда, дар он ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ҳамчун бренди сайёҳии Тоҷикистон муаррифӣ 

гардид. Чорабинии мазкур, инчунин, барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун 

армуғони арзанда барои сайёҳони хориҷӣ ва ҷалби бештари онҳо ба кишвари мо нақши 
бузург гузошт ва он то имрўз њамасола баргузор мегардад. 

Яке аз василаҳои дигари ба меъёрҳои саёҳати этнографӣ мутобиқ гардондани 

ҷашни байналмилалии Наврӯз метавонад гурӯҳбандии оинҳои наврӯзӣ ва тибқи ин 

таснифот дар доираи ҷадвали мушаххаси замонӣ дар минтақаҳои муайяни кишвар 

таҷлил кардани он мебошад. Мутобиқи чунин замонбандӣ ва гурӯҳбандии оинҳои 

наврӯзӣ, саёҳати туристони дохилӣ, бавижа хориҷиро бидуни такрор дар намоиш 

гузоштани унсурҳои маъруфи Ҷашни Наврӯз метавон дар давоми чандин рӯз ба таври 

ҷаззобу хотирмон барномарезӣ кард. Ин усули таҷлили Наврӯз хусусияти саёҳатӣ ва 

инъикоси ҳунарҳои мардумиро дар мавриди таҷлили ин ҷашн метавонад тақвият 
бахшад.  

Дар тарѓиби љашни Наврўз њамчун бренди сайёњї наќши рўзномањои 
“Љумњурият” ва “Љавонони Тољикистон” низ хеле калон аст. Онњо дар сањифањои худ 
дар бораи љанбањои фарњангию таърихї, маърифатию тарбиявии Иди байналмилалии 
Наврўз мавод чоп намудаанд. 

Вобаста ба ањамияти фарњангї ва таърихии љашни Наврўз матлаби Акбари 
Турсон дар рўзномаи “Љумњурият” чоп шудааст, ки пурмуњтаво буда, вижагињои ин 
љашнро ба хонанда кушода медињад. Муаллиф дар бораи таърихи Наврўз менависад: 

“Наврӯз дар таърихи ҷаҳон қадимтарин ҷашни соли нав аст; решайи маънавиашро бояд 

андаруни ҳазорсолаҳо ҷуст. Боиси тааҷҷуб нест, ки ҳатто Абӯрайҳони Берунӣ ва Умари 

Хайём барин ситорагони осмони ҳафтуми илмҳойи дақиқ ҳангоми маънидод кардани 

пайдоиши ин ҷашни бостонӣ ба забони устура ва ривояти динӣ ҳарф задаанд. Бино ба 

ақидайи суннатие, ки Хайём дар "Наврӯзнома" баён намудааст, дар қадимулайём 

"Кайумарс ин рӯзро оғози таърих кард". (Дар асотири эронию туронӣ номи Кайумарс 

ҳамчун сараҷдоди одамизод ва ҳам нахустин шоҳ дар рӯйи замин зикр мешавад, ки ӯро 

"эзади таборак ва таъоло" таъйин карда.) Як замони дигар аберайи Кайумарс Ҷамшед 

"чун он рӯзро дарёфт Наврӯз ном ниҳод ва ҷашн ойин овард ва пас аз он подшоҳону 

дигар мардумон бад-ӯ иқтидо карданд"[1]. 
Аз мутолиаи ин мавод хонанда аз таърихи пайдоиши ин љашн ва љанбањои 

фалсафии он маълумоти бештар пайдо мекунад. Бояд гуфт, ки дар љањонишавии љашни 
Наврўз ва тадќиќи љанбањои фарњангию таърихї ва иќтисодию иљтимоии ин љашни 
миллї Президенти Љумњурии Тољикистон сањми арзанда гузоштааст. Њамзамон, 
матбуоти даврї низ дар муаррифї ва нигориши љашни љањонї бо нашри матлаби 
пурмуњтавои фарогири таърихи пайдоиш, ташаккул ва эњёи Наврўз наќши назаррас 
дорад. Дар арафаи ин љашни умумимиллї дар сањифањои матбуот ва барномањои 
телевизиону радио ва шабакањои иљтимоии кишвар маводи наврўзї хеле бисёр нашр 
мегардад, ки бозгўи мањбубияти ин љашн дар байни ањолии кишвар мебошад. 
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Дар бораи Наврўз дар “Љавонони Тољикистон” низ якчанд мавод чоп шудааст, 
ки мазмуну мундариљаи гуногун доранд ва аз таърихи љашн сар карда, то оинњои онро 

ифода мекунанд. Масалан, дар маводи “Наврӯз ҷашни паҳлавонию ҷавонмардӣ» Ш. 
Сафаров, М. Шарипов, М. Шарифов мањз оинњои наврўзї, яъне бозињо - љанбањои 
варзишии ин љашни ориёї тавсиф карда шудааст. Муаллифон ба таърихи љашн руљўъ 

карда, менависанд: “Дар оғози ҷашни Наврӯз рӯзи нахуст шуғли мардумии бузкашӣ бо 

тамоми рукну салосат ва санъати волои мардумӣ фораму хотирмон сипарӣ мегардид. 

Рӯзҳои дуюму сеюм машғулиятҳои аспдавонӣ, пиёдапойга, рӯзҳои чаҳорум ва панҷум 

сабқати суннатии гӯштингирӣ, рӯзҳои шашуму ҳафтум камонкашӣ аз ғулак ба таври 

росто, аз ҷой истода ва баъд аз болои асп, дар сари дав камонкашӣ аз ғулак баргузор 
мешуд”[2]. 

Мусаллам аст, ки дар Наврўз имрўзњо њам мусобиќањои варзишї сурат мегиранд 

ва ин ҷашн асоси рушди бозиҳои миллӣ маҳсуб меёбад. Ҳанӯз аз замонҳои қадим 

инсоният Наврӯзро бе сабқату тадбирҳои мардумӣ, мусобиқаҳои паҳлавонию 

човандозӣ, роҳнавардию пойга, аспдавонӣ, гурӯғлисароӣ, шатранҷбозию чавгони 

болои алаф ва дигар намудҳои дилтасхиркунанда тасаввур карда наметавонистанд. Дар 
маводи мавриди назар муаллифон ба таври муфассал тамоми намудњои варзишро, ки 
дар ин ид ташкил ва баргузор карда мешуд, овардаанд. Онњо њатто ба манбаи таърихї 
такя карда, аз таърихи баргузории ин бозињо дар арафаи љашни Наврўз чанд мисол 

овардаанд. Њамчунин, барпо намудани тадбиру чорабиниҳои Наврӯзро онњо ба 

бозиҳои қадимаи олимпӣ қиёс намуда, аз ҷиҳати теъдоди иштирокчиён ва ҳатто дар 

навъ ва намудҳои варзишӣ монандиро нишон додаанд, ки ин аз ањамияти бузург 
доштани ин бозињо ва бањамоии пањлавонон аз кишварњои хориљи дуру наздик далолат 
медињад. Бояд гуфт, ки дар замони муосир низ њангоми љашни Наврўз дар мусобиќањои 
варзишї варзишгарони мамлакатњои гуногун иштирок менамоянд, ки ин њам барои 
равнаќ дордани сайёњии варзишї имкон медињад.  

Хуллас, муаллифон дар маводи мазкур варзишро дар айёми наврўзї тарѓиб 
карда, хусусиятњои бањамоварии онро бо мисолњои муътамад исбот намудаанд. 

Муаррифии бузургї ва шаҳомати ҷашни Наврӯз ҳамчун љашни бањамої ва эњёи табиат 

бо расму оинҳои таърихӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан сайёҳон муњим мебошад. 
Умуман, аз рўи мушоњидањо Наврўзи Тољикистон аз таљлили Наврўз дар дигар 

њавзањои Наврўз фарќкунанда буда, дар кишвари мо сол ба сол он пуршукуњтару 
љолибтар ва мутантан бо риояи тамоми ќавонин ва урфу одоти миллї ќайд мегардад, 
ки яке аз омилњои асосии љалби сайёњони дохилї ва хориљї мањсуб меёбад. Дар љараёни 
ид њамасола метавон бо сайёњони хориљї рў ба рў гашт, ки аз љаззобияти ин љашн 
лаззату ѓизои маънавї мебардоранд. Наврўзи Тољикистонро бо боварї метавон бренди 
сайёњии Тољикистон номид. 

Барои боз њам муассиртар кардани тарѓиби ин љашн пешнињоди якчанд тавсияњо 
мувофиќи маќсад дониста мешавад, ба мисли: 

1. Матлаби ба Наврўз бахшидашуда на танњо дар ваќти љашнгирии он, балки 
аз он пештар бояд чоп гардад ва бештар бо расмњо ороиш дода шуда, пурмазмун 
бошанд ва якдигарро такрор накунанд; 

2. Чун асри технологияњои иттилої аст, дар интернет сањифаи људогона ва ё 
маљаллаи махсуси рангаи муаррифкунандаи Наврўз аз љониби маќомоти дахлдор – 
Кумитаи рушди сайёњии Љумњурии Тољикистон бо забонњои хориљї таъсис дода шавад; 

3. Дар љараёни љашни Наврўз барои хориљиён роњбаладон-фарњангшиносони 
донандаи забонњои хориљї хизмат расонанд, ќобили ќабул мегардид. 
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Общественно-политические изменения, повлекшие за собой изменения статуса 

языков - таджикского и русского, - вовсе не решили социолингвистических проблем 
многоязычия, кроме того, они выявили недостатки школьного лингвистического 
обучения. 
 Так, преподаванию языка коренного населения республики до введения Закона о 
языке уделялось недостаточное внимание, поскольку приоритетные позиции в 
образовательной системе и в жизни государства занимал русский язык. Однако, именно 
родной язык в обучении и развитии, в воспитании личности играет первостепенную 
роль, так как именно он является орудием мышления. 
 В первые 3-4 года жизни у ребенка происходит координация органов речи, в 5-6 
лет складывается базовые грамматические модели, окончательно складывается 
артикуляционная база. Примерно в десятилетнем возрасте происходит ориентация в 
стилистике, накопление речемыслительного познавательного опыта на родном языке. В 
соответствии с объективной характеристикой личностной значимости этих процессов 
современная точка зрения на существования различных языков заключается не в том, 
что это всего лишь специфические знаковые системы, отражающие реалии единого 
мира, а в том, что различные языки - это разные национально-языковые - это форма 
проявления национального сознания, отразившая национальную жизнь, трудовые 
навыки, верования, это уникальная система знаков, предоставляющая возможность 
передать национальный образ мира. 
 Уникальность такой формы общественного сознания, как язык, заключается еще 
и в том, что он, как живое существо, развивается по своим внутренним законам, внешне 
не регламентируемым волей одного человека или группы людей. Безусловно, состояние 
языка, его функциональные возможности, их проявления в ситуациях реального 
общения в той или иной мере демонстрируют исторически обусловленное положение 
народа, нации - носителей данного языка, но какие-либо кардинальные изменения в 
употреблении, структурном словарном составе языка законодательным путем 
произвести очень сложно, поскольку эти изменения в естественном развитии языковой 
системы обусловлены внутренними потребностями индивидов, владеющих языком. В 
соответствии с этим русский язык продолжает оставаться функционально значимым как 
язык межнационального общения, а английский получает более широкое 
распространение в области образования. 
 Естественная потребность в использовании для общения того или иного языка 
всегда была и остается важнейшим стимулом в практическом освоении языка, в 
обучении ему. Только при овладении "материнским" языком эта потребность не 
осознается в силу того, что "материнский" язык первым реализует врожденную и 
сформированную в ходе исторической эволюции человека способность к звукоречевому 
общению, к членораздельной речи. Он как бы укладывается на "чистое полотно" 
сознания, а второй и последующие языки усваиваются с помощью "материнского". 
Определяя значение владения несколькими языками для личности, академик В. Г. 
Костомаров пишет: "Знание языков не дает личности замкнуться в одной 
исключительной культуре, формирует более глубокое языковое сознание, поскольку, 
изучая другой язык, человек при этом все равно занимается и родным, углубляя свои в 
нем познания". 
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 Следовательно, билингвизм - это благо для личности, и если обучение языкам, 
всю систему лингвистического обучения откорректировать потребностями в их 
овладении и исходить при этом из идеи приоритетности родного языка, которая будет 
заключатся в максимально высоком и методически верном его преподавании, то можно 
облегчить и усвоение неродных языков и оказать учащимся непосредственную помощь 
в овладении коммуникативными навыками на родном языке. 
  Критерий потребности в практическом овладении неродными языками позволит 
развивать двуязычие, начиная с самых примитивных сфер обыденного общения, 
позволит преодолеть в обучении неродным языкам засилие грамматики, повысит 
интерес учащихся к неродным языкам. Но чтобы обучение шло с обоюдной пользой, 
изучение языков должно идти в единой системе, в основе которой - развитие 
лингвистического мышления. Широкие языковые параллели, сделанные на основе 
знаний грамматики родного языка, позволят быстрее выработать прочные речевые 
умения, а так же мотивировать усвоение грамматики родного языка. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Садикова М. П. – старший преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

С лексикой тесно связана фразеология. Фразеологией называется 
совокупность устойчивых оборотов и выражений, обозначающих нечто целое по 
смыслу, например: работать засучив рукава (работать много, усердно), попасть 
впросак (оказаться в неловком положении), бить баклуши (бездельничать), броситься 
очертя голову (не раздумывая), белые мухи (снег), как снег на голову (неожиданно, 
внезапно) и др.  

Слово «фразеология» происходит от двух греческих слов: «фразис» - 
«выражение» и «логос» - «учение». 

Фразеологические обороты делают нашу речь более яркой и выразительной. 
Также, фразеологические обороты обогащают язык: делают речь образной и меткой. 

Степень слияния элементов во фразеологических оборотах бывает различной. В 
фразеологическом сочетании нельзя произвольно заменить словосочетание, т.е. они 
обладают постоянством лексического состава. Это особенное отличие фразеологизмов 
от свободных сочетаний.  

Наибольшее число фразеологизмов образовывается на базе свободных 
словосочетаний. Такие словосочетания получают новое значение, переносимое на них 
по сходству явлений или их связи. Голова, например, сравнивается с котелком, отсюда 
котелок варит – «голова соображает».  

Немало фразеологизмов возникло на базе пословиц. Обычно фразеологизм 
становится частью пословицы, употребляемой самостоятельно в речи, без знания такой 
пословицы фразеологизм непонятен. Например, старый воробей (Старого воробья на 
мякине не проведешь.) 

Использование фразеологизмов на занятиях русского языка развивает устную 
речь студентов и способствует развитию их мышления. Например, 
Задание. Подчеркните в тексте фразеологизмы. 
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Я проснулся утром. Пошел в мастерскую к Василию, долго бил баклуши, а потом 
стал тянуть кота за хвост. Вернулся ни жив ни мертв, съел с горем пополам 6 котлет и 
пил томатный сок в час по чайной ложке. Тут как снег на голову свалился Петя, метал 
молнии, велел зарубить на носу, что руки моют перед едой, а мне хоть кол на голове теши 
- я все ни в зуб ногой. (на душе кошки скребут -…., бил баклуши -…, тянуть кота за 
хвост -….., ни жив ни мертв -…, с горем пополам-…, метал молнии-…, зарубить на носу-
 …, кол на голове теши -…, ни в зуб ногой-… ) 

Ознакомившись с текстом, студенты подчеркивают фразеологизмы и в 
источниках находят их значение и случаи употребления.  

В одних фразеологических оборотах некоторые составляющие их слова 
теряют свой первоначальный смысл, сливаются очень тесно, например: Он собаку 
съел в этом (большой знаток чего-либо), заморить червячка (слегка утолить голод, 
перекусить), дать маху (ошибиться). Иногда только специальный анализ может 
показать, какой первоначальный смысл был у того или иного слова, входящего в 
такой фразеологический оборот, Например, слово баклуши в выражении бить 
баклуши раньше означало деревянные чурки, из которых делалась посуда; слово 
просак (в выражении попасть впросак) обозначало старинный канатный станок, 
скручивающий верёвки.  

В других фразеологических оборотах слова, их составляющие, не потеряли 
первоначального смысла, но имеют в данном сочетании образное, переносное 
значение, например: уйти в свою скорлупу (уединиться; отчётливо видно переносное 
значение этого сочетания, В основе которого лежит образ улитки, уходящей в свою 
скорлупу); подливать масло в огонь (усиливать, разжигать чьи-либо чувства, 
переживания; образное значение здесь ясно ощущается: если в огонь лить масло, то 
он будет ещё сильнее).  

Фразеологические обороты различны и по своему происхождению. В 
частности, много фразеологических оборотов перешло в литературный язык из речи 
представителей различных профессий. Например, фразеологические обороты 
попасть в тон (сказать или сделать что-либо подходящее к уже сказанному, 
сделанному), играть первую скрипку (быть руководителем чего-либо) пришли из речи 
музыкантов; разделать под орех (сильно бранить кого-либо; одержать полную 
победу), без сучка, без задоринки (без помех, очень гладко) – из речи столяров; овчинка 
выделки не стоит – из речи скорняков.  

В основе некоторых фразеологических оборотов лежат факты русской 
истории, например: отложить дело в долгий ящик (отложить исполнение какого-либо 
дела на долгое время)! кричать (орать) во всю ивановскую (кричать очень громко) 3 
ит. д.  

Следует отметить, что также к фразеологии относятся и народные пословицы, 
поговорки, яркие н меткие – „крылатые “– выражения писателей, учёных, 
общественных деятелей, например, Без труда не вынешь и рыбку из пруда. (Посл.); Не 
в коня корм. (Пог.); А ларчик просто открывался. (Кр.); Свежо предание, а верится с 
трудом. (Гр.); Что день, грядущий мне готовит? (П.); Рождённый ползать летать не 
может! (М. Г.)  

Как уже говорилось выше, фразеологические обороты являются устойчивыми 
сочетаниями слов, поэтому их нельзя искажать, вставлять в них новые слова, замещать 
одни слова другими и т. д. Такие произвольные, неоправданные изменения привычных, 
устойчивых оборотов нарушают выразительную силу фразеологизмов, а иногда и 
просто их обессмысливают. Например, нельзя говорить „отложить дело в длинный 
ящик “(надо: в долгий ящик); (надо: комар носа не подточит), „уморить (надо: 
заморить) червячка “, нельзя сказать „Жизнь в посёлке. кипела горячим ключом “(слово 
горячим здесь не нужно, так как существует устойчивое сочетание кипеть (бить) 
ключом, имеющее значение „бурно, активно проявляться “). 
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Исходя из этого, следует отметить, что в научном отношении изучение 
фразеологии важно для познания самого языка и их изучение, и применение в процессе 
обучения будет способствовать развитию грамотной речи у обучающихся. 
Фразеологизмы существуют в языке в тесной связи с лексикой, их изучение помогает 
лучше познать их строение, образование в употребление в речи. Знакомство с русской 
фразеологией позволяет нам глубже понять историю и характер русского народа. 
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НАЌШИ ГУНДИ ШОПУР ДАР ТАШКИЛЁБИИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИВУ 
ИЛМЇ ВА ТИББИИ МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН 

Абдуҷаббор А., муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

Ба эътирофи муаррих ва ховаршиноси машҳури аврупоӣ Артур Кристенсен Эрон 

яке аз марказҳои бузургтарини тамаддуни ҷаҳон ба шумор рафта, яке аз марказҳои 

муҳимми илмии ҷаҳон – Гунди Шопур дар он бино ёфтааст. Гунди Шопур тавассути 

шоҳаншоҳи қудратманд Шопури I (241-272) дар қисми ҷанубии хоки ҳозираи Эрон 

бунёд гардид. Баъди анҷоми сохтмон Шопури I амр кард, ки болои дарвозаи шаҳр 

ибораи зерин сабт шавад: «Донишу хирад аз шамшер зӯртар аст». Гунди Шопур 

гаҳвораи тибби илмии форс-тоҷик дониста мешавад. Донишгоҳи Гунди Шопур 

нахустин донишкадаи таълимиву табобатии тиббии ҷаҳон мебошад, ки дорои 

дармонгоҳ буд.  

Дар замоне, ки Византия рӯ ба таназзул оварду император Земон соли 489 

мактаби машҳури Эдес ва император Юстиниан соли 529 академияҳои Афина ва 

Искандарияро баст, зимни салтанати подшоҳи сосониён Хусрави I Анушервон (531—

579) Гунди Шопур ба авҷи рушду камолот расид. Бо дастури Хусрави I Анушервон 

олимон асарҳои машҳури духтурони Юнону ҳиндро ба забони паҳлавї (забони 

давлатии сосониён) тарҷума мекарданд. Вай ҳамчунин амр карда буд, ки матнҳои 

Авасто ҷамъ карда ва мураттаб сохта шаванд.Он як навъ воситаи интиқоли маданияти 

қадимаи Юнону Рим ва санъати табобати мардуми мамолики Шарқи Наздик буд. 

Олимоне, ки аз Византия ронда мешуданд, дардавлати Сосониён паноҳгоҳ меёфтанд. 

Масалан, қариб ҳайати пурраи олимони академияи Афина дар шаҳри Гунди Шопур ва 

олимони мактаби Эдес дар шаҳри Нисибин маскан гузиданд. Дар давоми мавҷудияти 

беш аз 400-солаи давлати Cосониён Гунди Шопур шаҳри замонавитарини даврон ва 

маркази ҳақиқии илму фарҳанг гардид. Табибон сазовори ҳурмату эҳтироми махсус 

буданд ва имтиёзҳои калон доштанд. Табибон ба тоифаи махсуси аҳли давлати 

сосониён мансуб ва аз андозу хироҷ озод буданд. 

Дар академияи Гунди Шопур афкори илмї сарфи назар аз мансубияти миллӣ 

гирду фароҳам меомад. Тиб ҳам мисли соҳаҳои дигари илм аслан байналмиллалӣ буд. 

Дар ин ҷо табибони юнонї, суриявї, ҳинд ва форс аҳлона ва иттифоқона кор 

мекарданд. Дар таърихи афкорӣ илмї, ин аввалин марказе буд, қи дар он ҳар олим 

сарфи назар аз ихтисосу миллат ва эътиқоди диниаш дар соҳаи дилхоҳи илм кор карда 

метавонист. Дар ин ҷо аввалин бор дар таърихи илм пизишкони миллатҳои мухталиф 

якҷоя кор мекарданду дар ҳамкорию ҳамдастии онҳо ғояи таълифи асарҳои 

энсиклопедӣ, яъне қобуснома пайдо шуд. Намояндагони неоплатонизм китоби тиб 
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таълиф карданд, ки матни дар шакли саволу ҷавоб мураттаб шуда буд. Донишгоҳи 

Гунди Шопур беш аз 300 сол вуҷуд дошт.  

Бояд зикр намуд, ки аз нуқтаи назари таърихї донишгоҳи Гунди Шопур аввалин 

мактабе буд, ки дар он омӯзиши тиб аҳамияти бевосита амалї дошт. Анҷоми тадбирҳои 

муолиҷаю пешгирии бемориҳо, кори таълимию омӯзгорӣ ва илмӣ, тарҷумаи асарҳо, 

тартиб додани маҷмӯаҳои қомусї аз ҷумлаи вазифаҳои асосии ин мактаб буданд. 

Донишгоҳи тиббии Гунди Шопур нахустин институти тиббии ҷаҳон аст, ки заминаи 

махсуси муолиҷавию профилактикӣ ва шӯъбаи дорусозӣ дошт. Раванди таълим аз 

қисмҳои назариявӣ ва амалӣ иборат буда, дар заминаи дармонгоҳи донишгоҳ сурат 

мегирифт. Дар барномаи таълими табибон ғайр аз омўзиши фанҳои тиббї боз омӯзиши 

забону адабиёт, таърих, илми нуҷум, санъати сухан, фалсафа ва ғайра пешбинӣ мешуд. 

Донишҷӯён ба ду забон — забонҳои паҳлавӣ ва юнонӣ таҳсил мекарданд.  

Ба донишгоҳи тиббї фақат ҷавононе қабул мешуданд, ки ҳафт ҷузъи 

муҳимтарини илмро (саҳву наҳв, ҳандаса, ҳисоб, нуҷум, диалектика, илми маонӣ ва 

баён, мусиқй) омӯхта, дар ин соҳаҳо дониши кифоя дошта бошанд. Хусусияти 

фавқулоддаи системаи таълими табибони оянда дар донишгоҳи Гунди Шопур ҳамин 

буд, ки дар он ҷо на фақат тибби Эрони қадим, балки тибби ҳинд, араб ва юнонию 

римї низ омӯхта мешуд. Дар ин ҷо ҳатто дар давраи аввали феодализм ҳам дар роҳи 

омӯхтану паҳн намудани комёбиҳои пешқадами илми тиб ягон мамониат гузошта 

намешуд. Донишгоҳ китобхонаи бузург дошт. Китобҳо ба забонҳои паҳлавї (бисёре аз 

онҳо аз забонҳои юнонию ҳиндӣ, аз ҷумла китоби машҳури тиббии ҳинд «Калила ва 

Димна» тарҷума шуда буданд), суриявӣ, юнонӣ ва санскрит таълиф ёфтаанд. Ба қавли 

муаррихон духтур Бахтишо нахустин сарвари ин муассиса буд. Гунди Шопур маҳалли 

ташкили бисёр ҷамъомадҳои олимон мегардад. Масалан, бо амри ҳоким Хусрави I 

Анушервон ҳанӯз соли 561 дар шаҳри Гунди Шопур аввалин конгресси олимони тибби 

донишгоҳҳои қариб ҳамаи давлатҳои мутараққӣ даъват карда шуда, он бешубҳа 

инкишофи минбаъдаи илми тибро такон дод. Дар сари мизи раиси ҷамъомади олимон 

беҳтарин духтури дарбори Хусрави I Ҷабраил Дурустабд (намояндаи сулолаи Бахтишо) 
менишаст. 

Дар ҳайати маркази Гунди Шопур ғайр аз донишгоњи асосии тиббӣ шӯъбаҳои 

(институтњо) дигар ҳам буданд, ки онҳо файласуфу риёзидонон, адибу мунаҷҷимон ва 

бисёр мутахассисони дигари соҳаи илмҳои гуманитарї ва дақиқро ба камол 

мерасонданд. Дар замони ҳукмронии подшоҳони сосонй мутахассисони соҳаи санъати 

муолиҷа — табибон муваффақиятҳои калонро соҳиб шуданд. Аз ҷониби табибони 

Гунди Шопур мукаммал ва ҳамаҷониба омӯхтани қисми тиббии китоби муқаддаси 

«Авасто» асосу шарти ин муваффақият буд. Онҳо беш аз 4 ҳазор бемории терапевтї, 

ҷарроҳӣ, сирояткунанда, рӯҳӣ ва маризҳои дигарро, ки дар тибби «Авасто» зикр 

ёфтаанд, танзим карданд. Хизмати калони мутахассисоии тибби форс-тоҷик ҳамин аст, 

ки онҷо тибби «Авасто»-ро бо илми тибби юнонӣ, ҳинд, тибетӣ ғанй гардонда, онро аз 

ҷудоию маҳдудияти чандинасраи динй озод карданд, ва шароити мусоиди барои 

олимон муҳайёкардаи подшоҳони сосониро (хусусан дар Донишгоњи Ганди Шопур) 
истифода бурда, илми тибро ба зинаи баланд бардоштанд ва барои рушди он 

имконияту майдони васеъ муҳайё карданд. Дар соҳаи илми тиб кашфиётҳои муҳим 

муяссар шуданд. Тарзу усулҳои навтарини ташкилот ва муолиҷа, ки намояндагони 

донишгоҳи Ганди Шопур кашф ва тавсия кардаанд, наза,р ба тарзу усулҳои 

тавсиякардаи мактабҳои машҳури тиббии юнонию ҳинд беҳтар дониста шуда буданд. 

Онҳо доир ба амалияи тиб дастурҳои сершумор тартиб дода, ба забони паҳлавй 

рисолаҳои илмї навиштаанд. Ихтирою истифодаи доруҳои нав, хусусан доруҳои 

растаниасос боз ҳам ривоҷ ёфт. Дар амалияи тиб истифодаи васеи омехтаҳои тилло, 

нуқра, мис, оҳан, пайвастагиҳои хлору сулфатдор сар шуд.  
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Бояд ќайд намуд, ки 1300 сол муқаддам арабҳо шаҳри Гунди Шопурро забт 

карданд ва амволашро ба яғмо бурданду бо ҳамин мавҷудияти 300 солаи ёдгории 

аҷоиби тамаддуни инсонӣ — донишгоҳи Ганди Шопур — маркази тамаддун ва афкори 

илмӣ хотима ёфт (хушбахтона шаҳр хароб нагардид ва аҳолиаш маҳв нашуд). Ҳоло 

шаҳри Ганди Шопур шаҳри қадимтарини ҳафриётист. Китобхонаи калон, бозёфту 

кашфиётҳои ғуншудаи илми ва қисми муайяни олимон ба пойтахти хилофати аббосиён 

шаҳри Бағдод фиристода шуд, ки дар он ҷо халифа Хорун-ар-Рашид дар сари ҳокимият 

буд. Дар Бағдод баъдтар тимсоли донишгоҳи тиббии Гунди Шопур бунёд шуд. Ҳамон 

вақт дар Бағдод дањҳо бемористон кор мекарду бисёр духтурони дар донишгоҳи Гунди 

Шопур таълим гирифта ба он ҷо гузаштанд, ки дар байни онҳо Абдулло ибни 

Мукаффа, Абу Муслим, Бармакї, Рӯзбеҳ барин донишмандонї машҳур ҳам буданд. 

Онҳо рисолаҳои машҳури тиббӣ, аз ҷумла китоби қадимтарину пурқиматтарини 

ҳиндии «Калила ва Димна»-ро аз забони паҳлавӣ ба забони арабї тарҷума карданд. 

Дар давоми таърихи беш аз якунимҳазорсола дар бораи фаъолияти аввалин 

ташкилотчиёну муаллимон ва нахустин шогирдони донишгоҳи Гунди Шопур қариб, ки 

маълумот намондааст. Аз рӯи маълумоти мавҷуда шахсияту симои духтурони ин 

мактабро муайяну муқаррар кардан муҳол аст. Вале кас аз рӯи ному сарлавҳаи асарҳои 

онҳо эътимод ҳосил менамояд, ки ҳамаи дастпарварони мактаби Гунди Шопур на 

фақат духтурони ҳозиқ, балки донишмандони ҳақиқӣ буда, 4—5 забонро аз бар 

кардаанд ва дар баробари фаслҳои амалии тиб доир ба дорусозї низ дониши мукаммал 

доштанд. То айёми мо номи фақат баъзе аз омӯзгорону шогирдони донишгоҳи Гунди 

Шопур маълум мондааст. Онҳо ба туфайли он маълуму машҳуранд, ки бисёриашон 

баъдтар ба Бағдод кӯчидаанду номи баъзеашон дар асарҳои Абубакри ар-Розӣ ва 

Абуалӣ ибни Сино зикр ёфтааст. (Бахтишо, Љурљис, Бахтишо, Айс ва Иброҳим). 

Бояд ќайд намуд, ки Гунди Шопур яке аз марказҳои асосии илм ва пизишкӣ дар 

дунёи он рӯз ба шумор рафта, барои нашру тавсеаи илм хидматњои зиёд намудааст: 

- осори юнонӣ ба забони паҳлавӣ тарҷума намудааст; 

-гунди Шопур тадириҷан маркази таҳқиқ ва нашри андешаҳои дини масеҳӣ шуд; 

- сабаби ривоҷи илми фалсафа дар тамоми қаламрави Шарқ гардид; 

-маҷлиси баҳси илмии пизишкон таъсис ёфт, ки то ҳамлаи арабҳо идома пайдо кард;  

-њунарҳои гуногун, аз ҷумла, мусиқӣ низ дар Гунди Шопур хеле ривоҷ ёфт ва аз ҷумла 

Монӣ дар ҳамин шаҳр ба тасвиру наққошӣ пардохт. 
Њамин тариќ, фаъолияти густурдаи Гунди Шопур дар ташкилёбии муассисањои 

таълимиву илмї ва тиббии Мовароуннањру Хуросон тавонист замина фароњам орад. 

 
Адабиёт: 

1.Балъами Абӯалӣ. «Таърихи Табарӣ»- Ҷ.1, Бо муқаддима ва тавзеҳоти Муҳаммадҷон Умаров 

ва Файзулло Бобоев Теҳрон, «Алҳудо» , 2001. 
2.Гардезї Абусаъид Абдулњай. Зайнул Ахбор. Душанбе ,2013 

Њасан Пирниё. Таърихи Эрони Бостон Теҳрон-1365 ҳ.  
3.Саолибї. Шоњнома. Душанбе «Бухоро», 2014 . 

4.Таърихи Эрон ва арабҳо дар замони Сосониён.Теҳрон-1375 ҳ.  

АЌИДАЊОИ АБДУРАУФ ФИТРАТ ОИД БА ОИЛА ВА ОИЛАДОРЇ 

   Мањимов М.-муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
 
 Баробари дигар масъалаҳои ҳаёти љамъиятї дар рисолаи “Роҳбари наљот” - и 

Абдурауфи Фитрат як бахши меҳвариро боби “Вазифаи оила” ташкил медиҳад, ки 

баъдан мутафаккир онро пурраву мукаммал намуда, ба як китоби алоҳидае бо номи 

“Оила” табдил дод. Бояд зикр кард, ки ин боби рисола, асосан ба масъалаҳои тадриљан 
ташаккул ва такмил ёфтани зиндагии инсонї дар оила бахшида шудааст. Хусусан, 
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ҳадаф аз навиштани ин китоб барои муаллиф таълим ва тарбия додани роҳу усул ва 

тарзҳои таъсиси оила ва муносибатҳои оиладорї ба мардумони Осиёи Миёна, аз љумла 

ҳаммиллатонаш ба шумор рафтааст. Фитрат бо қонунҳои тараққиёт ва такомулоти 

ҳаёти љамъиятї ва табиї чї аз нуқтаи назари илмҳои табииву чї иљтимої ва чї 

қонунҳои дини ислом воќиф буд. Бинобар ин, воқеъбинона зикр менамояд, ки дар 

зиндагии рўзмарраи инсонї ҳама гуна амру супориш, кору амал, љаҳду талош, амалҳои 

хубу зишт якбора рух надода, балки оҳиста-оҳиста пайдо мешаванд. 

 Аз љумла тазаккур менамояд, ки “яке аз қонунҳои зиндагии одамї бо камолоти 

тадриљиву пай дар паи зиндагии ҳар як фард алоқаманд мебошад. Дар навбати худ ин 

камолоти зиндагии одамї бооҳистагї тавсеъ ва тақсир мегардад ва он барои ислоҳу 

дасткашї аз нафспарварї ва ҳавою ҳавас мададгор мегардад” . 

 Барои Фитрат оғоз бахшидан ба таъсиси оила ва минбаъд ҳукумат кардан бар он, 

аз инсон ислоҳ кардани нафсро дар љои аввал мегузорад. Дар ин хусус қайд мекунад, ки 

“вақте фард ба ислоҳи нафси худ муваффақ гардад, он вақт барояш иҷро кардани 

вазифаҳои оила осон мешавад.” 

 Фитрат пеш аз он ки дар бораи оила ва муносибатҳои оиладорӣ ҳарф занад, ў ҳамаи 
мављудияти табииро ба ду навъ људо мекунад. Ба навъи якум, мављудияти шахсия ва ба 
навъи дуюм, мављудияти навъияро шомил медорад. Мављудияти шахсияро дар навбати 

худ, абадї напиндошта, мављудияти навъияро, ки дар маљмўъ коинот меҳисобад, абадї 
медонад. Яъне, хулосаи Фитрат дар ин бобат ин аст, ки умри инсон абадї набуда, 

нестии он таъсири муҳиме ба коинот нахоҳад расонид. 
 Бо ин таснифоти худ Фитрат андешаманди он аст, ки як љузъи мављудияти шахсия 

оила ба ҳисоб рафта, давомнокии он нисбат ба мављудияти навъия – табиат, олам кўтоҳ 
аст. Аммо аз тарафи дигар, зикр менамояд, ки бо вуљуди он, ки мављудияти шахсия 

нисбат ба мављудияти навъия кўтоҳмуддат аст, вале оила, ки бо қонунҳои зисту 

зиндагї, хонадориву муносибатҳои оиладорї мустааҳкам гардидааст, тавонистааст, ки 

дар давраҳои гуногуни таърихї давомнокии худро нигоҳ дорад. Зеро бе таъсиси оила, 
тавлиди насл давомнокии навъи башарро умед кардан натавонист. 

Барои Фитрат бастани никоҳ ҳангоми таъсиси оила миёни мард ва зан ҳатмї аст. 

Хусусан, ў яке аз сабабҳои зарурияти никоҳро дар он мебинад, ки одамон берун аз оила 

қувваи шаҳвонии худро бељо ва беҳўда харљ накунанд. Зеро берун аз оила харљ кардани 

қувваи шаҳвонї одамиро ба љоҳилї, беномусї ва ба бадахлоқї меоварад. Танҳо никоҳ 

метавонад инсонро аз ин корҳои зишт ва нописандида раҳои бахшад. Фитрат барои 

тасдиқи фикри худ ҳадиси Муҳаммад (с) аз рисолаи Муҳаммад ал-Бухорї ва Муслим 

ал-Қушайрї, ки номи “Китоб - ул - никоҳ” – ро дорад, бо тарљумаи зайл чунин меорад: 

“Эй љавонон, аз шумо ҳар кї қурату маунати (имконияти, ҳуқуќи) зан гирифтанро 

дорад, бояд зан бигирад. Зеро зан гирифтан чашмони шуморо аз гуноҳ нигоҳ медорад 

ва сабаби порсоии шумо мегардад. Ва агар қудрати зан гирифтан надоред, рўза гиред, 

ки рўза гирифтан қувваи шаҳвонияро заиф мекунад ва мардро аз иртикоби ҳаром боз 
медорад” . 

Аз мазмун ва мўҳтавои ҳадиси мазкур метавон чунин маълумот гирифт, ки оила 

барпо кардан барои ҳар як љавонмард аз имконоти моддї ва таъмин кардани хонавода 

бо эҳтиёљоти зарурї вобастагї дорад. Аз сўи дигар, ўро аз содир кардани амалҳои 

зишт, издивољи маљбурї боз дошта, барои покиза нигоҳ доштани сиришт равона 
медорад. 

Расули Худо низ аз никоҳ ва фарзандор будани умматони худ хуш мегардидааст ва 

нафароне, ки зан намегиранд ба қатори умматони худ шомил намедорад. Ҳатто дар 

баъзе аз ҳадисҳо эшонро бадтарин одамон мешуморад. Аз љумла дар ҳадисе меорад, ки 
“Бадтарини шумо касонеанд, ки зан нагиранд. Ду ракъат намози марди аёлдор аз 

ҳафтод ракъат намози марди беаёл беҳтар аст. Бадтарини шумо мардони безананд ва 

фурўмоятарини мардони шумо онҳоеанд, ки ба безанї мемиранд.” 
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Фитрат вазъи иљтимої-сиёсии љомеаи феодалии Бухороро мавриди таҳлил қарор 

дода, љиҳати мушкилии бунёди оиларо дар он мебинад, ки “аз љиҳати моддї на ҳар як 

љавонмард имкони зан гирифтанро дошт. Аввалан, падарони духтар хунбаҳои духтари 

худро нақдан талаб менамуданд. Ба илова бидуни ҳељ муносибате як олам ҳариру 

кимхоб ва ғайра мехостанд. Сониян, марде, ки орзуи зан гирифтан дошт, маљбур 

мешуд, ки сад нафар камтар ё бештар одамонро оварда, зиёфат диҳад ва љома пўшонад. 

Бинобар ин, барои зан гирифтан барои ҳар як љавонмард аққалан даҳ ҳазор танга 

лозим меомад. Аз ин рў, як гурўҳ аз афроди миллати мо зан нагирифта, аз дунё 
мераванд, ки бо ин васила насли миллати мо рўз ба рўз камтар мешавад.” 

 Фитрат дар Бухорои амирї талаби қалингро аз љониби волидайни духтарон, 

пешкаш кардани тўҳфаҳои беҳисоб ва зиёфти сермасрафро барои аҳли авлоди духтар 

мавриди танқид қарор дода, онҳоро харољоти беҳуда меҳисобад. Ин љо низ баҳри 

тасдиқи фикри худ ҳадисҳои расули Худоро љиҳати риояи одоби никоҳ пешниҳод 

мекунад. Ба мисли: “Беҳтарин никоҳҳо осонтарини онҳост”, “Хайру баракати он зан 

бисёр аст, ки маунати никоҳаш камтар бошад”. 

Њамчунин, Фитрат дар хусуси зангирї ва муносибатҳои оилавии амалдорон ва 

сарватмандони Бухорои амирї ибрози ақида карда, чунин хулосабарорї мекунад, ки 

сарватмандон зан гирифтанро танҳо воситаи дафъи шаҳвати ҳайвонї гумон мекарданд. 

Бинобар ин, ҳар рўз як зан гирифта, зани аввали худро талоқ мекарданд, ё бо сад 

мушкилї ва хорї дар хонаи худ нигоҳ медоштанд. Фитрат бо вуљуди он ки амали 

сарватмандони Бухороро љињати зангирї танқид мекунад, вале худи ў дар асоси 

шариати исломї бисёрзаниро қабул медорад. Баҳри ҳимоя кардани ин ақида аз сураи 

“Нисо” оятеро сарманшаи фикри худ мешуморад. “Аз занон ба ҳар чї дилатон мехоҳад, 

як, ду, се ва чаҳорашро дар никоҳи худ дароред. Лекин агар тарсед, ки дар миён адл 

натавонед кард, он вақт якаш ба шумо бас аст”. 
 А.Фитрат оиди бунёди дурусти оила,идора кардани нафси мард ва муњаббати самимии 
зан, дасткашидан аз нафспарварї,булњавасї, њавою њавас, дар бораи иљро кардани 
вазифањои оила ба таври инсонро дар ислоњи нафси мард ва зан медонад. Ў сабру 
тањаммулро бењтарин рафтори инсон њимсобида, ќайд мекунад њама гуна рафтору 
кирдори нек ё бад оњиста-оњиста ба амал меояд. 
 

Адабиёт: 

1.Фитрат. Роҳбари наҷот. С. 329-330. 

 
 

НАЗАРЕ БА РОБИТАЊОИ ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОНУ РОССИЯ ДАР 
ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

Шарифов К., муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 
Муносибатњои дўстонаю манфиатбори Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 

Россия аз гузаштаи дур сарчашма гирифта, ин робитањо дар замони соњибистиќлолии 
Тољикистон сатњу сифати бењтару хубтареро касб намудаанд. Робитањои дипломатии 
Тољикистону Россия дар марњилаи навин аз 8-уми апрели соли 1992 роњандозї шудаанд, 
ки он нахустин солњои соњибистиќлолии ду давлати ба њам дўсту бародар мебошад. 

24 майи соли 1993 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба њайси Раиси Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон бо нахустин сафари расмї ба пойтахти Федератсияи Россия 
шањри Маскав рафтанд. 

Дар доираи ин сафар рўзи 25 май Ањдномаи дўстию њамкорї ва њамёрии 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия, Ањдномаи њамкории Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия дар соњаи њарбї ва ду созишнома дар бораи маќоми 
њуќуќии ќисмњои низомии Ќуввањои мусаллањ ва ќисмњои марзбонии Федератсияи 
Россия дар ќаламрави Тољикистон ба имзо расид, ки онњо нахустин заминаи 
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ќарордодию њуќуќии њамшарикии стратегии Тољикистону Россия дар марњилаи нави 
давлатдорї мебошанд. Моњи апрели соли 1999, њангоми сафари давлатии Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Федератсияи Россия, дар шањри 
Москва Ањднома дар бораи њамкорию иттифоќчигии ба асри бисту як 
нигаронидашудаи Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия ба имзо расид. 

Тољикистон њамчун давлати соњибихтиёру мустаќил дар сиёсати байналхалќиаш 
азм дорад, ки њамкорию муносибатњояшро бо кишварњои хориља ва талаботи меъёрњои 
байналмилалї ба роњ монад. Дар замина, бояд робитањои баробару тарафайн бо 
назардошти манфиатњои миллї ба наќша гирифта шаванд. Сарфи назар аз он ки дар 
сиёсати байналмилалии мо «дарњои кушода» эълон шудааст, ин барои роњандозии 
муносибат бо кишварњое, ки таърихан робита дорем, афзалиятро ќоил њастем. Аз 
замони соњибистиќлол гаштан Тољикистон эълон кард, ки муносибатњо, ќабл аз њама, 
бо кишварњои њамсоя ва минтаќа дар доираи љомеаи муштаракуменофеъ, хусусан бо 
Россия тањким бахшида мешавад. Дар сиёсати стратегии мо њамкорї бо дигар 
давлатњои бузурги љањон низ мавќеи калон дорад.  

Муносибати Тољикистон дар давоми беш аз дањ сол ќонеъкунанда набуданд. 
Њарчанд ки Тољикистон дар ин маврид талошњое дошт, аммо дар мавриди амалї 
кардани созишњои имзошуда иќдоми љиддие анљом дода намешуд. Ба назар мерасид, ки 
бо назардошти амали гаштани меъёрњои демократї равандњои љањонишавї дигар 
Россия ба њимояи манфиатњояш дар минтаќа эњтиёљ надорад. Лекин тањаввулоти 
сиёсию низомї ва иќтисодии минбаъдаи љањон Россияро ба он водор намуд, ки ба ин 
масъала бархўрди тоза намояд. Љумњурии мо дар давоми ин солњо кўшиш ба он намуд, 
ки бо Россия њамчун шарики боэътимоди стратегии худ дар бахшњои сиёсию низомї, 
фарњангию иќтисодї робитањои мутаќобилаи судмандро ба роњ монда, дар бобати 
мубориза ба муќобили терроризм, экстремизм ва ќочоќи маводи мухаддир дар 
фаъолияти созмонњои минтаќавї ва байналхалќї њамкорї намояд. 

Имрўз заминањои ќарордодию њуќуќии муносибатњои байнидавлатї, 
байнињукуматї ва байниидоравии Тољикистону Россияро зиёда аз 260 санад танзим 
менамоянд, ки дар раванди рушду тавсеаи њамгироию шарикии стратегии ду давлат 
маќоми шоиста доранд. 

Ба идомаи бобарор ва рушду тавсеаи бештару хубтари муносибатњои дуљониба, 
њамчунин, сафари расмии Президенти Федератсияи Россия Дмитрии Медведов ба 
Тољикистон 2-юми августи соли 2008 ва сафари давлатии Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Федератсияи Россия рўзњои 21-23 октябри 
соли 2009 такони тоза бахшида, барои ба даст овардани мувофиќањои нав доир ба 
иштироки љониби Россия дар бунёди як силсила марказњои фарњангї дар пойтахтњои 
њамдигар, дар шањри Душанбе ба фаъолият шуруъ намудани филиалњои ДДМ ба номи 
Михаил Ломоносов, Донишкадаи пўлод ва хўлаи Москва ва Донишкадаи энергетикии 
Москва (Донишгоњи техникї) замина гузоштанд. Дар баробари ин, гуфтан ба маврид 
аст, ки дар Тољикистон Донишгоњи Славянии Русияву Тољикистон ва шумораи зиёди 
дигар муассисањои таълимию забономўзии русї амал мекунанд, ки дар таќвияти 
муносибатњои ду давлат дар соњаи маориф ва омодасозии кадрњо наќши муассир 
доранд. Имрўз аз Тољикистон шумораи зиёди љавонон дар макотиби олии Федератсияи 
Россия тањсили илм дошта, мутахассисони соњањои гуногун такмили ихтисос менамоянд 
ва ба бозомўзию пешбурди корњои илмї машѓул мебошанд.  

Як намунаи олии њамкорињои фарњангии Тољикистону Россия ин баргузории 
рўзњо ва чорабинињои дигари фарњангї дар кишварњои њамдигар мебошад. Рўзњои 
фарњангии Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Россия се маротиба – солњои 2005, 
2011 ва 2015 ва рўзњои фарњангии Федератсияи Россия дар Љумњурии Тољикистон се 
маротиба солњои 2004, 2010 ва 2014 баргузор гардиданд. 

Бо нишони эњтирому арљгузорї ба таърихи пурѓановат ва фарњанги асили 
мардумони тољику рус 6-уми октябри соли 2005 рўзњои фарњангии Љумњурии 
Тољикистон дар Федератсия Россия баргузор шуд, ки дар расми ифтитоњи он 
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Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти 
Федератсияи Россия Владимир Путин иштирок намуданд. 

Имрўз бо боварї метавон гуфт, ки барои густариши њамкории фарњангї дар 
соњањои мусиќї, театр, китобхонањо, осорхонањо, њифзи мероси таърихию фарњангї ва 
њунарњои мардумї шароитњои муносиб фароњам оварда шуда, иштироки дуљониба дар 
љашну чорабинињои фарњангї ва фестивал-озмунњо идома меёбанд. 

Љамъиятњои тољикон дар Русия барои ташкили мухторияти ягонаи фарњанги 
миллї њам аз рўи тахассус ва њам дар мањалли номнависшудаашон муттањид мегарданд. 
Љамъияти «Сомонён»-и шањри Санк-Петербург, «Иттињодияи тољикони Урал», 
«Маркази фарњанги тољикони вилояти Твер» ва ѓайра аз љумлаи онњоянд. Хуллас, ин 
созмонњо бо дараљаи баландтари фаъолият мегузаранд. [6.с2]  

Чуноне Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз 
суханронињояшон ќайд намуда буданд: «Мо ба инкишофи робитањои дуљонибаи 
Тољикистону Русия таваљљуњи хоса дорем. Зеро онњо таърихи бою ќадима доранд» [6. 
С4]  

Бояд таъкид кард, ки дар солњои баъдї робитањои мустаќими минтаќањои 
алоњидаи Федератсияи Россия бо вилоятњо ва шањру ноњияњои Тољикистон рў ба 
густариш оварда, дар айни замон беш аз 70 субъекти Федератсияи Россия бо 
минтаќањои Тољикистон бевосита дар соњањои мавриди таваљљуњ њамкорї доранд. 
Тољикистону Россияро дар баробари муносибатњои дўстонаи стратегї, њамчунин, 
њамбастагию њамгирої дар доираи ташкилоту созмонњои бузурги минтаќавию 
байналмилалї, аз љумла дар чорчўбаи СММ, ИДМ, СААД, СЊШ ва дигар нињодњои 
гуногуни минтаќавию байналмилалї мепайвандад ва њарду давлат дар бештари 
масоили умдаи љањонї мавќею назари ягона доранд. Роњбарияти сатњи олии ду давлат 
дар баробари анљоми сафарњои расмиву давлатї, маротибањои зиёд ба кишварњои 
њамдигар бо сафарњои корї ташриф оварда, дар чорабинињои сатњи зинањои гуногуни 
минтаќавию байналмилалї ва суњбату мулоќотњои созанда дар доираи баргузории ин 
њамоишу нишастњо иштирок намудаанд. 

Вохўрињои сатњи олии дуљониба, њамчунин дар дигар кишварњои минтаќа ва 
љањон зимни баргузории чорабинињои гуногуни минтаќавию байналмилалї баргузор 
шудаанд. Тољикистону Россия дар баробари пешбурди робитањои хуби сиёсї ва 
иќтисодию иљтимої, њамчунин, дар њалли умдатарин масоили глобалї њамкории неку 
созанда доранд. Имрўз ду кишвари дўсту бародар дар сафи пеши мубориза бар зидди 
терроризму ифротгарої ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ќарор дошта, дар 
раванди пойдории сулњу оромї ва амнияту бехатарии минтаќа сањми арзанда 
мегузоранд. 

Умуман, дар њар сўњбату вохўрињои сатњу зинањои гуногун ва масъалаи рушду 
тавсеаи бештару хубтари њамкорињои Тољикистону Россия дар сатњи иќтисоду тиљорат, 
энергетика, сармоягузорї, саноат, наќлиёт, кишоварзї, илму техника, маорифу фарњанг 
ва муњољират ањамияти бештар зоњир гардида, пояњои ќарордодию њуќуќии шарикии 
стратегии ду давлат тањким бахшида мешаванд. 

Зеро ду мардум ва ду давлат умумиятњои зиёди фарњангї, манфиатњои 
муштараки сиёсию амниятї, иќтисодию тиљоратї ва иљтимої доранд, ки бар пояи 
принсипњои эњтиром ба манфиатњои њамдигар асос ёфта, дар замони пуртазоди 
љањонишавї дорои ањамияти бузург ва њаётан муњим мебошанд. 
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 ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР  

 ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ 

Атоева Ҳ. Н., муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

Ибрагимова Ш. А., муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

 
         Чун дигар фанҳо, методикаи омӯзиши забони хориҷӣ низ сохти иҷтимоии худро 

дошта, ба таҳкурсии муайян такя мекунад. Вазифаи он ба сифати баланд омӯзондани 

забонҳои хориҷӣ мебошад.  

 Агар ба таърихи тараққиёти тамаддун назар кунем, одамон ҳамеша барои 

омӯзондани наврасон воситаҳои ёрирасонро истифода мебурданд. Ҳанӯз дар асри ХVII 

файласуфи англис Ф. Бекон қайд карда буд, ки дасти холӣ ва хирад агар ягон асбоб ё 

воситаи ёрирасон надошта бошад, ҳеч аст. Канданиҳои археологӣ нишон доданд, ки 

ҳанӯз дар давраҳои қадим волидон ба фарзандонашон ҳисобро бо ёрии сангчаҳои 

рангоранг, бо устухонҳои ҳайвонҳо ва дигар ашё меомӯзонданд. Омӯзгорони ҳамон 

замон хатту саводро ба хонандагон дар тахтача ва қалами махсусе, ки он аз оҳан тайёр 

шуда буд, ёд медоданд. Ин қалам ба забони фаронсавӣ “стило” (stylo) ном дошт, ки 

маънояш қалами абадӣ мебошад.  

 Таърихи истифодабарии воситаҳои техникӣ барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ 

ҳанӯз дар даҳсолаҳои якум ва дуюми асри ХХ оғоз гашт, чунки дар ин вақт пластинкаи 

граммафонӣ пайдо шуда буд. Ин пластинкаи граммафонӣ диққати ҳамаи мутахассисон, 

филологҳо ва педагогҳоро ба худ ҷалб намуд. Бисёр олимон ба ин пластинка баҳои 

баланд дода гуфта буданд, ки ин асбоб барои омӯзондани забонҳои хориҷӣ низ ёрии 
калон мерасонад. 

  Дар натиҷаи тараққиёти радиотехника, солҳои сиюми асри ХХ дар маркази радиои 

Лондон ва Берлин дарсҳои забони англисӣ ва олмониро ба эфир бароварда буданд. 

Баъди чанд муддат ҷаҳон шоҳиди ихтирои дигар, ба монанди электромеханика, 

кинолента ва сабти овози магнитӣ шуд, ки ин дар таърих давраи навро барои омӯзиши 

забонҳои хориҷӣ кушод. Ҳамин тавр, телевизор, лингафон, компютер ва бисёр дигар 

асбобу васоити техникӣ баромаданд. Имрӯзҳо истифодаи воситахои техникӣ ба сатҳи 

баланди худ баромадааст, ки ин барои омӯзандагони забонҳои хориҷӣ ёрии калон 

мерасонад. Воситаҳои техникӣ ба омӯзгорон ва донишҷӯён маҳорати муқоиса, таҳлил 

ва хулосаи дуруст бароварданро нишон дода, сифати омӯзишро баланд месозанд. Ба 

воситаи технологияи муосир кинофилмҳои дарсӣ, диафилми дарсӣ, телевизор, 

лингафон, компютер, тахтаҳои электронӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо компютер ва технологияи муосир чи хеле, ки дар 

боло гуфта шуд забономӯзиро осон ва вақти омӯзишро кӯтоҳ мекунад. Барои ҳамин, 

омӯзгори забонҳои хориҷӣ бояд ҳатман малакаи истифодабарии техника ва 

технологияи информатсиониро донад.          Пешвои миллат, Президенти муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳояшон ҳамасола ба Вазорати маориф супориш медиҳанд, ки 

ҳама гуна муассисаҳои таҳсилотиро бо технологияҳои муосир таъмин намоянд. «Рў 

овардан ба технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва татбиқи ҳарчи васеи онҳо 

дар ҷомеа яке аз ниёзмандиҳои дигари замони ҷаҳонишавӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, 

истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар ҳаёти ҷомеа ва дар асоси 

он ташаккули ҳукумати электронӣ аз масъалаҳои муҳими замони муосир мебошад» [2, 
18]. 

 Дар ҷамъияти муосир аз ҳама зиёд забонҳои хориҷӣ нақши асосиро мебозанд. Дониши 

забонҳои хориҷӣ ба ҷавонон имконияти ба фарҳанги ҷаҳонӣ дохил шуданро медиҳад ва 

инчунин онҳо метавонанд аз тамоми иқтидори васеи сарчашмаҳои шабакаи интернетӣ, 
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технологияи ахборотию коммуникатсионӣ (алоқавӣ) васеъ ва самаранок истифода 
баранд. 

 Мақсади омӯзиши забонҳои хориҷӣ – ин робитаи фаъолияти илмии хонандагон, 

яъне фаъолияти амалии азхудкунии забонҳои хориҷӣ мебошад. Мақсади омӯзгор 

бошад, фаъолгардонии ҳар як хонанда дар рафти дарс ва барои фаъолияти ояндаи 

эҷодии онҳо шароит муҳаё кардан аст. Дигар паҳлуи омӯзиши забонҳои хориҷӣ 

тарбияи шахсӣ, хоҳишмандӣ ва қобилияти муносибаткунӣ бо одамон ва худомӯзӣ 

мебошад. Иштирок дар барномаҳои гуногуни байналхалқӣ ба донишҷӯён имконият 

медиҳад, ки дар хориҷа хонданашонро давом диҳанд ва соҳиби на танҳо дараҷаи 

баланди илмии забонҳои хориҷӣ, балки дониш ва ахлоқи байналхалқӣ гарданд. 

  Дар замоне ки мо ҳоло зиндагӣ мекунем, онро асри иттилоотӣ меноманд. Вақте 

ки дар дарсҳо компютерҳо васеъ истифода шуданд истилоҳи нави омӯзиши техналогияи 

инфарматсионӣ пайдо мешавад. Омӯзиши воситаҳои компютериро мутақобила 

меноманд, онҳо қобилияти ба омӯзгору хонанда таъсири ба якдигар муомилакуниро 

мерасонад, ки ин яке аз методҳои омӯзиши компютерӣ мебошад. Компютерро дар ҳама 

ҳолатҳои дарсӣ истифода бурда мумкин, масалан: дар вақти фаҳмондани мавзуи нав, 

ҷамъбаст, мустаҳкамкунӣ, такрор ва ғайраҳо.  

Азнавкунии маориф бе технологияи инфарматсионӣ роҳандозӣ карда 

намешавад. Истифодаи технологияи инфарматсионӣ ба тараққиёти шакли нави 

донишомӯзии донишҷӯён такони сахт медиҳад.  

  Барои дарсро дар сатҳи баланд гузарондан омӯзгор бояд чунин қоидаҳоро риоя 
намояд: 

1. Омӯзгори забони хориҷӣ бояд малакаи истифодабарии техналогияи 
информатсиониро аз худ намояд.           

2. Аз аввали дарсҳои омӯзишӣ ва кор бо компютер бояд ки омӯзиш ҷавобгӯйи 

сатҳи баланди педагогӣ - психологӣ бошад.  

3. Мақсади омӯзгор бояд фаъолгардонии ҳар як донишҷӯ дар рафти дарс бошад.      

4. Омӯзгор баяд барои фаъолияти эҷодии хонандагон шароит муҳайё кунад.   

5. Омӯзгор бояд дар ҳар як дарсаш аз тахтаи электронӣ, кинофилмҳои дарсӣ, 

лингофон ва аз ҳама асос, аз компютер васеъ истифода барад. 

  Ҳамин тавр, дуруст ташкил ва ба роҳ мондани истифодаи технологияҳои муосир 

дар дарсҳои забонҳои хориҷӣ шавқу рағбати донишҷӯёнро нисбат ба омӯзиши забонҳо 

ҳам дар дарс ва ҳам берун аз он зиёд мекунад.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Кайсова Ш.А. –преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

Каким он должен быть? Перестали-ли, отвечать современным требованиям, 
представляемые к построению урока, методика его проведения? Бесспорно, же – нет. 
Триединство целей (обучающая, развивающая и воспитывающая) - обязательный 
компонент любого урока. 



636 

 

Однако современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. 
Сегодня нет такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с 
обучающимся было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное - тем 
ценным приобретением, которое бы студенты смогли преобразовать в собственное 
мировосприятие и мироощущение. Формирование нового мышления неразрывно 
связано с тем информационным пространством, в котором проживает студент, в 
котором познает окружающую действительность, в котором он активно действует. 

XXI век является «веком информации», «веком всемирного информационного 
общества». В таком обществе обучение, умение, информация и коммуникация 
составляют начало совершенствования и успеха человеческой личности. Таким 
образом, одним из значительных направлений информатизации общества является 
развитие информатизации образования, который предусматривает широкое 
использование информационных технологий обучения.  

 На современном этапе развития одной из главных задач образования является не 
просто получение студентами определённой суммы знаний, а развитие у них умений и 
способность самостоятельного приобретения знаний, их накопления и систематизации. 
Перед преподавателем ставится новая проблема: подготовить новое поколение к жизни 
в современных информационных условиях. 

Сегодня обязательно нужны новые подходы к организации занятий, ссылающимся 
на прогрессивные информационные технологии. Современные обучающиеся активно 
используют современные информационные технологии (персональный компьютер, 
сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-видео 
продуктах, компьютерных играх и других элементах компьютерной культуры. И 
особенно, поэтому внедрение ИКТ, а в частности, мультимедийных технологий в 
строение современного урока является одним из значительных направлений. 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 
интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции», - утверждал 
Василий Александрович Сухомлинский. Эти слова до сих пор не утратили своей 
важности. Чтобы студентам было интересно учиться, а нам, преподавателям, интересно 
учить, следует повышать свою информационную культуру, не стоять на месте. Мы 
уверены, что педагог должен быть современным. Он должен соединять в своей 
педагогической деятельности традиционные и новые современные технологии 
обучения. 

Поэтому применение в своей педагогической деятельности ИКТ - это не как дань 
моде, а как возможности вести занятие на новом современном уровне. Учителю 
русского языка необходимо разработать прочные орфографические и пунктуационные 
умения и навыки, пополнять словарный запас учащихся, научить их пользоваться 
нормами литературного языка. Мы считаем, что все эти задачи можно успешно 
осуществлять, если разумно использовать ИКТ на уроках словесности.  

Таким образом, в широком смысле термин "мультимедиа" означает спектр 
информационных технологий, использующих различные программные и технические 
средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя (ставшего 
одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). Благодаря применению 
мультимедиа в средствах информатизации за счет одновременного воздействия 
графической, звуковой, фото и видео информации такие средства располагают 
большим эмоциональным зарядом и динамично включаются в индустрию развлечений, 
практику занятий разных учреждений, домашний досуг, образование. 

Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих сферах 
деятельности человека. Одно из самых больших областей применения технология 
мультимедиа получила в сфере образования, поскольку средства информатизации, 
основанные на мультимедиа способны, в ряде случаев, существенно увеличить 
результативность обучения. Экспериментально установлено, что при устном изложении 
материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до одной 
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тысячи условных единиц информации, а при "подключении" органов зрения до 100 
тысяч таких единиц. 

 Мультимедиа является действенной образовательной технологией за счёт 
свойственным ей качествам интерактивности, гибкости и интеграции различных типов 
учебной информации, а также благодаря возможности учитывать своеобразные 
особенности учащихся и помогать повышению их мотивации. 

 За счет этого большая часть педагогов могут использовать мультимедиа как основу 
своей деятельности по информатизации образования. 
Информатизация образования представляет собой область научно-практической 
деятельности человека, направленной на применение технологий и средств накопления, 
хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающее систематизацию 
имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения 
психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

 Интерактивность средств информатизации образования означает, что 
пользователям, как правило, студентам и преподавателям, предоставляется 
возможность активного взаимодействия с этими средствами. Интерактивность означает 
наличие условий для учебного диалога, одним из участников которого является 
средство информатизации образования. 
Предоставление интерактивности является одним из наиболее значимых преимуществ 
мультимедиа-средств. Интерактивность позволяет в определенных пределах управлять 
представлением информации: студенты могут индивидуально менять настройки, 
изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных 
предпочтениях пользователя. Они могут устанавливать скорость подачи материала, 
число повторений и другие параметры, удовлетворяющие индивидуальным 
образовательным потребностям. Это позволяет сделать вывод о гибкости мультимедиа 
технологий. 

 Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать 
многие виды информации. Это позволяет с помощью компьютера представлять 
информацию в различных формах, часто используемых в обучении русскому языку, 
таких как: 

 изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды; 
 звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; 
 видео, сложные видеоэффекты; 
 анимации и анимационное имитирование. 

Применение мультимедиа может позитивно сказаться сразу на нескольких 
аспектах учебного процесса в вузах. 

Мультимедиа способствует:  
1. Стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и 

осознание информации; 
2. Повышению мотивации студентов к учению; 
3. Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых; 
4. Развитию у студентов более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, 

влечет формирование более глубокого понимания изучаемого материала. 
В работе не ставилась цель осветить все проблемы, касающиеся создания и 

использования цифровых технологий в процессе обучения русскому языку в 
образовании. Так как область информатизации образования до сих пор остается 
неизученным. С каждым годом развивается информационная технология и в нем 
появляется все больше мультимедиа-ресурсов, нацеленных на применение в 
образовании.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДИКИ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И 
РАЗВИТИЯ ИХ УСТНОЙ РЕЧИ 

Давлатова Р.Х.- преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

Долг каждого преподавателя повседневно знакомить студентов с публикуемыми в 
газетах и журналах и материалами о политической хозяйственной и культурной жизни 
и нашей Родины, о труде, о жизни и борьбе за права и свободу народов зарубежных 
стран достижениях современной науки и культуры. С чего начинать подготовку 
студентов к чтению газет нужно ставить вопрос студентам. Какие газеты и журналы вы 
сейчас читайте? Какие ещё газеты и журналы знайте, что вам больше всего нравится 
читать в газетах, однако выявилось и то, что многие студенты читают в газетах прежде 
всего материалы о спорте, а остальное, как они выразились, только просматривают. А 
это значит, что тот богатый материал, который даёт газета остаётся вне поля зрения 
студентов.  

В работе студентов над материалом газет можно выделить четыре основных этапа. 
На первом этапе идёт накопление газетам лексики, основная задача состоит в активном 
её ускорении и применении. На втором этапе студенты просматривают ряд газет, 
отбирают и читают отдельные абзацы, небольшие статьи, информации использует 
фотоснимки. Весь собранный материал тематически группируется, ведётся работа над 
определённым текстом, проводятся беседы по содержанию. На третьем этапе студенты 
учатся самостоятельно составлять план прочитанной статьи и пересказывать её по 
плану. На четвёртом этапе ребята самостоятельно работают с газетой на дом получают 
задание. При изучении темы «Таджикистан мой край родной», мы используем газетный 
материал в карточках, обязательно отмечаем, из какой газеты он взят-даётся название, 
номер газеты, число страница название статьи. На каждой карточке название месяца, 
года знаменательные события этого месяца. Студентам предлагается самостоятельно 
подготовить выступления по карточкам. 

На следующем занятии одни студенты зачитывают карточки, другие пересказывают 
содержание включённого в них материала. В карточку включаются 2 – 3 материала на 
одну тему и задания к каждому из них; студентам предоставляется право выбора и 
материала, и заданий; поощряются за умение самостоятельно дополнить ту или иную 
карточку после работы с газетным материалом. Газетный материал очень часто 
используем на уроках русского языка. Это карточки с вырезанными из газет и 
наклеенными текстами, сообщениями, фотоснимками. Чтобы заинтересовать 
обучающихся, вызвать у них активность, нужно предлагать задания с элементами 
самостоятельного поиска. Так, например, целесообразно на все слова к статье давать в 
переводе или толковании, а направлять студентов к словарям. 

В работе с газетными материалами надо больше внимания уделять таким её видам, 
которые максимально повышают активность обучающихся, вызывают интерес к теме, 
способствуют развитию речи. Изучение русского языка на материалах газет содействует 
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более быстрому и активному усвоению обучающимся живого языка нашей 
современности, постоянному идейному росту, выработке чёткой жизненной позиции. 
Работа над материалами периодической печати на уроках русского языка в таджикской 
аудитории помогает добиться прочных навыков устной речи, вырабатывает быструю 
реакцию при ответах на вопросы, обеспечивает высокий уровень знаний. необходимых 
для бесед на общественно политические темы для сообщений. Неоспорима идейно – 
воспитательная ценность актуальных газетных материалов, умело и целенаправленно 
привлекаемых преподавателем для воспитания чувства патриотизма, для развития 
интереса к событиям международной жизни. 

Работу по материалам периодики можно организовать при изучении любого 
раздела программы по русскому языку - виды её разнообразны. 

И очень важно, чтобы такая работа проводилась целенаправленно и 
систематически, потому что воспитывать в человеке устремлённость к высоким 
общественным целям, идейную убеждённость, подлинно творческое отношение к труду, 
стремление и умения отстоять мир - это одна из первостепенных задач. Здесь проходит 
очень важный фронт борьбы за демократию и от наших побед на этом фронте будет всё 
больше зависеть и ход экономического строительства, и социально политическое 
развитие нашей страны, стран СНГ. 

 Учебная программа требует осуществления межпредметных связей. Уроки 
русского языка самым тесным образом связаны с уроками литературы, чтения. Такая 
взаимосвязь содействует развитию художественной восприимчивости, воспитанию 
любви к языку, развитию речи и языкового чутья. Использование на уроках русского 
языка примеров из изучаемых литературных произведений проявляет интерес и 
внимание к предмету. Применение художественных текстов предлагает решение 
различных по степени трудности задач: 

1) Первая, менее трудная, это использование текста в иллюстративном плане, 
когда преподаватель предлагает студентам вспомнить и привести в качестве 
подтверждения примеры из художественного произведения на определённое правило, 
например, повествовательное, вопросительное и побудительное. 

2) Вторая задача- привлечение литературного материала при объяснении нового 
грамматического правила. Здесь задача усложняется тем, что студенты стоят перед 
необходимостью подыскать не на известные им уже ранее грамматические правило, а на 
новые, те, которые им ещё предстоит осмыслить, закрепить, научиться пользоваться 
ими. Преподавателю иногда следует облегчить задачу обучающихся; назвать 
произведение, главу или отдельный эпизод. Грамматическое задание на таком уроке и 
превращает работу в автоматический подбор нужных примеров, потому, что учитель 
обязательно отводит время и для беседы на этические и эстетические темы, поднятые в 
произведении и отражённые в подобранном материале.  

Подбирая примеры к грамматическим правилам, из художественной литературы 
студенты идут не от правила к языку, а от живого языка, от наблюдения над языком к 
выводу. Богатые возможности для привития интереса к профессиям. Проводиться 
беседа о профессиях родителей студентов; предлагается им поинтересоваться, где 
работают их родители, и рассказать об этом на следующем уроке. Ребята сами делают 
вывод, что надо хорошо учится, упорно трудиться, быть настойчивым в достижении 
поставленной цели. При изучении стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» 
обращается внимание ребят на то, что и труд умственный на благо народа.  

Уроки русского языка также предоставляют богатые возможности для воспитания 
обучающихся в духе трудолюбия, и ориентируют студентов на необходимость получить 
в будущем определённую профессию. К каждому уроку стараемся подобрать слова, 
примеры – предложения, составляем карточки, воспитывающие у студентов 
трудолюбие, настойчивость, интерес к русскому языку, любовь к Родине, обеспечиваем 
единство учебно-воспитательного процесса. Внеаудиторная работа по русскому языку и 
литературе (конференции, утренники, экскурсии в типографию, на хлебопекарню 
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кружковая работа, подготовка материала, оформление альбомов, выпуск стенных газет, 
подбор материалов) воспитывает у студентов трудолюбие, настойчивость, помогает 
расширить их познания в области литературы, приучает пользоваться русским языком в 
повседневном общении с товарищами. Работу над диалогической и монологической 
речью стараемся проводить систематически, на каждом уроке, начиная с первого дня 
обучения русскому языку. На уроках чтения и литературы стараемся воспитывать у 
своих студентов уважение к труду и рабочим профессиям на примере изучаемых 
текстов. У нас работает кружок «Выучи русский язык» в нём занимаются студенты с 
хорошей языковой подготовкой. Всё это повышает интерес к изучению русского языка. 
Часто используем также русские пословицы и поговорки о хлебе, так как подобный 
материал обладает огромный воспитательной силой – воспитывает у студентов любовь 
и уважение к труду. 

Книга – необычайно сложное общественное явление. Книга могучее и самое 
универсальное средство общения людей, народов, поколений. Роль книги будет расти с 
каждым новым этапом на пути культурного и научного прогресса. И поэтому мы, 
преподаватели, всегда советуем своим студентам читать как можно больше книг, 
журналов, газет. Из них они узнают много интересного и даже имеют возможность 
печатать какие-то свои рассказы, притчи в университетской газете. 
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ЧТЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ 

Ахмедов Б.У. – преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ  
  В методике преподавания РКИ существует несколько видов чтения, которые 

зависят от коммуникативных установок: просмотровое, поисковое, ознакомительное 
(с общим охватом содержания) и изучающее (основной вид чтения). Просмотровое и 
поисковое чтение выступают скорее, как дополнительные упражнения и являются 
сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения.  

  Нас интересует, в первую очередь, изучающее чтение, как основной вид 
чтения при обучении иностранному языку. Задачи, которые ставятся перед 
студентами в процессе обучения изучающему виду чтения, зависят от характера 
переработки информации и условно делятся на три группы:  

1. «восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте» 
(предтекстовый этап);  

2. «извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте» 
(притекстовый этап);  

3. «осмысление извлеченной информации» (послетекстовый этап) [3: 99].  
  Таким образом, можно выделить три группы упражнений: предтекстовые, 

притекстовые и послетекстовые. На наш взгляд, необходимо разработать такую 
систему упражнений к тексту, которая учитывала бы психологические особенности 
восприятия и переработки текста в процессе обучения изучающему чтению.  

Осмысление – это важнейший механизм речевой деятельности, 
реализующийся через операции сравнения, сопоставления, обобщения, 
классификации. Механизм осмысления позволяет провести анализ языкового 
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оформления и структуры текста. В связи с этим на предтекстовом этапе важную роль 
играют упражнения на прогнозирование содержания читаемого текста. Эта 
иерархичность восприятия текста обязательно должна учитываться при составлении 
заданий к тексту.  

Рассмотрим возможные типы заданий для разных этапов чтения на примере 
текста «Абу Али ибн Сино». Текст рассчитан на студентов, владеющих русским 
языком на уровне В1 и выше. Перед чтением текста можно дать краткую 
библиографическую справку о Абу Али ибн Сино: – философе, лекаре и поэте. Об 
основоположнике медицинской науки.  

Предтекстовые задания должны в первую очередь активизировать уже 
имеющиеся у студентов знания, необходимые для первичного чтения и восприятия 
текста. На предтекстовом этапе должны быть задания, направленные на развитие 
коммуникативных навыков учащихся (обычно такие задания предполагают работу в 
парах).  

Образец: Выясните у товарища, где он обычно проводит каникулы или 
отпуск, куда бы он хотел поехать следующим летом, что хотел бы увидеть: 
исторические или современные города; культурные столицы (музеи, выставки); 
деревенские пейзажи; водопады, горы, моря; прекрасные пляжи на берегу моря.  

Можно предложить работу с заголовками текстов: Прочитайте названия 
текстов («Абу Али ибн Сино», «Душанбе столица Таджикистана», «Таджикистан моя 
родина», «Мой день»), но пока не читайте сами тексты. Постарайтесь догадаться, о 
чем здесь пойдет речь? Если дается сразу несколько текстов для чтения, 
объединенных общей темой, можно предложить следующий вариант заданий: статьи 
нумеруются, а заголовки статей даются в виде списка (формулировка задания не 
меняется). Далее идет список слов, и необходимо определить, к какому из заголовков 
имеет отношение каждое из слов (незнакомые слова студенты должны проверить по 
словарю): шедевр, резиденция царей, культурные столицы, Душанбе, дорожная 
карта, экологически чистый, красоты Таджикистана. Важно, чтобы студенты начали 
обсуждать тему, которой посвящен текст, рассказали о том, что они уже раньше 
слышали и знают об этом. Таким образом, на предтекстовом этапе необходимо 
задействовать механизм прогнозирования, когда студент опирается на прошлый 
опыт и прогнозирует будущие события, выдвигает гипотезы, активизируя знания по 
лексике и грамматике.  

Изучающее чтение требует от студентов не только языковой догадки, но и 
умения анализировать лексику и грамматику. У студентов, владеющих уровнем В1 и 
В2, могут вызвать затруднения некоторые идиоматические выражения, поэтому их 
надо обязательно включить в предтекстовые задания.  

1. Прочитайте и постарайтесь понять данные слова и словосочетания: с 
помощью однокоренных слов; с помощью контекста; с помощью синонимов или 
толкований.  

2. Найдите в словаре и запишите значение следующих слов, составьте с 
этими словами предложения: прикоснуться (к чему? чем?); выглядеть будто (кто?); 
резиденция (чья? кого?); облицевать (облицован) (чем?).  

Притекстовые задания даются перед чтением текста, они активизируют 
внимание, оперативную память, механизмы вероятностного прогнозирования и 
осмысления. Если заголовки статей даются отдельно от самих текстов, на 
притекстовом этапе можно предложить прочитать тексты и затем соотнести их с 
предложенными выше заголовками. Притекстовое задание не должно сводиться 
только к одному предложению из текста, оно должно относиться ко всему 
содержанию текста или к соответствующей его части. Здесь можно говорить о 
просмотровом чтении, когда надо найти нужную информацию, быстро просмотрев 
текст. Образец: Быстро просмотрите текст и скажите, о каком городе идёт речь в 
каждом из текстов? Что вы уже знали о Душанбе, а что услышали впервые?  
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Важную роль в обучении чтению играют послетекстовые задания. 
Недостаточно просто задать вопросы по содержанию текста. На послетекстовом 
этапе должны быть задания, направленные на анализ структуры текста, средств 
связи, а также задания с выходом в устную и письменную речь. Неслучайно 
говорение и чтение в методике преподавания РКИ рассматриваются как «единый 
комбинированный речевой акт, где первая фраза представляет собой извлечение 
информации, а вторая – использование этой информации для различного типа 
высказываний» [4: 3]. Таким образом, послетекстовые задания не только 
контролируют степень понимания текста, но и готовят читающего к тому, чтобы 
воспроизвести полученную информацию.  

На послетекстовом этапе можно предложить студентам вспомнить 
дополнительную информацию из только что прочитанных текстов (с какими 
государствами имеет границу Таджикистан? Что означает слово Авицена? и т. д) В 
каждом из предложенных вопросов могут быть выделены слова или словосочетания, 
встречающиеся в тексте, данные слова студенты могут проверить по толковым 
словарям. Затем предлагается еще раз прочитать текст и проверить правильность 
ответов. На этом же этапе идет работа с синтаксическими конструкциями, 
встречающимися в тексте:  

1. Замените выделенные слова по образцу. Найдите похожие предложения в 
тексте.  

2. Замените выделенные слова синонимами.  
  Последняя группа послетекстовых заданий направлена на развитие 

коммуникативных навыков студентов. Можно предложить обсудить в группе 
следующие вопросы: Почему столица называется Душанбе? Почему Сино покидает 
свой родной город? Что вы посоветуете туристам приезжающим в Таджикистан? 
Сравните ваши ответы с ответами других студентов. Напишите дома рассказ о том 
как вы проводите свой день. Такие задания формируют навыки работы в коллективе 
для выполнения групповых заданий, учат выражать собственное мнение по 
проблеме, содержанию текста.  

Таким образом, при обучении изучающему виду чтения читающий 
стремится к детальному пониманию текста, анализирует его языковую форму, что 
позволяет «осознать структурные компоненты текста», установить «их смысловое 
содержание, т.е. подготавливает учащегося к интуитивному восприятию формы и 
детальному пониманию содержания» [5: 138].  

Последняя группа послетекстовых заданий направлена на развитие 
коммуникативных навыков студентов. Такие задания формируют навыки работы в 
коллективе для выполнения групповых заданий, учат выражать собственные мнения 
по проблеме и содержанию текста. 

Таким образом можно сделать вывод, что чтение предполагает наличие не 
только образовательных, но и воспитательных целей, поэтому необходимо, чтобы 
тексты отвечали познавательным интересам учащихся. И, наконец, обучение 
изучающему виду чтения подводит нас к другим видам речевой деятельности: 
говорению и письму.  
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ТАСНИФОТИ ФЕЪЛҲОИ ИФОДАГАРИ ЭҲСОС 

ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 

Дустмуродов Р.Ш. - ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

 
Пешрафтҳои кунунӣ дар ҷодаи забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, типологӣ ва 

муқоисавӣ, омӯзиши фарҳангҳои гуногун боиси таваҷҷуҳи зиёд ба тарзи изҳори 

муҳаббат миёни мардумони фарҳангҳои мухталиф дар мавридҳои гуногун шудаанд. Аз 

ҷумла, инсоният чӣ гуна ба танзим даровардани аксуламали эҳсосии худро тибқи 

меъёрҳои иҷтимоиву фарҳангии муайяннамудаи фарҳангҳои ба он тааллуқдошта 

меомӯзад. Бинобар ин, мақолаи мазкур ба таҳқиқи ифодаи лингвистии эҳсосот дар 

забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст. Бо ин мақсад, дар асоси усули 

мақсадноки интихоб гунаҳои бисёре дар забонҳои таҳқиқшаванда мавриди таҳқиқ 

қарор гирифтаанд. Сипас, бо истифода аз таҳлили типологияи муқоисавӣ намудҳои 

гуногуни феълҳои ифодагари “муносибати эҳсос” чун мавзуи тадқиқ интихоб шуданд. 

Натиҷаҳои таҳлил нишон медиҳанд, ки соҳибзабонон дар ифодаи ҳиссиёти худ 

намудҳои гуногуни феълҳои эҳсосиро истифода мебаранд. 

Мувофиқи ақидаи забоншиноси полшагӣ Анна Вежбитская мафҳумҳои эҳсосотиро ба 

категорияҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст: 

1. “чизи хубе рӯй дод” (масалан, шодмонӣ ё хушбахтӣ); 

2. “ чизи бад рӯй дод” (масалан, ғаму ғусса); 

3. ‘‘чизи бад рӯй дода метавонад / мешавад” (масалан, тарсу ҳарос); 

4. “Ман намехоҳам, ки чунин чизҳо рух диҳанд” (масалан, хашм ё ғазаб); 

5. “фикр кардан дар бораи одамони дигар” (масалан, ҳасад ё бадхоҳӣ);  

6. '' фикр дар бораи худамон '' (масалан, шарм ё пушаймонӣ). 

Дар асоси таснифоти пешниҳоднамудаи Вежбитская феълҳои ифодагари эҳсосро дар 

забонҳои трҷикиву англисӣ метавон чунин гурӯҳбандӣ намуд:  

Ҷадвали 1 

Гурӯҳбандии феълҳои эҳсосӣ дар забони англисӣ 
   

Нишонаҳо 
таснифоти 
Вежбитская  

чизи 

хубе рӯй 
дод 

чизи бад 

рӯй дод 

чизи бад 

рӯй дода 
мешавад 

ман 

намехоҳам
, ки чунин 

чизҳо рух 

диҳанд 

фикр 
кардан дар 
бораи 
одамони 
дигар 

фикр дар бораи 
худамон 

Феълҳои 
муносибати 

эҳсос дар 
забони 

англисӣ  

 
believe  

 
oblige  

 
shout 

 
annoy  
 

 
admire  
 

 
venture  
 

 convince  be down  frighten  trouble  confide  dare  
  amuse  labor  be afraid 

of  
tease  be accused 

of  
intend  

 indulge  cry  wonder  get on 
nerves 

put up with discourage  

 ease  feel silly doubt   observe admire  
 assure  shiver   commend  
 brighten  tremble    suppress 

admiration 

 expect      
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 enjoy      

 wish       

 

Ҷадвали 2. 

Гурӯҳбандии феълҳои эҳсосӣ дар забони англисӣ 
 

Нишонаҳо
и 
таснифоти 
Вежбитска
я  

чизи хубе 

рӯй дод 

чизи бад 

рӯй дод 

чизи бад 

рӯй дода 
мешавад 

Ман 

намехоҳам
, ки чунин 

чизҳо рух 

диҳанд 

фикр 
кардан дар 
бораи 
одамони 
дигар 

фикр дар бораи 
худамон 

Феълҳои 
муносибат

и эҳсос 
дар забони 

тоҷикӣ  

ба ваҷд 
омадан  

 
 
 
 
гиря 
кардан  

 
 
 
 

ваҳшат 
кардан 

асабонӣ 
шудан 

дилдорӣ 
кардан  

хиҷолат 
кашидан 
 

 розӣ 
будан  

қаҳр 
кардан  

тарсидан  барафрӯхт
ан  

лутф 
кардан  

пушаймон 
шудан  

  дӯст 
доштан  

нороҳат 
будан  

мутаваҷҷ
еҳ шудан  

ғазаб 
кардан 

 беобурӯ шудан 

 хушҳол 
шудан  

ғӯса 

хӯрдан  

тоқат 
надошта
н  

фарёд 
задан 

 ҷуръат доштан  

 дилгарм 
шудан  

бад 
будан  

бетоб 
шудан  

фош 
кардан  

  

 осудахот
ир будан 

ҳавсала 
кардан  

саргардо
н шудан  

дод задан   

 хушрафт

орӣ 
кардан, 
умед 
доштан  

гиҷ 
шудан 

дудила 
шудан  

лаънат 
фиристода
н 

  

 ҳавас 
кардан  

дил 
шикаста
н  

тааҷҷуб 
кардан 

озор 
расонидан 

  

  баҳона 
кардан 

 хаста 
шудан 

  

  нола 
кардан 

 бад гуфтан   

 

Дар марҳилаи дувум типологияи эҳсосот барои муайян кардани навъи 

мафҳумҳои эмотсионалӣ интихоб карда шуд. Дар натиҷа, ин ду модел ҳамчун асоси 

умумӣ барои муайян кардани муносибати намуд / рамз дар ҳикояҳои муаллифони тоҷик 

ва англис хидмат карданд. Типология инҳоро дар бар мегирад: “мафҳум (концепция), 

ҳиссиёт, рефлексҳо, ифодаҳои ғайриихтиёр ва ифодаҳои ихтиёрӣ”. 

Мафҳум ё худ консепсия рафтореро, ки таъсири мусбат ё манфии руҳиро дар бар 

мегирад, ки дар натиҷа намудҳои гуногуни эҳсосот, ба монанди ғаму андӯҳ, ва эҳсосоти 

гунаҳкорӣ, дилгирӣ, ҳаяҷон ва ҳавасро ба вуҷуд меоранд. Аз тарафи дигар, рефлексҳо 

ба шахс барои пешгириии таҳдидҳо ва зарарҳои ошкоркунандаи ҳассос, ба монанди 

тарс, нафрат ва тааҷҷуб кумак мекунанд. 
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Илова бар ин, ифодаҳои ғайриихтиёри консепсия, ҳиссиёт ё рефлекс, рафтори 

дигаронро аз ҷиҳати воҳима, сурхӣ ва туршрӯёна дар бар мегирад. Ибораҳои ихтиёрӣ 

бошанд, бо тасмимҳои маъмулӣ бармеангезанд, аз қабили ханда ва ғазаб, ки рафтори 

дигаронро роҳнамоӣ мекунанд. Дар дохили ҳар як таксономияҳо, якчанд зергурӯҳҳои 

эҳсосӣ ё гипонимҳо мавҷуданд, ки ҳар яке фарқиятҳои олитаринро дар бар мегиранд, 

ки дар натиҷа фаҳмиши ҳамаҷонибаи эҳсосот ба вуҷуд меояд. 

Масалан, дар забони англисӣ як қатор калимаҳое мавҷуданд, ки эҳсосоти некро 

ифода мекунанд, ба монанди joy (шодмонӣ), happiness (хушбахтӣ), content (хушҳолӣ), 

delight (лаззат), relief (осоиш), excitement (ҳаяҷон), hope (умед) ва pleasure (лаззат). 

Ҳамин тавр, гуфтаҳои болоро ба назар гирифта, хулоса баровардан мумкин аст, ки 

таснифоти феълҳои ифодагари эҳсос дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавзуи баҳсталаб 

ва таҳқиқшаванда буда, инсоният барои ба танзим даровардани аксуламали эҳсосии 

худ тибқи меъёрҳои иҷтимоиву фарҳангии муайян онро меомӯзад.  
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ВОСИТАҲОИ АСОСИИ АЛОҚАИ ТОБЕИ ҶУМЛАҲОИ ПАЙРАВИ САБАБ ВА 

НАТИҶА БО САРҶУМЛА ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Орзуева П. Ҷ., ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 

 
Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ яке аз рукнҳои асосии илми забоншиносӣ ба шумор 

мераванд. Дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ муносибати ҷумлаҳои яктаркиба ва 

дутаркибаеро мушоҳида мекунем, ки яке аз чумлаҳо ба дигаре тобеъ аст. Ҷумлаи 

тобеъшаванда – ҷумлаи пайрав буда, ҷумлаи тобеъкунанда сарҷумла номида мешавад. 

Сарҷумла аз ҷиҳати сохт пояи асосӣ ба шумор рафта, пайрав ба эзоҳи он меояд. 

Дар дохили ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ҷумлаҳои аз ҷиҳати сохт хеле гуногун мушоҳида 

мешаванд, ки ба воситаи онҳо муносибатҳои ҷузъҳо ва ҷумлахо мукаррар мегарданд. 

Ҳама гуна ҷумлаҳои пайрав дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби тобеъ сарҷумла ва 

ё ягон аъзои онро шарҳу эзоҳ медиҳанд ва барои нишон додани чигунагии фикрҳои дар 

сарҷумла ифодаёфта хизмат мекунанд. Аз ин ҷост, ки онҳо чӣ аз ҷиҳати сохт ва чӣ аз 

ҷиҳати мазмун дорои аҳамияти бузург буда, хусусиятҳои ба худ хос доранд.  

Дар забони адабии тоҷик воситаҳои алоқаи тобеи ҷумлаҳои пайрав ба сарҷумла 

хеле гуногунанд. Пайвандакҳои сершумор, калимаҳои ба пайвандакҳо ҳамнисбат, 

мутобиқати шаклҳои феълӣ - хабарҳои сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав, ҷойи ҷумлаи 

пайрав дар ҷумлаи мураккаби тобеъ ва интонатсия, воситаҳои тобеъкунандаи ҷумлаҳои 

пайрав ба сарҷумла мебошанд, ки ҳар яки онҳоро алоҳида ва батафсил бояд омӯхт. 

Ба ақидаи забоншиноси тоҷик Д.Тоҷиев, барои инкишофи ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ дар таркиби сарҷумла омадани иҷораҷонишин, зарф ва таркибҳои зарфӣ низ 

муҳим аст, зеро ин воситаҳо барои боз ҳам зичтар алоқаманд шудани ҷумлаҳои пайрав 

ба сарҷумла нақши бузург мебозанд [9, с.11]. 
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Пайвандакҳо яке аз асоситарин воситаи алоқаи синтаксисии ҷузъи ҷумлаи 

мураккаби тобеъ ба ҳисоб мераванд ва муносибатҳои гуногуни онхоро ифода 

менамоянд. Пайвандакҳо на фақат муносибатҳои тобеиро ифода мекунанд, балки 

тобиши маъноии онҳоро низ мефаҳмонанд. 

Пайвандакҳои тобеъкунанда, ки одатан барои ифодаи маъно, вазифа ва 

тобишҳои алоҳидаи ҳар як хели ҷумлаи пайрав хизмат мекунанд, бевосита ба таркиби 

ҷумлаҳои пайрав медароянд. 

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пайвандакҳои тобеъкунанда ниҳоят зиёд 

ҳастанд ва онҳо навъҳои сершумори ҷумлаҳои мураккаби тобеъро ба сарҷумла тобеъ 

мекунанд. Пайвандакҳои тобеъкунандаи замон, макон, сабаб, мақсад, шарт, натиҷа, 

хилоф, тарзи амал, миқдору дараҷа, монандӣ ва пуркунанда дар хелҳои алоҳидаи 

ҷумлаҳои мураккаби тобеъ фарқияти маъно, сохт ва ё хосияти услубии онҳоро нишон 

медиҳад. 

Дар синтаксиси забони адабии тоҷик ҷумлаи пайрави сабаб хели махсуси 

ҷумлаҳои пайравро ташкил дода, ба воситаҳои гуногун, ба сарҷумла тобеъ мешаванд. 

Пайвандакҳои сершумори тобеъкунанда, калимаҳои ҳамнисбат, мутобиқати 

шаклҳои феълӣ - хабарҳои сарҷумла ва ҷумлаи пайрави сабаб, ҷои ҷумлаи пайрави 

сабаб дар таркиби ҷумлаи мураккаб ва интонатсияи хоси тобеъ воситаҳои ба ҳамдигар 

вобастаи ифодаи алоқаи ҷумлаи пайрави сабаб ба сарҷумла мебошанд. 

Яке аз воситаҳои асосии тобеъкунандаи ҷумлаи пайрави сабаб ба сарҷумла 

пайвандакҳо мебошанд. 

Дар синтаксиси мактабии соли 1948 дар боби ҷумлаи пайрави сабаб 

пайвандакҳои зеро, зеро ки, чунки, азбаски, барои он ки, ки, чун зикр ёфтаанд [ 7, с.67].  

Дар китоби дарсии синтаксис барои мактабҳои олӣ пайвандакҳои азбаски, чунки, 

зеро, зеро ки, модом ки ба боби ҷумлаи пайрави сабаб дохил шудаанд. Ниҳоят, 

Ш.Рустамов дар рисолаи махсуси худ— “Ҷумлаҳои мураккаб бо пайрави сабаб дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик” пайвандакҳои хеле зиёдро, ки воситаи алоқаи ҷумлаи 

пайрави сабаб бо сарҷумла мебошанд, қайд намудааст. 

Чӣ тавре ки мебинем, як гурӯҳ пайвандакҳои ҷумлаи пайрави сабаб қариб дар 

ҳамаи китобҳо ба монанди ки, зеро ки, чунки, азбаски, вале гурӯҳи дигарашон, ба 

монанди чаро ки, бинобар ин (он) ки, модоме ки, барои он ки, ба сабаби он (ин) ки фақат 

ба баъзе асарҳо дохил шудаанд. 

Дар забони англисӣ низ пайвандакҳои тобеъкунандаи зиёде мавҷуданд, ки воситаи 

асосии алоқаи ҷумлаҳои пайрави сабаб мебошанд. Ин пайвандакҳо ба монанди: as, 
because, because of, since, for, for fear,for that, for the reason that, on the ground that, so, 

мебошанд, ки ба воситаи онҳо ҷумлаи пайрав ба сарҷумла тобеъ мешавад.  

Ҷумлаҳои пайрави сабаб дар дохили ҷумлаи мураккаби тобеъ мувофиқи вазифа 

ва хусусиятҳои синтаксисиашон ҷои муайян ва махсуси худро доро мебошанд. Аз 

мушоҳидаҳо бармеояд, ки аксари ҷумлаҳои пайрави сабаб пас аз сарҷумла омада, 

сабаби иҷрои амали сарҷумларо шарҳ медиҳанд. Ғайр аз он ҷойи ҷумлаи пайрави сабаб 

ба пайвандакҳои тобеъкунанда низ вобастагӣ дорад. 

Ҷумлаҳои пайрави сабаб бо пайвандакҳои чунки, зеро, зеро ки, чаро ки дар бисёр 

мавридҳо пас аз сарҷумла меоянд. 

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо якчанд ҷумлаҳои пайрави сабабро бо истифодаи 

пайвандакҳои тобеъкунандаи зерин дар ду забон меорем, ки чунин мисолҳо дар китоби 

“Ёддоштҳо”-и устод Айнӣ хеле хуб ба назар мерасад. 

 Масалан: Ин хабар маро бисёр парешон кард, чунки ман ба вай зиёда омӯхта 

шуда будам...[1, с.55]. Дар ин ҷумла, ин хабар маро бисёр парешон кард, сарҷумла буда, 

ман ба вай зиёда омӯхта шуда будам, пайрави сабаб мебошад, ки ба сарҷумла ба 

воситаи пайвандаки тобеъкунандаи чунки тобеъ шудааст. Дар муқоиса бо ҷумлаи 

забони англисӣ пайвандаки чунки ҳамчун since тарҷума шудааст: This news greatly upset 
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me, since I had played a large part in his training…[10, с.75]. Дар ҷумлаи забони англисӣ 

низ пайвандаки sincе (чунки) пас аз сарҷумла омада, ҷумлаи пайрави сабабро ба 

сарҷумла тобеъ кардааст. 

Чунонки дар мисолҳои боло мебинем, ҳамаи ҷумлаҳои пайрави ифодакунандаи натиҷа 

дар ду забон, тоҷикӣ ва англисӣ пас аз сарҷумла ҷой гирифтаанд. Дар онҳо сарҷумла 

натиҷаи фикри ҷумлаи пайравро ифода мекунад. 

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дараҷаи вобастагии сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав 

гуногун мебошад. Байни сарҷумла ва ҷумлаҳои пайраве, ки ягон аъзои сарҷумларо 

шарҳ медиҳанд, вобастагӣ бештар мушоҳида мешавад, чунки онҳо ба як аъзои сарҷумла 

алоқаманд буда, аксари чунин ҷумлаҳои пайрав ба ибораҳо бармегарданд ва ягон аъзои 

ҷумлаи сода шуда метавонанд. Дар забони тоҷикӣ як пайвандаки тобеъкунандаи ки 

метавонад дар ҳамаи хелҳои ҷумлаи пайрав истифода шавад. (ҳар кас ки, ҳамин ки, касе 

ки, ҳамоне ки, ба тарзе ки, то ҷойе ки, вақте ки, то ки, чунки, зеро ки, ки ва ғайра).  

Чӣ тавре ки маълум шуд, таснифоти ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб 

ва натиҷа дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими синтаксиси 

ҷумлаҳои мураккаб ба шумор меравад. Ҳангоми таснифоти онҳо ҳамеша бояд дар хотир 

дошт, ки ҷумлаи пайрав як ҷузъи сохти синтаксисии ҷумлаи мураккаб аст ва он бо 

воситаҳои гуногун сарҷумларо эзоҳ медиҳад ва ба ин васила ҷумлаҳои мураккаби тобеъ 

ба амал меояд. Ҷумлаҳои пайрав хусусиятҳои ба забониҳои тоҷикӣ ва англисӣ хос 

доранд, ки моро зарур аст онҳоро бештар мавриди омӯзиш қарор диҳем. 

Дар муқоиса бо забони англисӣ низ, ҷумлаҳои пайрав хусусиятҳои ба худ хосро 

доранд. Ҳамаи ҷумлаҳои пайрав дар ду забон сарҷумларо аз ягон ҷиҳат эзоҳ медиҳанд. 

(мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, тарзи амал, макон, замон, мақсад, сабаб, 

натиҷа ва ғайра). 

Яъне, барои сохтани ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави сабаб ва натиҷа 

нақши пайвандакҳои тобеъкунанда дар ду забон, ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам забони 

англисӣ бениҳоят муҳим аст ва онҳо воситаи асосии алоқаи ҷумлаҳои пайрав ба шумор 
мераванд.  
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРӢ ВА МАЪНОИИ ИСТИЛОЊОТИ ЃАЛЛАДОНА ДАР 
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Умаралиева Т. М., ассистенти кафедраи забони хориҷии ДДМИТ 
Яке аз масъалањои муњиму боарзиш ва рўзмарраи мардум ин соњаи кишоварзї 

буда, дар заминаи он калимаву истилоњоти зиёде ба вуљуд омадааст, ки омўзиш ва 
пажуњиши онњо дорои ањамияти бузурги илмї мебошад. 
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Мусаллам аст, ки як бахши маводи бисёр арзишманди њар як забон, аз љумла 
забонњои тољикї ва англисиро низ вожаву истилоњоти соњаи кишоварзї ташкил 
медињанд. Дар забони тољикї бештари калимањои ин соња хоси худи забон мањсуб 
меёбанд ва дар њамон шакли бунёдиашон, ба истиснои бархе аз таѓийроти овозї 
(фонетикї) то имрўз мањфуз мондаанд. 

 Соњаи кишоварзї манбаи асосї ва муњими рўзгузаронии инсон ба шумор меравад, 
аз ин љињат, дар асоси он калимањои фарохўри замон ба миён омадааст, ки ба фарњанг, 
яъне расму русум, суннатњои мардуми њар халќият ва миллат робитаи ќавї доранд. 

 Бинобар њамин, вожањои соњаи кишоварзї як ќисмати бузурги захираи луѓавии 
њар як забонро дар бар мегирад, ки љамъоварии маводи соња тањлил ва тањќиќи 
махсусро талаб мекунад. 

 Чуноне маълум аст, рўз то рўз илму техника рушду инкишоф ёфта истодааст, ки 
хоњ нохоњ ба таѓйироту тањаввулоти муносибатњои истењсолии тамоми соњањо, аз љумла 
соњаи кишоварзї низ таъсири худро расонида, навоварї ва дигаргунињои мухталифро 
ба вуљуд оварда истодааст. Масалан, ќаблан бештари корњои кишоварзї дастї ва ё 
љуфти гов ё дигар чорпоён, дар мисоли аспу хар ба анљом расонида мешуд. Имрўз 
тавассути техникањои замонавї ба љо оварда мешаванд. 

 Инчунин, аксарияти пешањои кишоварзї аз байн рафтанд, ки калимањои ба он хос 
ё бунёдии аз нигоњи забоншиносї боарзиш бо мурури давру замон оњиста-оњиста 
маќомашонро аз даст доданд ва ё аз эътибор соќит шуданд, чунки љойи онњоро 
калимањои нав гирифтанд. 

 Калимаву истилоњоти кишоварзї низ мисли соњањои дигар натанњо барои 
омўзиш ва пажуњиши забонњои тољикї ва англисї муњиму судманд арзёбї мешавад, 
балки барои баррасии таърихии хонаводаи забонњои њиндуаврупої аз манфиат холї 
нахоњад буд. 

 Аз ин рў, як ќисмати луѓоти соњаи кишоварзї, аз љумла навъњои баъзе аз 
зироатњои ѓалладонаро дар муќоиса ба забони англисї метавон мавриди омўзишу 
баррасї ќарор дод, ки шуморе аз онњо асолати бунёдии худро дар забони тољикї аз 
забонњои эронии бостон ва миёна бо бархе аз тафовутњои савтї (фонетикї) нигоњ 
доштаанд. 

 Дар ин маќола бархе аз номњои луѓоти зироатњои ѓалладонаи забони тољикї аз 
рўйи хусусиятњои маъної ва сохторї дар муќоиса ба забони англисї мавриди баррасї 
ќарор мегирад. Яке аз навъњои маъмули ѓалла, ки дар рўзгори њаррўзаи мо истифода 
мешавад, дар забони тољикї бо номи гандум ва дар забони англисї ба гунаи wheat 
маъруфият доранд. Аз љињати баромад вожаи гандум ба забонњои бостони эронї 
алоќаманд буда, бо баъзе фарќиятњои савтї (фонетикї) дар забонњои муосири форсї, аз 
љумла забони тољикї низ асолати бунёдии худро нигоњ доштааст. Чунончи, дар авестої 
gantuma, форсии миёна gandum, форсии миёнаи турфонї gannum, портї gandum, суѓдї 
gandam, хутанї ganama, хоразмї gandym, балхї gandomo мавриди истифода будааст [1, 
1957, с. 181; 11, 1995, 4162.] 

 Аз муќоисаи калимаи мавриди пажуњиш маълум мешавад, ки шакли форсии 
миёна дар забони тољикї бидуни таѓйирот њифз гардида, дар забонњои дигари форсии 
ќадимаву миёна бо баъзе овозњо фарќ мекардааст. 

 Вожаи гандум навъе аз ѓалладона буда, ѓизои асосии инсон ба њисоб меравад ва 
аз он нон ва ѓизоњои гуногуни дигар омода карда мешавад. 

 Аз ин рў, дар бораи гандум шоирони адабиёти классикї ва муосири тољик дар 
ашъори худ онро тавсиф кардаанд. Барои таќвияти андешањои худ метавон аз ѓазалиёти 
Њофиз њамчун намуна ду мисраи шеъриеро ёдовар шуд, ки аз ањамият холї нахоњад буд: 

 
Падарам равзаи ризвон ба ду гандум бифурўхт, 
 Нохалаф бошам, агар ман ба љаве нафрўшам  [4, с. 251]. 
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Дар забони тољикї ин ду навъи ѓалладона, яъне гандум ва љавро ба маънои маљоз 
ё киноя низ ба кор мебаранд, ки дар ашъори бархе адибон корбаст гардидааст. 
Чунончи, Бадрии Кашмирї дар мисраъњои зерини шеъриаш гандум ва љавро дар шакли 
киноя чунин ба назм даровардааст, ки хеле љолиб буда, гўё имрўз гуфта шуда бошанд: 

 
 Њама гандумнамои љавфурўшанд, 
 Гање дар оњу гоње дар хурўшанд [4, с. 251]. 
 
Гандумнамои љавфурўш дар забони тољики имрўза њам доираи истифодаи 

фаровон дорад, вале мушоњидањо нишон медињанд, ки насли љавони мо ба маънои ин 
ибора сарфањм намераванд. Ин ибора, ки аз ду навъи ѓалладонаи барои инсон муњиму 
асосї таркиб ёфтааст, аз таљрибаи њаётии чандсолаи мо манша гирифта, то ба рўзгори 
имрўзаамон расидааст ва мазмуни чуќур дошта, дар мавриди инсонњои фиребгар гуфта 
мешавад ва бештар ба хислати мардуми мо хос аст. Дар забони англисї чунин иборае 
ба навъњои гандум ва љав мављуд нест, ки дар ин ќолаб сохта шуда бошад. Маънои ин 
ибораи изофї киноя аз касе мебошад, ки чизеро мухолифи њаќиќат наѓз ва дуруст 
нишон медињад; фиребгар, сохтакор, ќаллоб [3, с. 251]. 

Ба њамин минвол, метавон гуфт, ки пешаи кишоварзї, хосатан парвариши 
зироатњои ѓалладона яке аз пешањои муњими давраи пайдоиши насли одам, аниќтар 
карда гўем, ба давраи Одаму Њавво ва фарзандони онњо Њобилу Ќобил робита дошта 
ва аз он замон сарчашма гирифтааст. Рољеъ ба ин масъала, забоншиноси тољик 
С.Мирзоев дар яке аз маќолањои худ, ки ба бархе аз калимањои кишоварзии забони 
суѓдї бахшида шудааст, маълумот ироа гардидааст. 

Дар маќола ќайд шудааст, ки: «… калимаву истилоњоти зиёде аз он замон то ба 
рўзгори мо такмил ёфта омадааст. Дар забони яѓнобї њам мисли забонњои дигари дунё 
як ќисмати муњими захираи луѓавии онро вожаву истилоњоти кишоварзї ташкил 
медињанд» [3, с. 7]. 

Навъи дигари маъмул ва муњими зироатњои ѓалладона љав мебошад, ки дар забони 
англисї ба сурати barely истифода мешавад. Љав њам ѓаллае мебошад, ки аз он низ нон 
мепазанд ва имрўз бештар барои парвои њайвонњои хонагї истифода мебаранд. 

Ин навъи ѓалла њам бунёди ќадима дошта, бо фарќияти ками савтї асолати худро 
дар забони тољикї нигоњ доштааст. Вожаи љав дар забонњои ќадимаи эронї, бархе аз 
забонњои эронии нав ва њатто њиндии бостон дар шаклњои монанд, ба истиснои бархе 
фарќиятњои овозї (фонетикї) ба чунин маъноњо ба кор мерафтааст: ав.yava «для 
обозначения различных знаков»; др.инд. yava «ячмень»; др.ир.yava; пехл.,перс., тадж. 
Jav;пар.zo,бел. Jaw «ячмень»; ишк.yaw,санг.you,мдж, yaw,йид.you «зерно, хлеб» [1, с. 7; 
11, 11030]. 

Дар наќша шакли талаффуз ва маъноњои онњоро метавон дар шакли зайл тасвир 
кард: 

 
Забонњо Шакли талаф- 

фузи калима 
Маъно Англисї 

форсии бостон yava љав barely 
њиндии ќадим Yava љав barely 
пањлавї  Yava љав barely 
авестої Yava ѓалладона barely 
суѓдї Yava љав barely 
парфиянї Zo љав barely 
забонњои эронии 
нав 

   

мунљонї You ѓалла barely 

форсї Jav љав barely 
тољикї Jav љав barely 
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балуљї Jaw.jo  љав barely 
ишкошимї Yaw љав barely 

осетинї-иронї Yaw арзан  
йигорї You ѓалла, нон (хлеб)  
яѓнобї yaw љав barely 

 
Вожаи љав на танњо ба маънои аслї, балки дар шаклњои маљоз дар маќолу 

зарбулмасалњо ва иборањои фразеологї ба таври фаровон дар осори адабиёти классикї 
истифода шудааст, ки ин њам нишонаи бунёди куњандоштаи он дар забони тољикист. 
Масалан, Низоми Ганљавї дар ин мисраъњои шеъриаш вожаи љавро ба сурати такрор 
љав ба љав ба маънои «нуќта ба нуќта, њарф ба њарф, њама, тамоман» ба назм 
даровардааст: 

 
Замин чун љав шуда дар зери пояш, 
Фалакро љав ба љав паймуда пояш [5, с. 764]. 
Ё ин ки байни мардуми тољик ибораи рехтаи ба љаве фурўхтан маъмул аст ва онро 

Њофиз дар яке аз мисраъњои шеърияш ба таври зайл корбаст намудааст: 
Осмон, чў, мафурўшин азамат,к-андар ишќ, 
 Хирмани мањ ба љаве, хўшаи ин ба ду љав [5, с. 764]. 
 Ибораи фразеологии ба љаве фурўхтан маънои ба ќимати бисёр кам фурўхтани 

чизеро дорад. 
 Аз ин бахши луѓоти соњаи кишоварзї метавон номи хелњои гуногуни зироатњои 

ѓалладонаро, аз љумла љаву гандумро, ки дар минтаќањои мухталифи кишварамон 
кошта ва парвариш меёбанд, дар муќоиса бо забони англисї мавриди омўзиш ва 
пажуњиш ќарор дод. Номњои гуногуни навъњои љаву гандум мувофиќи суннат ва 
анъанањои милли зироаткории мардуми тољик, махсусан аљдодони ќадимаамон 
алоќаманданд. Таърихи тўлонї ва фарњанги волои зироаткорї боиси ба вуљуд омадани 
номњои муносиб ва навъу намудњои гуногуни ѓалла гардидааст. 

 Мафњуми умумии навъњои зироатњои мутаалиќ ба ѓалладона, ба вижа љаву 
гандум бо номи ѓалла маъруфият доранд, ки барои тамоми минтаќањои тољикнишин 
маълум ва фањмост. 

 Ѓалла мафњуми умумии зироатњои ѓалладона бошад њам, дар бархе аз маворид, 
бо номњои мушаххаси навъу намудњо ѓалладона њамроњ гардида, аз кадом навъ будани 
ѓалларо муайян месозад, ки онњо асосан дар шаклњои ибора сурат мегиранд. Масалан, 
ба љойи гандум ва љав ё навъи онњо ва монанди инњо ном бурда мешаванд, ки дар 
наќша метавон онњоро ба таври зайл истифода намуд: 

 
    гандум    wheat  
     љав      barely     grain 
Ѓалла-и    сафедак    white    

     сурхак     red 
 

Њамин тавр, метавон гуфт, ки бархе аз вижагињои мардумшиносии (этнографии) 
соњањои људогонаи кишоварзии мардуми кўњистон, шевањои љанубии забони тољикї, 
лањљањои болообии Зарафшон ва забони яѓнобї дар асарњои илмии муњаќќиќон бештар 
инъикос ёфтааст. 

Пажўњишњои бархе аз донишмандони хориљї ва ватанї, аз љумла П.А.Баранов, 

И.А.Райкова, Н.А.Кисляков, [2, с. 119] И.Р.Рањимов, П. Ҷамшедов, Т. Розӣ [7, 2005] ва 
дигарон он соњањои људогонаи кишоварзии минтаќањои љануби Тољикистонро љамъбаст 
намуда, хусусиятњои суннатї ва раванди имрўзаи онњоро то љое фаро мегиранд. Бо 
вуљуди ин, шарњу эзоњи забоншиносии истилоњоти бештари ќисматњои соњаи 
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кишоварзии забони адабии тољикї мавриди баррасии мукаммали илмї ќарор 
нагирифтааст, ба истиснои баъзе асару маќолањои лањљавї ва забонњои шарќї эронї. 

Мусаллам аст, ки омўзиш ва тањлилу тањќиќи истилоњоти соњаи кишоварзї њам 
барои луѓати таърихї ва њам барои луѓати муосир муфиду судманд хоњад буд, ба 
хотири он ки худи раванди кору фаъолияти одамон дар кишоварзї таърихи хеле ќадима 
дошта, калимаву истилоњоти ба он робитадошта як бахши бузурги захираи луѓавї ва 
таркиби луѓавии њар як забон, аз љумла забонњои тољикї ва англисиро ташкил 
медињанд. 

Бинобар њамин, њамаљониба, мукаммал ба риштаи пажуњиш даровардани 
истилоњоти кишоварзии забонњои муќоисашаванда барои ташаккули забоншиносии 
муосир ањамияти пурарзиш дорад. 
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ДАРАҶАИ ОМӮЗИШИИ НУТҚИ МАЗМУНАН НАҚЛШУДА ДАР ЗАБОНҲОИ 

ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Саидова М.А, ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии ДДМИТ 
 

  Мусаллам аст, ки бойгарии њар як забонро бидуни тањќиќи хусусиятњои гуногуни 
лексикї, грамматикї ва услубї, имкониятњои ифода, ташкили воситањои гуногуни 
ифода, имкониятњои ба таври мухталиф ва амиќ ифода кардани фикр тариќи 

воситањои гуногуни грамматикї омӯхтану аз худ кардан ѓайриимкон аст. Аз ин љињат, 
омўзиши ќоидаву ќонуниятњои грамматикии забон махсусан аз нигоњи муќоисавї, 
метавонад боиси вусъат додани имконоти зикршуда гардад.  

 Яке аз воситањои барќарор доштану устувор гардонидан ва ташаккул додани 
забон истифодаи хубу коршиносонаи имконоти таърихии забон ва ногусаста доштани 
робитаи он бо забонњои дигар мебошад. Робитаи ќавии дутарафаи забони тољикї бо 
забонњои дигари дунё, аз љумла бо забони англисї, бо роњи тарљума кардану тарљума 
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шудани маводњои бадеї, таълимї ва илмию сиёсї мебошад. Аз ин љост, ки тарљумаи 
асари бадеї, маводи таълимї ва сиёсию фарњангї дар ѓанї гардондани таркиби луѓавии 
забони адабии тољикї, аз як љониб, мустаъмал гардидани вожаю таркибњои он забон бо 
тобишу љилоњои гуногуни маъноии худ дар ин ё он забон, аз тарафи дигар, мусоидат 
мекунад.  

 Дар баробари андешањои зикршуда нутќи мазмунан наќлшуда ва воситањои ифодаи онњо 
дар забонњои гуногун яке аз мавзуъњои мураккаб буда, дар забонњои мухталиф роњу воситањои 
махсуси ифодаи худро доранд. Ин хусусият зарурати тањќиќотњои алоњидаи лингвистиро 
махсусан аз нигоњи муќоисавї ба миён меоварад, зеро ќоидаву ќонунњои грамматикии забонњои 
гуногунсохт бетафовут буда наметавонанд ва дар ин замина тањќиќи онњо имконоти ифодањои 
гуногунро дар забонњои гуногунсохт вусъат дода метавонанд. 
 Аслан, тањќиќи нутќи мазмунан наќлшуда ва мушаххас ифода шудани ќоидаву 
ќонуниятњои он дар забони тољикї њанўз дар корњои донишмандони тољик зикр 
гардидаанд. Новобаста аз мављуд набудани тањќиќоти алоњида ба ин гурўњи 
донишмандони соња, ки бо самтњои гуногуни ќонуниятњои грамматикии забон машѓул 
шудаанд ва то дараљае барои њалли мушкилоти он, аз љумла нутќи мазмунан наќлшуда 
сањм гузоштаанд, дар мисоли Б. Ниёзмуњаммадов [1968] , Л. Бузургзода [1968], Ш. 
Ниёзї [1958], Ќосимова [1967], К. Усмонов [1985] ва дигарон.  
 Дар тањќиќотњои забоншиносон Е.Ф.Ворно [1971], Л.А. Михеева [1973] ин амал 
нисбатан васеътар мавриди тањќиќ ќарор гирифта, илова ба меъёрњои муайяншуда 
баъзан љанбањои услубї низ мавриди омўзиш ва пешнињод ќарор дода шудаанд. Аз 
љумла, забоншинос О. Есперсен [1958] чунин мешуморад, ки: «Њангоми иваз намудани 
замони љумла гўянда масъулияти нутќро бар дўши муаллифи он мегузорад» [62,с.132]. 
Забоншинос З.П.Гаркунов бар он назар аст, ки: «Дар нутќи мазмунан наќлшуда гўянда 
то дараљае ба нутќи гуфташуда шубња дорад, аммо ин амалро танњо аз мазмуни матн 
дарёфтан мумкин аст» [42,с.176].  

Дар забоншиносии рус зери мафњуми нутќи мазмунан наќлшуда «яке аз шаклњои 
ифодаи нутќи бегона тавассути сарљумла ва љумлаи пайрав фањмида мешавад. Дар ин 
намуди ифода сарљумла њамон вазифаи сухани муаллифро, ки дар нутќи айнан 
наќлшуда меояд, иљро мекунад» [145,с.10]. 

Мусаллам аст, ки омўзиши васеи нутќи мазмунан наќлшуда бар он далолат 
мекунад, ки он асосан бо љумлањои пайрав сару кор мегирад. Донишмандони рус дар 
мавриди нутќи мазмунан наќлшуда андешањои гуногун пешнињод намуда, нутќи 
муаллифро, ки ифодакунандаи њамаи њолати нутќ мебошад, асосї медонанд. Масалан, 
забоншинос П.А.Лекант масъалањои марбут ба нутќи бегонаро шарњ дода, ба нутќи 
бавосита табдил ёфтани онро зикр менамояд [ З.А.Њ.Р,1988].  
 Масъалаи нутќи мазмунан наќлшуда дар забонњои англисї ва тољикї аз мавзуъњои 
хеле доманадор ба шумор меравад. Махсусан, дар забони англисї хусусиятњои гуногуни 
ифодаи он, ки нисбат ба забони тољикї тафовут дошта, бештар ба мушоњида мерасанд. 
Аслан, агар нутќи гўянда (шахси дигар ) бе таѓйирот оварда шавад, онро нутќи айнан 
наќлшуда мегўянд: - Занони дигар ба фикри модарам њамроњ нашуданд ва зане, ки ба ќозии 
њамдењаи мо аз дузах як чорбоѓи оташин тахсис карда буд гуфт: «Баъд аз ќозї шудан 
одил шудан мумкин нест....Лекин дар њар њол, њељ набошад, дар ќатори гунањгорони дигар 
як кўрпача барин љойро аз дўзах мегирад» [А.1 ,93. Ёддоштњо]. 
 Дар љумлањои боло нутќи каси дигар (яъне бе таѓйирот, бе таѓйири хусусиятњои луѓавї, 
грамматикї ва услубии нутќ) чи гунае ки гўянда гуфтааст, айнан оварда шудааст.  
 Дар забони англисї њамин сохтор ва дар умум дар њама забонњои дунё њамин 
сохтори ифодаи нутќи айнан роиљ аст. Масалан, дар љумлаи англисии: - My grandfather 
approached us and said, “You don’t have to go, we will make our own music. You can play the 
drum, and I will play the sunray” [А.2,39] нутќи гўянда айнан, чуноне ки дар љумлаи 
забони тољикї омадааст, бидуни таѓйирот оварда шудааст.  
  Дар љумлаи забони англисї сохтори ифодаи нутќи айнан, ки бо забони тољикї монанд 
аст, риоя гардидааст, яъне айнан оварда шудааст.  
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 Нутќи мазмунан наќлшуда баръакси ќоидањои болост, яъне дар он гуфтањои шахси 
дигар бо таѓйири хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва услубї оварда мешаванд. 
Њангоми ифодаи љумлањо аз нутќи айнан наќлшуда ба нутќи мазмунан наќлшуда дар 
забони тољикї љонишинњо, шахсњо, бандакњо таѓйир меёбанд. Онњо бо шахс ва 
шумораи хабару мубтадои љумлаи пайрав мувофиќ кунонида мешаванд, вале дар 
забони англисї ин мувофиќат аз рўйи ќоидаи махсус, яъне дар доираи ќоидаи 
мувофиќатии замонњо ба миён меояд. Масалан: : My father told me that Habiba’s father 
was the imam of his village, one of the most literate imams in the region… [А.2,101]. - Падарам 
ба ман гуфт, ки падари Њабиба имоми дења буд, яке аз имомони босавод дар мањал… 
[А.1,67. Ёддоштњо]. 
 Аслан, љумлањо аз лињози маъно ба тартиб меоянд ва дигар кардани мавќеи онњо 
ифодаи маъноро аз лињози мантиќ вайрон месозад. Аксар забоншиносон бар он 
андешаанд, ки ин намуди љумлањо дар аксар маврид дар ифодаи маъно баробар буда, 
дар ифодаи њамон як фикр ба њамдигар пайваст мешаванд. 
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СОХТОРИ СИНТАКСИСИИ ҶУМЛАҲОИ ШАРТӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР 

МИСОЛИ ҶУМЛАҲОИ ШАРТИИ НАВЪИ ЯКУМ ВА ДУЮМ 

Ҷонмардов З.А., ассистенти кафедраи забонҳои хориљии ДДМИТ 

Сайидалиева Г.М., муаллими калони кафедраи забонҳои хориљии ДДМИТ 

Ҷумлаҳои шартӣ бахши муҳими забоншиносӣ ба вижа забони англисӣ ба ҳисоб 

рафта, бо хусусиятҳои синтаксисии худ яке аз дигаре тафовути калон доранд. Ҷумлаҳои 

шартиро дар забони англисӣ Conditionals меноманд, ки аз сарҷумла ва ҷумлаҳои пайрав 

иборатанд. Бояд тазаккур дод, ки ҷумлаҳои пайрав аз зумраи ҷумлаҳое мебошанд, ки 

мо онро дар нутқи шифоҳӣ ва гуфториямон хело зиёд истифода мебарем. Масалан: 

«Агар ҳаво гарм бошад, мо ба истироҳати меравем.» 

«Агар нағз ба имтиҳонҳоят омода мешудӣ, ҳоло гузашта будӣ.» 

Ҷумлаҳои шартӣ дар забони англисӣ қоида ва тарзи бунёди худро дошта ва дар 

асоси он бино мешаванд. Онҳо аз ду ҷумали сода таркиб ёфтаанд (яъне аз ду ҷумлаи 

сода, ки дар якҷоягӣ як ҷумлаи мураккабро ба вуҷуд меоранд). Яке аз онҳо ҷумлаи 

пайраве мебошад, ки бо пайвандаки агар (If) ифода меёбад ва дигаре бошад сарҷумла 

номида мешавад. Дар сарҷумла бошад натиҷаи амал нишон дода мешавад.[3,20] 

Дар забони англисӣ бошад, чор намуди ҷумлаҳои шартӣ вуҷуд дорад, ки ҳар яке 
бо вазифа ва сохти грамматикии худро доранд: 

1. Ҷумлаи шартии нолӣ-Zero Conditional  

2. Ҷумлаи шартии навъи якум-First Conditional  
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3. Ҷумлаи шартии навъи Second-Conditional 

4. Ҷумлаи шартии навъи сеюм-Third Conditional 

Ҷумлаи шартии нолӣ-Zero Conditional  

Барои ифодаи ҳодисаҳо воқеаҳо ва падидаҳое истифода мешавад, ки ҳамеша 

дуруст ва рост ҳастанд. Вақте ки мо дар бораи бароҳини илмӣ, ҳодисаҳои табиат ва 

одатҳоямон мегӯем, дар ҳолати бо шарт ифода кардани он аз ҷумлаи шартии нолӣ 
истифода мебарем.  

Формулааш чунин аст: If + Present Simple, … Present Simple. 

« If you mix hydrogen and oxygen, you get water.» « Агар ҳидроген ва оксигенро ба ҳам 

омезед, об ҳосил мешавад.»  

Ё тарзи дигари ифода, ки дар он сарҷумла дар аввал омадааст: 

«You get water if you mix hydrogen and oxygen.» «Об ҳосил мешавад, агар ҳидроген ва 

оксигенро ба ҳам омезед» « If she goes to Moscow, she visits her sister.» «Агар ӯ ба Маскав 

равад, хоҳарашро мебинад.»  

Дар ин ҳолат аниқ метавонем гӯем, ки агар шарт иҷро шавад натиҷаи он низ ба 

амал меояд. Яъне: Агар ӯ ба Маскав равад, ҳатман хоҳарашро мебинад. Дар чунин 

ҷумлаҳо мо метавонем пайвандаки «агар» (If) – ро ба when (вақто ки) иваз намоем. 

Ҳамчунин, метавонем феълҳои модалии can- тавонистан, «may- эҳтимол аст», «шояд» ро 

низ истифода барем. «When she goes to Moscow, she visits her sister- Вақто ки ӯ ба Маскав 

равад, (дақиқан) хоҳарашро мебинад.» 

Ҷумлаҳои шартии нолӣ аз лиҳози синтаксисӣ ҷумлаҳое мебошанд, ки аз ду ҷумлаи 

замони ҳозираи оддӣ (дар забоншиносии тоҷик замони ҳозираоянда меноманд) сохта 
мешаванд. 

«If she goes shopping, she buys very expensive clothes.» « Агар ӯ ба харид равад,либосҳои хело 

гарон мехарад. (ин чунин маъно дора, ки ӯ ҳамеша чунин мекунад)» 
«If I can’t fall asleep, I read.» «Агар ман хоб рафта натавонам, китоб мехонам. (ман 

ҳамеша чунин одат дорам)» 

Ҷумлаи шартии навъи якум-First Conditional 

Навъи дувуми ҷумлаҳои шартӣ дар забони англисӣ First Conditional - ном дошта 

ҳангоме истифода бурда мешавад, ки амал ва ё ҳолати дар оянда ба вуқуъ ояд. Ба вуқӯъ 

омадани он аз эҳтимоли зиёд холӣ нест. Формулааш ба тариқи зайл ифода меёбад: 

If + Present Simple, … Future Simple. 

«If the weather is fine, we will go to the beach.» «Агар ҳаво хуб шавад, мо ба соҳили баҳр 

хоҳем рафт.» «We will go to the beach if the weather is fine. Мо ба соҳили баҳр хоҳем рафт, 

агар ҳаво хуб шавад.» 

Дар ҷумлаи мазкур гӯянда бар он итминон дорад, ки агар ҳаво хуб шавад онҳо ба 

соҳили баҳр хоҳанд рафт, аммо эҳтимоле низ вуҷуд дорад, ки чун ҳаво хуб нашавад, 

онҳо наметавонанд бираванд. 

Ҷумлаи пайрави шарти якум аз лиҳози синтаксиси аз пайвандаки If «агар» Present 

Simple (замони щозираи оддӣ) ва Future Simple (замони ояндаи оддӣ) таркиб ёфтаанд. 
(3,55) 

«She will stay in Moscow if she gets a job.» «Ӯ дар шаҳри Маскав хоҳад истод агар кор 
ёбад.» « If you buy some apples, I will make an apple pie.» «Агар ту себ харид куни, ман як 
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пироги себӣ омода хоҳам кард» «If I have enough money, I will buy a new dress.» « Агар 

пули зиёд дошта бошам либоси (куртаи) нав хоҳам харид.»  

Дар ҷумали пайрави шарти дуввум сарҷумла метавонад бо савол низ ифода ёбад: 

«Will we take a taxi if it rains?» « Мо таксӣ киро хоҳем кард агар борон борад?» 

Одатан, дар сарҷумалаи ҷумлаи пайрави шарти дуввум Future Simple Tense истифода 

мешавад, ки мо метавонем ба ғайр аз он феълҳои модалии can (тавонистан), should 

(боястӣ), might (бояд, шояд) ва ибораи be going to (ният доштан ,мақсад доштан )-ро 
истифода барем. 

«If it doesn’t rain this afternoon, we can play tennis.» «Агар имрӯз рӯзона борон наборад, мо 

метавонем ба бозии теннис машғул шавем.» « If it rains, we should stay home.» «Агар 
борон борад, ман мумкин аст, ки хона бимонам.  

  Дар забони адабии тоҷик бошад, мо ҷумлаҳои пайврави шартро ба замонҳо ҷудо 

намекунем, хусусияти фарқунандаи онҳо ин дороии полисемия будани ҷумлаҳои шарт 

аст, ки хосси ҳамаи ҷумлаҳои пайрав дар забони тоҷикї мебошанд [4,87]. 

Ҳамчунин, дар забони китобӣ пайвандаки муштараквазифаи “чун/ чу” низ ба кор бурда 

мешавад, ки он метавонад синоними «агар» ба ҳисоб меравад:  

Ба нармӣ чу гардан ниҳад рӯзгор.  

Дуруштию гармӣ наёяд ба кор. (Абушакури Балхӣ). 
 

Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  

Дигар узвҳоро намонад қарор. (Саъдї Шерозӣ). 
 

Хусусияти дигари фарқунандаи ҷумлаҳои шартии забони тоҷикӣ аз англисӣ дар 

он аст, ки ҷумлаҳои шартӣ дар забони тоҷикӣ метавананд бе пайвандак низ бо 

сарҷумла алоқаманд шаванд, аммо дар забони англисӣ бошад, ин имконнопазир аст ва 

агар пайвандак дар он ҳазф шавад, ҷумлаи шарт аз байн меравад: 

 Роз гӯям ба халқ, хор шавам, 

 Бо тӯ гӯям, бузургвор шавам (Низомӣ).  

Ба уштур савор шавӣ, роҳӣ дурро андеша кун (зарбулмасал) [5,208]. 

Ниҳоятан, бояд иброз дошт, ки ҷумлаҳои шартии англисӣ ва тоҷикӣ ҳарчанде аз 

лиҳози маъно ба ҳам монад бошанд ҳам, вале қисман аз лиҳози сохтор аз ҳамдигар 

фарқ мекунанд, ки онро метавон фарқияти ҷузъӣ номид.  
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ПЕШВАНДИ «ЊАМ»-И ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА  

МУОДИЛИ АНГЛИСИИ ОН 

Ҳамроев М. А., ассистенти кафедраи забони хориҷии ДДМИТ  

Пайдоиши пешвандҳои исмсоз дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таърихи куњан 

доранд ва мо зарур мешуморем, ки дар бораи пайдоиши яко яки онҳо маълумот диҳем. 

Дар калимасозии исмҳои забони тоҷикӣ танҳо пешванди ҳам- мавҷудаст, ки барои 

сохтани вожаҳо хизмат мекунад. Ба ақидаи забоншинос Ш. Кабиров, морфемаи 

исмсози ҳам, ки дар вожасозии форсии, бостон ва форсии миёна роиҷ буд, дар 

марҳилаи нав низ дорои ҳамон вазифаи қаблиаш аст, яъне бо исмҳо ҳамнишин буда, 

калимаҳои нав месозад. [2,56].  

Бояд қайд намуд,ки дар вожасозии забони тоҷикӣ танҳо ҳамин пешванд 

“хизмат”-и исмро ба ҷо меорад, аммо дар муқоиса бо забони англисӣ пешвандҳои 
исмсоз зиёд ба назар мерасанд: (mis,-dis,-un,-ex,-in,-il,-im,-co,-de,-nti,-bi,-semi,-mal,-sub,-

non,-over), ки ин ҳам бошад, барои сода сохтан ва ғанӣ намудани фонди луғавии забон 

нақши муҳим мебозанд. Дар забони тоҷикӣ пешванди исмсози ҳам барои сохтани 

калимаҳо нақши муҳим мебозад, аз ин лиҳоз дар бораи пайдоиш ва аз кадом забон ба 

забони тоҷикӣ ворид шуданаш маълумот хоҳем дод.  
  Пайдоиши пешванди њам- дар забони тољикї аз забонњои гуногун сарчашма 

ёфтааст: аз забони авестоӣ, форсии миёна, форсии нав ва њиндии бостон асос ёфтааст 
Забоншинос Д. Саймиддинов дар бораи пайдоиш ва сарчашмањои ин пешванд чунин 
маълумот додааст: «Дар форсии бостон ин чанд пешванди исмсоз ва сифатсоз дар 

вожасозӣ ба кор рафтаанд. Масалан: ham- ба маънои (ҳамроҳӣ, баробарӣ, яксонӣ), ав. 
hama-, ф.м. ham-: hamaᾶtar «ҳаммодар», hamapitar (ҳампадар), hamarana (набард), 

ham+решаи -ar- ба маънои (рафтан, ҳаракат кардан), яъне (ба ҳам бархўрдан), 

hamataxṧa (ҳамкӯшиш), аз ham+taxṧa- (кўшо, боғайрат); ф.м. tuxṧᾶg (кўшо), ф. н. tuxṧᾶ; 

hadugᾶ-ha(m)+dugᾶ; dugᾶ - «шир», ҳ.б. duh-: hadugᾶ «ҳамшир» ва ғ. [5,51].  

Аз дар истифодабари гуфтаҳои фавқ бармеояд, ки пешванди номбурда таърихи 

куҳан дошта, аз забонҳои гуногун сарчашма гирифтааст ва то ба имрӯз барои 

калимасозӣ хизмат мекунад. Забоншиноси рус Л. С. Пейсиков дар бораи пайдоиш ва 

корбурди пешванди “ham” чунин гуфтааст: «Дар миёни пешвандҳои махсуси номинӣ, 
ки дар вожасозии феъл иштирок намекунанд, пешванди ham-(форсии миёна ham, 
форсии бостон, hama   ), ки дар тули се давраи таърихи инкишофи забон сермањсул буда, 

то ба имрӯз барљаста аст» [3,81]. 

  Аз замонҳои қадим бо ин пешванд калимањои зиёде ҳосил шуданд, ки шумораи 

зиёди исмҳо ва сифатҳоро ташкил медиҳанд. Аз вожаи hamapitar «баромад аз як падар» 

вожаҳои шабеҳе, ки дар форсии бостон ва авестоӣ вомехӯранд, то неологизмҳои 

(калимаи нав) замони мо hamkelās «ҳамсинф», hamdabestān «ҳамсабақ» ва ѓайрањо боќи 

мондааст, ки тақрибан 3000 сол гузаштааст, вале намуди аслии ин пешванд то ба имрӯз 

бо тарзи истифодабариаш дигар нашудааст. Ин мисолњо гувоҳи онро медиҳанд, ки 
њанўз дар асри гузашта бо пешвандњо сохта шудани калима хеле ривољ ёфта буд. 

Агар дар исмсозии забони тоҷикӣ танҳо пешванди ҳам мавриди истифода қарор 

гирад, пас ин рисолатро дар забони англисӣ муодили он «mate» иљро мекунад. 

Пешванди мазкур аз исм калимаҳое месозад, ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати 

дутарафаи шахс ва ашёро мефаҳмонад. Бояд тазаккур дод, ки барои муқоисаи ин 

мафҳуми дар боло зикрёфта як- чандто мисолҳои зеринро мавриди қиёс дар ҳарду забон 
қарор медиҳем: ҳамсинф   classmate, ҳамкурс   coursemate, ҳамроҳ   roadway, ҳамсоя – 

neighborhood, ҳамхона – roommate, ҳамдиёр   countryman. 

Пешванди номбурда дар “Ёдоштҳо”-и устод Айнӣ хеле зиёд корбурд гардидааст 

ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин пешвандро сермањсул номид. Масалан: «Ин тавр 

бошад, ман ҳам ҳамроҳи шумоён ба ҳамон тӯйхона меравам…"[4,16].  
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Аммо дар мавриди истифодабари вожаи «ҳамроҳӣ» назар кунем, дар забони 

англисӣ на пасванди «mate», балки пешоянди ишоратии ‘’with’’ мавриди истифода 

қарор гирифтааст, ки ин пешоянд бо ҷонишини « you » дар якҷоягӣ омада мавҳуми 

ҳамроҳиро дар забони тоҷикӣ медиҳад. Аз ин лиҳоз ҳангоми тарҷумаи калима ё ибора 

ба забони дигар пешвандҳо ё пасвандҳо айнан тарҷума намегарданд, балки бо тарзу 
услуби хосси забони истифодашаванда корбурд мешаванд. Масалан: «In that case, I am 
going with you to that celebration…» [6,39]. 

Дар баъзе мавридҳо ба ҷои пешванди «ҳам» вожаи «шарик» низ мавриди 

истифода қарор мегирад, Масалан: “Аз рӯи қавли ӯ, вай дар Бухоро бо писари қозии 

Ғиждувони-қозӣ Абдулвоҳид шарикдарс будааст” [4,71]. 

Бояд тазакур дод, ки вожаҳои «шарикдарс» ва «ҳамсинф» ба якдигар муродиф 

буда, дар забони англисӣ дар шакли мураккаб, яъне аз ду вожа – class ва mate созмон 

ёфтаанд, ҳол он ки вожаи ҳамсинф дар забони тоҷикӣ ба сифати калимаи сохта 
мустаъмал аст. Масалан: “He told us that in Bukhara he was the classmate of the son of the 
kadi of Ghijduvon, Qozi Abdul-Vohid,...”[6,91]. 

Хулоса калимасозї як қисмати забоншиносӣ буда, роҷеъ ба эътироф гардидани 

он њамчун бахши алоњидаи забон ё як қисмати луғатшиносӣ то њол байни олимону 

забоншиносон бањсу мунозирањо љой дорад ва то ба имрӯз онњо ба фикру андешаи 

яксон наомадаанд. Бидуни унсурњои калимасоз тасаввур намудани калимасозӣ 

ғайриимкон аст, зеро онњо қобилияти тағйири маънои калимаро соњибанд. Дар зери 

мафњуми унсурњои калимасоз, пеш аз њама, пешванду пасванд ва миёнванд фаҳмида 

мешавад, ки онњо дар забоншиносӣ бо истилоњи “ванд”-њо ё худ “аффикс”-њо 
маъмуланд. 

Пешванди «њам»-и забони тољикї ва муодили англисии он 

Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба мавзуи пешванди “ҳам” дар забони тоҷикӣ 

ва англисӣ маълумоти мушаххас медиҳад. Пайдоиши пешвандҳои исмсоз дар забонҳои 

точикӣ ва англисӣ таърихи куҳан дорад. Дар калимасозии исм дар забони тоҷикӣ танҳо 

як пешванд мавҷуд аст, ки барои сохтани калимаҳо хизмат мекунад, ин пешванд “ҳам” 
мебошад.   

Пешванди мазкур аз исм калимаҳое месозад, ки ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати 

дутарафаи шахс ва ашёро мефаҳмонад. Дар калимасози забони тоҷикӣ танҳо пешванди 

“ҳам” истифода мегардад, ки муодили он дар забони англисӣ пасванди “mate” 
мебошад. 

Калидвожаҳо: пешванд, пасванд, забони тоҷикӣ,забони англисӣ, 

муродиф,калимасозӣ, забоншиносӣ, исмсоз, вожасозиифорсии бостон, вожасозии 
форсии миёна. 
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 КАЛИМАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ ЭЊСОСОТ ДАР  
АШЪОРИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ 
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  Лоиќ Шералї яке аз чењрањои мондагори адабиёти муосири тољик буда, 
тавассути ашъори нобу дилпазираш дар дили њаводорони каломи бадеъ маъво 
гирифтааст. Дар эљодиёти ин шоири шањир мавзуъњои зиёде аз ќабили ишќу муњаббат, 
модар, ватан ва ватандўстї, худшиносии миллї, васфи табиат ва амсоли инњо матрањ 
гардидаанд, ки дар њамаи ин мавзуъњо муваффаќияту навгонї ва тозапардозињои 
шоирро метавон эњсос кард. Лоиќ Шералї ба адабиёти тољик бо як шўру шавќ ворид 
гардида, дар андак муддат дили њаводорони назмро тасхир намуд. Аз нахустин 
шеърњои шоир пайдост, ки ў ба майдони адабиёт бо диди тозаву афкори созанда дохил 
шуда, вусъати андешаву хаёлпардозињо ва диди наву вижаи ў ба дунёву зиндагї сафњаи 
тозаеро дар назми муосири тољик боз намудааст.  

Барои њар шоире, ки бо забони ноби тољикї шеър эљод кардан мехоњад, зарур 
аст, ки ин забони шевову ќадимаро ба ќадри имкон донаду аз хазинаи ѓаниву 
гаронбањои ин забон калимањои нобу зебои онро мавриди истифода ќарор дињад. 

Наќши забон дар офариниши каломи бадеъ баѓоят бузург аст. Нависандаи 
бузурги рус М. Горкий дар таъйини мавќеъ ва манзалати забон дар асари бадеї ба ин 
андеша аст: «Нахуст унсури адабиёт забон мебошад, аслињаи асосии он њисоб меёбад ва 
дар якљоягї бо далелњо, воќеањои зиндагї маводи адабиётро ташкил медињад… Калом 
либоси њама гуна далелњо ва маънињост» [3, 221].  

Дар эљодиёти њар шоир калимањои ифодакунандаи њиссиёту њаяљони гуногун 
мавќеи муњим доранд. Истифодаи чунин калимаву иборот ашъори шоирро боз њам 
љолибтару муассиртар намуда, ќалби хонандаи хешро бештар тасхир менамояд. Бе 
муболиѓа, дар ашъори устод Лоиќ Шералї чунин калимот ба таври фаровон 
вомехўранд, ки њар сатри ашъори ў аз истифодаи моњиронаву њунармандонаи калимоти 
мазкур љаззобияту асарбахшии бештар пайдо намудааст.  

Лоиќ Шералї њамеша мекўшад, ки тавассути ашъори нобу дилпазири хеш ба 
дилњо роњ ёбаду сухани ў ба дардмандон марњам гардад. Яке аз бењтарин муљиботи 
зебогардониву таъйини ашъори ў ин вуљуди вофири калимањои ифодакунандаи 
эњсосоту њиссиётбарангез ба њисоб хоњанд рафт. Зимнан ќайд бояд кард, ки бештар дар 
шеърњои ба мавзуи ишќу муњаббат, модар ва махсусан, шеърњои ба мавзуи љанги 
шањрвандии тољикон бахшидаи шоир ба мушоњида мегирем. 

Чунончи, дар ѓазали зер шоир эњсосоти ботинии худро ба василаи њамин ќабил 
вожањо хеле муассир ба риштаи тасвир кашидааст: 

Лањзањое, ки ѓазал мегўям, 
  Оњ аз дасти аљал мегўям. 
  Мисраеро, ки бигўям хомўш, 
  Радди њар шўру маѓал мегўям [7, 79]. 

 Дар ѓазали дигар шоир тавассути вожањои «афсўс» ва «дареѓ», ки шоир гузашти 
умри инсонро бо як њузну таассуф ба ќалам додааст: 
   Рафт умру нарасидем ба сарманзили дил,  
   Начашидем зи анвои њама њосили дил. 
   Љои афсўсу дареѓ аст, ки аз дил дурем, 
   Дар љањоне, ки бувад њар нафасаш шомили дил [7, 127]. 

Дар ин љо калимањои «афсўс», «дареѓ» ба љињати бори маънї кашидан наќши 
калидї низ доранд.  

Дар ѓазали дигар, ки ба мавзуи ишќу муњаббат бахшида шудааст, шоир эњсосоти 
ботинии хешро тавассути калимањои «афсўс», «дареѓ» чунин ба ќалам додааст: 

  Дар ин дунёи бесомон маро нашнохтї, афсўс, 
  Дар ин пањнои бепоён маро бигзоштї рафтї. 
  Замоне ошиќат будам, замоне лоиќат будам,  
  Дареѓо, чун дилозорон, маро бигзоштї рафтї [6, 171]. 

 Истифодаи њамчунин калимањо дар ашъори ба мавзуи љанги бародаркуш ва 
мазаммати ин рухдоди бахшидаи шоир ба таври фаровон ба назар мерасанд. Аз ин 
шеърњои шоир бараъло маълум аст, ки шоир аз таќдири ояндаи миллати хеш сахт дар 
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ташвишу изтироб буда, тамоми дарду аламу эњсосоти худро тавассути шеър ифшо 
месозаду ба гўши њаммиллатони хеш мерасонад. Мехоњад, заррае њам бошад, пеши 
роњи ин љанги миллаткушро бигирад. Масалан, дар порчаи зер, ки ба ин мавзуъ 
бахшида шудааст. Шоир таассуф, њузну андуњ ва дилшикастагии худро тавассути 
калимаву иборањои «лек», « њайф», «оњ», «оњ, эй зиндагї», «вой» чунин ифода 
намудааст: 
   Зиндагию мурдагї буданд тавъам, лек њайф, 
   Зиндагї мурду ба љояш мурдагї тавлид шуд! 
   Мерасад бўйи аљал дар батни модар тифлро,  
   Оњ, оњ, эй зиндагї, рўйи ту њам нодид шуд! 
   Аз таваллуд то ба мурдан ављи мавље беш нест, 
   Вой бар он мурдае, ки зиндаи љовид шуд [8, 60]. 
  Њамин гуна калимањои њисиётбарангезу ифодакунандаи эњсосот дар бисёр 
шеърњои ба ин мавзуъ бахшидаи шоир, аз ќабили «Мулк сангистону мо бесангарем», 
«Чї љойи шукри шукуфа, бањор хунин аст», «Худойгоно, худойгоно, зи одамият куљо 
нишоно?», «Шањри шикастањо, шањри фитодањо», «Љон ба ќурбони ту, эй мењани 
хунинкафанам», «Илтиљо аз камонмардон», «Ману ту», «Чунин, ки гашта макони ман 
ошёни камон»,«Љабри торих ягон ќавм надидаст, ки мо», «Дареѓу дард, ки ёрон зи мо 
ба дур шуданд» ва бисёр шеърњои дигари шоир метавон.мушоњида кард. Адабиётшинос 
Сафар Абдулло дар бораи устод дуруст зикр мекунад: «Шеъри Лоиќ њам аз назари 
забон ва њам аз назари шакл ба суннатњои шеъри клоссик хеле наздик аст ва ин амр 
дигар аз вижагињоест, ки шеъри ўро нисбат ба ашъори сойири шоирони муосир мумтоз 
кардааст» [1, 33]. 

Дар њаќиќат, устод Лоиќ Шералї дар истифодаи калима ва таркибњо бисёр 
масъулиятшинос аст ва њангоми истифода аз онњо тамоми пањлуњои вожаву 
мафњумњоро даќиќкорона аз назар мегузаронад, ки ин бешак ба ў имкон медањад, ки 
салосату балоѓати суханаш бештар бошад. Чунин тарзи истифодаи мувофиќу 
мутаносиби калимаву таркибњои ифодакунандаи эњсосоти гуногун шеъри ўро боз њам 
рангинтару дилчасптар менамояд. Истифодаи чунин калимањоро ќариб дар њама 
жанрњои шеърие, ки шоир бад-онњо табъозмої кардааст, вохўрдан мумкин аст. 

Адабиёт: 
1. Абдулло, С. Нури сухан./ С.Абдулло.– Олмотї: Дайк-Пресс, 2005. –232 с. 
2. Акбаров, Ю. Шеъри эњсос ва тафаккур. / Ю. Акбаров. – Душанбе: Ирфон, 1985. –240 с. 
3. Горкий, М. собр. Соч. в 30-ти т. / М.Горкий. –Т.27– М., 1953.–589 с. 
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Таърихи нави давлатдории мустаќил нишон медињад, ки Тољикистон яке аз 

ташабускорони истифодабарии оќилонаи захирањои об ва истифодаи якљояи он дар сатњи 
глабалї њаст ва хоњад монд.  

Эмомалї Рањмон 
 Аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани дањсолаи 
байналмилалии «Об барои рушди устувор, 2018-2028» боз як марњалаи муњим дар 
раванди муттањид гардонидани талошњои дастаљамъонаи кишварњои дунё бањри 
расидан ба њадафњои рушди устувор вобаста ба об хоњад шуд. Дар њаќиќат Тољикистон 
яке аз давлатњои аз лињози захираи об бой мањсуб ёфта, дар сарманзари рудњои об, ки 
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ояндааш ба давлатњои њамсоя мерезад ќарор дошта, бо пиряхњои азими худ метавонад 
боз садсолањо Тољикистон ва дигар давлатњои њамсоя, аз љумла, Ўзбекистон, 
Ќирѓизистон, ќисмате аз Љумњурии исломии Афѓонистон, Ќазоќистон ва дигар 
давлатњои њаммарзи худро бо об таъмин намояд. 

Мутаассифона, солњои охир ивазшавии иќлим ба миён омада, захирањои обии 
Тољикистонро то андозае коста гардонидааст. Бинобар ин њолати мазкур ва вазъи 
камобии дигар минтаќањои кураи замин Пешвои миллати тољиконро бетераф 
нагузошта, бобати ин масъала аз минбари баланди маљмааи СММ бо баромади 
пурмуњтаво суханрони карда, солњои 2018-2028-ро соли дањсолаи баёналмилали «Об 
барои рушди устувор» эълон кард, ки ин пешнињоди Сарвари тољикони дунё аз љониби 
маљмааи Созмони Миллали Мутањид ва кули аъзоёни ин созмони бонуфуз њамаљониба 
дастгири ёфтааст, ки дар њаќиќат Тољикистон аз лињози захирањои обї дар дили Осиёи 
Миёна љойгир буда, аз љињати захираи нерўи об дар љањон љойи 8-умро мегирад. Агар 
мо захираи обро дар Осиёи Миёна 100 фоиз нишон дињем, пас захираи он дар Љумњурии 
Тољикистон 55 фоизро ташкил медињед. [3. 7].  

Об манбаи хастии хамаи мавчудоти олам аст. Об захираи бузургест, ки вокеияти 
он чахону зиндагониро таровату зебой ва сарсабзиву озодагй мебахшад. Хастии гулу 
гиёх, хайвоноту наботот, растаниву инсоният, хосса зиндагии осоиштаву ободй ва 
озодагиву пурбаракатй хама ба об, вобастагй дорад. Обро инсон барои нушидан, 
пухтани хурок, шустушў сохтани манзил, тозагии кучахо, обёрии заминхо истифода 
мебарад. Кори ягон сохаи саноат бе об пеш намеравад. Дар фабрикаву заводхо обро 
барои тайёр кардани махлули рангхо, коркарди пуст, тайёр кардани когаз, собун, 
нонпазй, нушокихои гуногун истифода мебаранд.  

 Инсон бе об зиндагй карда наметавонад. Хатто кисмати зиёди вазни бадани 
инсоният аз об иборат аст. Инсон дар тамоми лахзахои хаёташ аз об истифода мебарад. 
Об одамро аз ифлосию нопокй, аз бемориву дардхо эмин мегардонад. Об сабзавоту 
наботот ва хайвонотро, ки инсон хамеша бо онхо сарукор дорад, манбаи асосист. Хатто 
намии замин аз об аст, ки бе он ягон растанй ва гулу гиёх намеруяд.  

 Мо, точикистониён аз сероб будани сарзамини бузургамон бояд хамеша 
бифахрем. Точикистон аз захираи об бой буда, кариб 7000 пирях, 155 кули гуногунхачм, 
даххо хазор чашмаоби одию маъданй ва обанборхои зиёд дорад. Ин маъхази бузург, ки 
одамро асос аст, об аст. Бе об зиндагй пойдор буда наметавонад. 

Мувофиќи маълумоти оморї, њар сол дар љањон аз истеъмоли оби нопок беш аз 
панљ милион нафар одамон, ки аксари онњоро кудакон ташкил медињанд, талаф ёфта, 
зиёда аз се милион одамон ба беморињои гуногун гирифтор мешаванд. Дар кишвари мо 
низ ки дар миќёси љањонї бо захирањои фаровони оби поки ошомиданї маъруф аст, ин 
нишондињандањо боиси ташвиши љиддианд ва њоло њам масъалањои њал ношудаи 
таъминоти ањолї бо оби ба дараљаи лозима поки ошомидани боќи мондааст. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар давоми солњои истиќлолияти давлатї, 
минтаќавї ва байналмилалї таваљљўњи хоса зоњир менамояд. Тавре маълум аст 
Тољикистон дорои захирањои бои обї мебошад. Захирањои оби тозае, ки дар пиряхњо ва 
кўлњои кишвар мањфузанд, ба зиёда аз 800милиард километр кубї мерасад. Таќрибан 64 
милиард метри кубї оби дарёњои минтаќа, ки 56 фоиз захирањои оби Осиёи Миёнаро 
ташкил медињанд, аз Тољикистон сарчашма мегиранд. Аз обњои дарёњои кишвар танњо 
15 фоиз дар дохили кишвар ва боќимонда пурра аз љониби кишварњои поёноб ва асосан 
барои обёрии заминњо истифода мешавад. Њамзамон зиёда аз 40 фоизи ањолии кишвар 
аз дастраси ба оби тозаи нўшокї мањрум аст ва дар ноњияњои дурдаст таъмини оби 
нўшоки яке аз масъалањои мубрами рўз ба њисоб меравад. Айни замон ба маќсади 
бењтар намудани таъмини оби нўшокї ба ањолї бо дастгирии љонибњои мададрасон як 
ќатор лоињањо мавриди татбиќ ќарор доранд. Ин њадаф љузъи људонашавандаи 
Стратегияи миллии рушд ва Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї мебошад. [1. 5]. 

Таърихи навини ташаккулёбии давлати соњибистиќлол нишон медињад, ки 
Тољикистон яке аз пешсафони фаъол дар истифодаи оќилона ва идораи муштараки 
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захирањои обї дар сатњи љањонї буд ва мемонад. Ташаббусњои саршумори кишвар дар 
сатњи минтаќавї тасдиќи гуфтањои болост.  

Зимни суханронии худ дар љаласаи 54-уми Маљмааи умумии СММ 1 октябри 
соли 1999 Президенти Љ Т Эмомалї Рањмон пешнињод намуд, то соли 2003 соли 
байналмилалии оби тоза эълон карда шавад. Соли 2003 соле буд, ки СММ барои 
аввалин бор баррасии фарогири дастовардњои дањсоларо пас аз саммити таърихии соли 
1992, ки дар Рио- де Женейро баргузор гардида буд, шурўъ намуд. Масъалаи оби тоза 
яке аз масъалањои калидии баррасии соли 2002 ба њисоб рафта, дар маркази таваљљўњи 
чорабинињои гуногуни тайёрї ва ташаббусњои байналмилалї ќарор дорад. Њамин 
тариќ, 20 декабри соли 2000-ум дар љаласаи 55-уми Маљмааи умумии СММ ва дар асоси 
розигии тарафайн Ќатъномаи «Соли байналмилалии оби тоза-2003» ќабул гардид. [2. 3]. 

Эълони дањсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои њаёт» барои солњои 2005-
2015 низ ташаббуси Тољикистон буд. 

Дар доираи чорабинињои бахшида ба соли байналмилалии оби тоза ва Дањсолаи 
байналмилалии «Об барои њаёт» солњои 2005-2015 Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
њамкорї бо СММ ва ташкилотњои дигари байналмилалї чорабинињои зеринро амалї 
намуд: 

Тољикистон ба њайси ташаббускори эъломи соли байналмилалии оби тоза ва 
дањсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои њаёт», њамчунин эълон намудани 
Дањсолаи нави байналмилалии «Об барои рушди устувор» ба он назар аст, ки татбиќи 
рўзномаи СММ оид ба об бояд љоннок ва ба мазмуни амалї бой гардонида шавад. 
Татбиќи бомуваффаќияти чорабинињои дањсола, ки ба наќша гирифта шудаанд, 
метавонад натанњо ба дастрасии бењтари ањолї ва оби ошомидании бехавф ва бењдошт, 
балки њамчунин ба њалли масъалањои дигари њаётан муњим- Сињатии омма, аз љумла 
њифзи сињатии кўдак ва модар, амнияти озуќаворї ва энергетикї, муњити зист, 
таѓирёбии иќлим, коњиш додани хатари офатњои табии мусоидат намояд.  

Аз руи тадќиќотњои оморї соли 2025 шумораи ањолие, ки дар кишварњои аз об 
камбуддошта њаёт ба сар мебаранд, ба се милиард хоњад расид, вале аксари чунин 
кишварњо зербинои зарурї ва низоми идораи нигоњдории самаранок ва истифодаи обро 
надоранд. 

Модоме ки асоси зиндагии хамаи мавчудоти олам обро медонем, пас 
вазифадорем, ин маъхази бузургро чун асоси хастй, чароги равшанидиханда, созгори 
дунёи хастй эхтиром намоем, тозаву озода нигох дорем.  

Зи љўе, ки хурди аз он оби пок,  
Набояд фикандан дар он сангу хок. 
 
 Тоза нигоњ доштани об ва муќаддас шумурдани он, кимат донистани њар ќатраи 

ин муъљизаи бузург ќарзи хар як инсони асил аст, зеро об на танхо хамчун манбаи 
ободй, балки маъхази нуру рушной ва мањсули шодињои олами њастист. Аз ин лињоз, 
тозаю софу зулол нигоњ доштани манбаву захирањои об, алалхусус, оби тозаи нушокї 
дар њаёти имрўза, истењсолоту хољагии ќишлоќ ва оќилонаю сарфакорона истифода 
бурдани он вазифаи њар як шањрванди боаќлу заковат, бохираду нексиришти 
Тољикистон ба шумор меравад.  

 
Адабиёт: 

1. Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба маљлиси олии Љумњурии Тољикистон, аз 22 декабри 
соли 2018. 

2. Суханронии Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмондар самити оби Будапешт. 
Маљористон., 28 ноябрисоли2016. Садои мардум. 1 декабри соли 2016. 

3. «Барномаи ислоњоти бахши оби Тољикистон дар давраи солњои 2016-2015». 
Душанбе.2016.С.7 
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ФАРЊАНГИ ДИНИИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР ТАДЌИЌОТИ Б.И.МАРШАК 

Зарифов М.А., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 
 Яке аз мушкилтарин масъалањое, ки оид ба он муњаќќиќи суѓд Б.И. Маршак 

фаъолият намудааст, ин фарњанги дини суѓдиён аст. Маълум аст, ки дар минтаќаи 
суѓдиён зардуштиён, њиндуњо, буддоиён, насрониён зиндагї мекарданд ва мањз њамин 
дини суѓдї, ки дар маъбадњои Панчакент ба хубї ифода ёфта буд, ангезаи омўзиши 
муфассали Борис Ильич гардид.  

  Ёдгорињои санъат, ки дар Панљакент ошкор шуданд, хусусиятњои вижа ва 
ќимати баланди бадеї доранд. Онњо аз он шањодат медињанд, ки Панљакент ( Суѓд) дар 
давраи тоисломї яке аз марказњое буд, ки дар он љо мактаби зинданигорї ва 

њайкалтарошї рушд карда буд. Дар ќатори дигар марказњои ҳунари Осиёи Миёна 
(Хоразм, Варахша ва ѓайра) Панљакент дар таърихи санъати саросари Шарќи миёна 
мавќеи назаррасеро доро буд. 

Б.И. Маршак мегуяд, ки маводҳои ҳафриёти Панљакент ба таснифи пањлуњои 
маданияти моддии ањли шањрии Суѓд дар асрњои VII -VIII имкон медињад. Кашфи 
наќшу нигорањои деворї тасаввуроти моро нисбати сатњи маданият, аз љумла санъати 
Суѓдиён ѓанї гардонд, ба марњалањои аввали ташаккули санъати тасвири асрњои миёна 

рушанї андохт. Онҳо бањри пажўњиши идеологияи тоисломии Суѓд муњимтарин 
манбаанд. 

Б.И. Маршак ќайд менамояд, ки дар байни ёдгорињои санъат, ки дар онон 
тасаввуроти динии сокинони Панљакент инъикос ёфтааст, таљассуми љирмњои осмонї 
мавќеи намоёнро ишѓол мекунад, яке аз онњо тасвири худоњо дар порчаи 
зиндагинигории манзили 1\5 мебошад. 

Дар кундаи кандакоришудаи аз манзили 7-2 ёфтшуда, ки тасвири саворае дар 
аробаи дуаспа дорад, парастиши худои офтоб нишон дода шудааст.  

Муњаќќиќ зикр менамояд, ки зоњиран дар ќарни VII-VIII суѓдиён дини ягона 
надоштанд. Онњо дар зери таъсири системањои гуногуни динї, ки дар Осиё роиљ буда, 
ба аќоиди халќии аз куњанзамон дар Осиёи Миёна вуљуддошта зам шудаанд, монда 
будаанд.  

Маршак менависад, ки дини асосии мардуми Панљакент ин Зардуштия буд, ки 
дар Осиёи Миёна дар байни ќабилаву халќиятњои эронизабон, дар давраи гузариши ин 
аќвом ба кишоварзии сермањсул ба вуљуд омадааст. Инчунин, дар байни мардуми Суѓд 
бутпарастї низ мављуд буд, ки дар замони лашкаркашињои арабњо сўзонида шудаанд.  

Муњаќќиќи суѓд кайд мекунад, ки аз оилањои олимартабаи суѓдиён метавон 
“Зурувон”-ро зикр кард. Ўро метавон чун бузургтарин шоњи худоёни суѓдї номид. Дар 
толорњои хонањои Панљакент, дар муќобили даромадгоњ як ё ду худоёни њомї, ки ба 
маъбади умумии суѓдї дохил мешуданд, тасвир ёфтааст. Њар як хонадон худо - њомии 
худро дошт. Албатта, хешовандони ин хонадон, ки дар якљоягї инњо ба як гурўњи 
њимоятшаванда дохиланд, дорои худоёни њимоятгари умумиянд. Баъзан худоёни 
парастишшаванда ба худоёни њамсоягон низ монанд будаанд, аммо ба таври умумї 
бошандагони як шањрак ин ё он худоро парастиш намекарданд, зеро њар як оила худои 
худро дошт.  

Маршак зикр менамояд, ки дар Суѓд дини ягонаи давлатї набудааст. Дар инљо 
динњои зардуштї, њиндї, буддої, насронї ва кешњои ќадимаи гуногун роиљ буд.  

 
Адабиёт: 

1. А.М. Беленицкий, Б.И. Маршак Черты мировоззрения согдийцев VII-VIII вв. в искусстве 
Пенджикента. // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М.: 
1976. 206 с.  
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2. Беленицкий А.М., Маршак Б.И. Стенные росписи, обнаруженные в 1970 году на городище 
древнего Пенджикента. — «Сообщения Государственного Эрмитажа», вып. XXXVI, Л., 
1973.203. с 

3. Маршак Б.И. Искусство Согда/ Государственный Эрмитаж.-СПб: Изд-во 
Гос.Эрмитажа,2009.-64.с 

4. Маршак Б.И. Отчет о работах на объект № 12 за 1955-1966гг. // МИА СССР, № 124.Т.4. – 
Отв. ред. А.М. Беленицкий. М.- Л.: Наука, 1964. 300 с 

5. B.I. Marshak. Legends,Tales and Fables in the Art of Sogdiana // New York, 2002. 195.с 
 

 
 

ФАЛСАФАИ ФАРЊАНГИ МАЪНАВЇ 

Ахмедова С. П., ассистенти кафедраи фанҳои гуманитарии ДДМИТ 

 Ба ҳамаи аҳли илм маълум аст, ки фалсафа соњаи маърифати назариявї буда, 

мавзуи тањќиќаш аз ќонунњо ва омилњои њаракатдиҳандаи олами њастї, аз љумла 
тафаккур ва њамчун натиљаи фаъолияти он олами њастии маънавї ба шумор меравад. 
Бинобар ин, ваќте фалсафаи ин ва ё он соња мегўем, бояд дониста бошем, ки сухан ва 

тањќиќ дар бораи ќонунњо ва омилҳои бањаракатоваранда, таѓйирдињанда ва, дар 
натиља, рушддињандаи соња меравад. 
 Дар ин маќола хостем, ки фалсафаи фарњанги маънавиро мавриди тањќиќ ќарор 

дода, бубинем, ки ќонунњо ва омилҳои мазкур дар ин соња чигуна амал мекунанд ва 
фарњанги маънавии инсон чигуна пайдо ва рушди минбаъдаи худро меёбад. 
  Фалсафа моњиятан ба он таваљљуњ мекунад, ки љавњари олам ва, махсусан, њама 
гуна зуњури њаводиси он аз чї иборат аст, кадом омил ибтидои ташаккулёбии онњо 
мегардад, љавњар моддї аст ё аз кадом як ибтидои рўњї, яъне фавќултабиист? 
 Дарки дурусти моњияти ин пурсишњо ва интихоби љавњар њам чун ибтидои 
пайдоиш, ташаккул ва рушди минбаъда методологияи њама гуна тањќиќро муайян 
менамояд. 
 Њамаи онњое, ки ба омўзиш, тањќиќ ва таълими фалсафа машѓуланд, медонанд, 
ки мактабњо, љараёнњо ва равияњои гуногуни фалсафї ба ин муаммо љавобњои гуногун 

додаанд ва дода истодаанд, вале дарки њаќиќат бар он аст, ки ѓайр аз љавњари моддӣ, 
яъне олами моддии худмављуд, ки манбаи бавуљудоварандаи тамоми њодисоти бешумор 
ба шумор меравад, танњо љавњари ягона мебошад. Бинобар ин агар, њамин воќеиятро 
пазируфта бошем, месазад, то њамагуна њаводисро, аз љумла пайдоиш, ташаккул ва 
рушди минбаъдаи муттасили фарњанг, аз љумла фарњанги маънавиро дар њамин 
заминаи бунёдї тањќиќ намоем. 
 Барои идомаи мантиќии фикре, ки зикр кардем, саволи минбаъдаи 
муайянкунандаи ибтидоро мегузорем, ки чунин мешавад: оё дар олами вуљуд ѓайр аз як 
махлуќи вай, ки онро махлуќи истисної ва зинаи олии рушди олами њастии моддї 
маънидод менамоянд, дигар махлуќе бошад, ки фарњанг, аз љумла фарњанги маънавї 
эљод карда тавонад? Ба ин пурсишамон, ѓайр аз як љавоб љавоби дигарро њељ кас ва аз 
њељ як китобхонаи олам пайдо карда наметавонад ва наметавонем. Њамон як љавоб аз 
он иборат аст, ки офаридгор, даќиќтараш, эљодкунандаи фарњанг, хоњ фарњанги моддї 
бошад, ва хоњ фарњанги маънавї танњо њамон махлуќи истисної, ки инсон ном дорад, 
ба шумор меравад. Инсон ягона субъект, ягона манбаи офариниши њама гуна њаводиси 
сунъї ба шумор меравад, ки фарњанг низ ба он дохил мешавад. Агар ин натиљагириро 

њамчун ҳаќиќат бипазирем, бояд инсонро њамчун офаридгори фарҳанг, яъне олами 
дувуми сунъї низ бояд бипазирем ва, дар робита ба он, чигунагии пайдоиш ва рушди 
муттасили онро баррасї намоем. 

 Пас аз ин пурсишњову љавобҳо метавонем як пурсиши дигарро анљом дињем, ки 
чунин мешавад: оё дар олам ѓайр аз осори сунъие, ки ба инсон тааллуќ дорад, осори 
дигари сунъиро инсоният то ба њол пайдо кардааст? Ба ин пурсиш низ њељ кас љавоб 
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пайдо карда наметавонад. Агар чунин бошад, пас муњаќќиќ фарњангро танњо дар 
иртибот ба инсон тањќиќ карда метавонад. 
 Акнун њаќиќати дигареро, ки онро аксари кулли муњаќќиќони њаќиќии илми 
љањонї пазируфтаанд, иброз медорем, ки он инсонро тавлиди олами њастии моддї 
маънидод менамояд. Бо ин саволу љавобњо расидем ба ибтидои офариниши фарњанг, ки 
ба инсон тааллуќ доштааст. 

 Инсон ба мисли ҳамаи махлуќоти зинда аз ибтидои ташаккулёбиаш ниёз ба 
маводи ѓизо дошт, ки онро сараввал аз табиати муњиташ мегирифт. Вале, азбаски, вай 
њамчун њодисаи истисноийи табиат буд, дар инкишофи минбаъдааш талаботаш низ 

меафзуд, ки он водоркунанда ҳам барои истењсоли неъматњои моддї ва минбаъд ба 
истењсоли неъматњои маънавї гардид. Дар натиља, дар раванди тўлонии муддати 
таърих инсон мењнат, истењсолотро ба вуљуд овард, ки дар оќибати он то ба имрўз 
тавонист оламро дигаргун сохта, як олами дигари сунъиро ба вуљуд оварад. Ин олами 
дувуми бавуљудовардаи инсонро бо мафњуми фарњанг ифода менамоянд. 
 Фарњанги бавуљудовардаи инсон аз ду ќисмати калони байни њамдигар 
робитањои мутаќобиладошта иборат мебошад, ки яке бе дигаре арзи вуљуд карда 
наметавонад. Аввалиро фарњанги моддї ва дувумиро фарњанги маънавї меноманд, ки 

онҳо пайваста бо таќозоҳои талаботии инсон ба вуљуд оварда шудаанд. 
 Мо, ки то ба њол доир ба методологияи тањќиќ баррасињо кардем, акнун 

метавонем татбиќи ќонунњои фалсафї ва омилњои ҳаракатдиҳандаи фалсафии фарҳанги 
маънавиро баррасї намоем. 

 Ф. Энгелс қайд кардааст, ки «Масъалаи олии тамоми фалсафа, алалхусус фалсафаи 

навтарин, масъалаи муносибати тафаккур ба ҳастӣ, муносибати рўҳ ба табиат аст» [саҳ. 
3,14]  
Бояд ќайд кард, ки фарњанг умуман фарњанги маънавї мушаххасан њаргиз натиљаи 
эљоди якдафъаина ё таркишї набуда, тамоми раванди таърихиро дар бар мегирад. 
 Фарњанги маънавї сараввал аз ифодањои мухтасари муошират, эљоди устура, 
интиќоли тафаккури инсон аз устура ба мантиќ, ба илм, рушд ва тавсеаи муттасили он, 
таълимоти мухталифи динї, эљоди афсонаву ривоятњо, ашъори мухталиф, адабиёти 
бадеї, санъати мусиќиву рассомї, таърихнигориву сиёсатшиносї ва соњањои дигари 
инсонсоз, ки онњоро дар маљмуъ фарњанги маънавї меноманд, ташаккул ёфтааст. Ин 

ќисмати фарњанг на ба сифати маводи ѓизоии зарурӣ барои нигањдошти созвора, балки 
барои инсонсозї офарида шудааст, ки бе њузури он инсон сохта намешуд.  

 Абуалї ибни Сино дар рисолааш «Тадбири манзил» рўҳро нафс номидааст ва доир ба 

нафс ақидаҳои арзишманд баён кардааст: «Аз ҷумла чизҳое, ки дар дараҷаи аввал 

вуҷуди он барои касе, ки мехоҳад ба сиёсати нафсии худ бипардозад, лозим аст, бояд 

бидонад, ки барои ў ақле ҳаст, ки ў ўҳдадори сиёсати кишвари вуҷудаш мебошад. Ва 

нафасе ҳаст, ки зиёди одамиро ба корҳои зишту паст ва нораво амр мекунад ва ин нафс 

дар табиат ва асли хилқаташ дорои маоиб ва бадиҳои зиёд мебошад. Ин нафс бояд дар 

таҳти сиёсати тадбири ақл идора шавад» [1, с.16-17] . 

 Дар ҳама давру замон дар такмили инсони маънавӣ муҳим тарбияи он ба ҳисоб 

мерафт, аз ин сабаб дар эҷоди арзишҳои маънавӣ беҳтарин рафтори одамон тасвир 

карда мешуд. Аз раванди фаъолияти одамон маълум мешавад, ки илм низ маҳсули 

эҷоди маънавӣ будааст. Ба мушкилиҳои зиёд рў ба рў шудани инсоният барои рафъ ва 

сарфаҳм рафтани ҳақиқат эхтиёҷ ба илм пайдо мекунад. 

 А. Спиркин доир ба маънавияти инсонӣ, ки тавассути тафаккур ба даст меояд, 

чунин нигоштааст: «Тафаккур навъи олии фаъолияти маърифати ақлӣ мебошад, 

ҳамчунин раванди эҷодкорона офаридани идеяҳои нав аст» [5,266-267]. 

Донишмандон «рўњро ќудрат номидаанд», қудрати ў маънавияташ њаст, ки бо ў 
мусаллањ шуда ва њар он чизеро, ки бояд дар худ роњ надињад, маѓлуб мекунад. 

Инсони маънавӣ қудрат дорад раванди қонунҳои ҳастиро эҷод кунад ва беҳтарин 

зиндагии осоиштаро барои худ фароҳам оварад. Дар фалсафа рўҳ ҳамчун як ҷузъи 



665 

 

муайян ҳамчун неруи махсуси дохили, зуҳури тафаккур, иродаи эҷодкори 

батартибдароварандаи тамоми қувваҳои зеҳнии инсон баррасӣ карда мешавад.  
          Адабиёт: 

1. Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб, ч. 2..,Душанбе, 1980, с.16-17.  
2. Боуэн М. Духовность и личностно- центрированный подход Вопросы психологии. 

1992.№ 3-4. с.24-23 
3.  Маркс К., Энгельс Ф. Асархо љ. 2, с. 102  
4. Пулодов А.М. , А.С. Никифоров, Пахлухои хирад, Душанбе «маориф» 1988 , с-166 

5. Спиркин А., Асосҳои фалсафа. С-544 

 
   

ТАРТИБИ ТАШКИЛИЮ ИДОРИИ МАДРАСАЊОИ БУХОРОИ ШАРЌЇ 

Сангинов Д., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

Дар охири асри XIX - ибтидои асри XX сохтмони мадрасањо, аз љумла дар мулки 

шарќии Аморати Бухоро то андозае бештар гардид. Бисёре аз мадрасаҳои Бухорои 

Шарқӣ дар ҳамин давра сохта шудаанд. Бо назардошти мавќеи ҷуғрофии мадрасањои 

Бухорои Шарқӣ дар дараҳои кӯҳӣ ва деҳаҳои дурдаст, муайян кардани ташкили 
мушаххаси раванди таълим ва ташкили дохилии он хеле душвор аст. Дар мадраса чор 

рӯзи таҳсил буд: шанбе, якшанбе, душанбе ва сешанбе. Чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа 

рӯзҳои истироҳат ва худомӯзӣ ҳисобида мешуданд. Илова бар ин, дар рӯзҳои иди 

Рамазон ва Қурбон, инчунин, дар рӯзҳои љашни Наврўз, ки 7-8 рӯз давом мекард, 

дарсҳо қатъ карда мешуданд. Тањсил дар мадрасањои Бухорои Шарќї 20-22 њафтаро 
ташкил медод, дар њоле, ки дар ќисмати Бухорои марказї 30 њафта давом мекард. Дар 
ин рўзњои озод хонандагон аз рўи рафти таълим ба мутолиаи мустаќилона машѓул 
мешуданд ё бо роњбарии мураббиён китоб мутолиа намуда, боќимондаи ваќтро барои 
мукотибаи китобњои дарсї барои худ ва ба фурўш истифода мебурданд. 

Танњо шогирдоне, ки имкони зисти шаш моњ дар мадраса доштанд ва ё онњое, ки 
ба гуруснагї ва дигар сахтињо тоб оварда метавонистанд, тамоми соли тањсилро 
тањаммул мекарданд. Агар, масалан, аз рўи њисоби миёна дар ибтидои соли хониш як 
гурўњи панљоњнафара дар дарс љамъ шуда бошад, пас дар њафтаи дигар аз ин шумора 
танњо бист нафар боќї монда бошад, дар моњњои ноябр ва декабр гуруњ боз пурра 
мегардид. Хонандагон њар рўз дар рўзњои тањсил якуним-ду соат бо мударрис кор 
мекарданд. Агар дар Бухоро, Самарќанд ва дигар шањрњо оѓози дарсњо ба дањрўзаи 
аввали моњи октябр рост омада бошад, пас дар Бухорои Шарќї як моњ баъдтар cap 
мешуд, яъне дар аввали моњи ноябр ва дар охири моњи апрел бо cap шудани корњои 
бањории сањрої дар дењоти куњсор ба охир мерасид.  

Ба мадраса аз синни 15-16-солагї дохил мешуданд. Барои дохил шудан ба 

мадраса бо ҳуқуқи зиндагӣ дар хуҷра розигии расмии мударрис ё мутавваллї лозим 

буд. Дар њуҷра аз 2 то 5 талаба зиндагї мекарданд. Дар дењањои куњистон њуљрањо 

васеътар буданд. Донишҷӯёни сарватманд бо ихтиёри худ метавонистанд дар 

меҳмонхонаи яке аз шиносҳояшон зиндагӣ кунанд. Шумораи шогирдони мадраса 

гуногун буд. Дар баъзе мадраса танҳо чанд нафар, дар баъзеи дигар бештар аз 15 нафар 

ва дар сеюмӣ ҳатто 50-60 нафар толибилм тањсил мекарданд. Ин њолат ба сабабҳои 

гуногун – теъдоди ҳуҷраҳо, ҳаҷми вақф, дониши мударрис (муаллим) ва ғайра вобаста 

буд. Масалан, аз мадрасаҳои Ҳисор калонтаринаш «Мадрасаи Кӯҳна» буд, ки 32 хуҷра 

дошт. Дар ин ҷо 150 толибилм таҳсил мекарданд ва «Мадрасаи Нав» - 20 хуҷра, 

шумораи умумии шогирдони мадраса то ба 90 толибилм мерасид. Дар шаҳри Қаратоғ 

мадрасаи «Қаротоғ» барои 22 хуҷра ва 80-90 муллое, ки дар ин ҷо таҳсил мекарданд, 

пешбинӣ шуда буд. 
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Ташкили таълим дар мадрасањои Бухорои Шарќї чунин буд: аз 8-10 нафар 
талаба як гурўњ бо сардор, ки Ќорибошї ном дошт, ташкил карда мешуд. Пас аз намози 

пагоҳӣ дарс оғоз шуда, бо навбат ба назди мударрис мерафтанд.  

Бархе аз шогирдон барои хубтар омӯхтани дарс дар назди ду устоди мадраса 

таҳсил мекарданд. Њамин тавр, њар як хонанда матни китобро рўзе як маротиба дар як 

љой мехонд ва дарси мактабро дар ду-се љой такрор мекард. Донишҷӯён одатан дар 

гурӯҳҳо таҳсил мекарданд ё ба дарсҳо омода мешуданд. Дар мавриди ихтилоф ба 

мударрис (муаллим) муроҷиат мекарданд. Охир, чун қоида, яке аз шогирдонашро 

маҷбур мекард, ки чанд сатр хонда, андешаи худро баён кунад. Хонандагон баъди 
шунидани суханони ў фикру аќидаи худро баён карда, бо њамдигар шитоб мекарданд. 

Ҳамин тавр, баҳс оғоз меёфт. Мударрис пас аз бањсњои тўлонї андешаи худро баён 
мекарданд ва бо њамин дарс анљом меёфт. Мувофики мушоњидањои Н.В. Хаников бањсу 
мунозирањо баъзан соатњо, аз тулуи офтоб то ѓуруби офтоб, ба ѓайр аз рўзњои 
панљшанбе, љумъа, моњи Рамазон ва таътили семоњаи тобистона (таътил) давом мекард 
. 

Ташкили таълими академиро дар мадрасаи Бухорои Шарқӣ бо таълими дар 

пойтахти аморат баробар кардан мумкин нест. Дар ин ҷо, дар мадрасаи Бухорои 

Шарқӣ шогирдон танҳо маҳорати аввалини мутолиа ва мубоҳисаро гирифта, баъд ба 

шаҳрҳои калон мераванд. Дар мадраса ягон барномаи муайяне набуд. Тамоми курси 

таълим аз китобҳои дарсии алоҳида иборат буд. Тибқи одати муқарраршуда дарсҳо дар 

мадраса бо аз ёд кардани китоби «Аввали илм» ё «Бидон» оғоз мешуд. Ин китоб аз 

ҷиҳати ҳаҷм хурд буда, аз саволу ҷавобҳо иборат аст, ки дар тӯли чанд рӯз аз ёд омӯхта 
шуда, пас аз он ба гузариши худи курс гузаштанд. 

Донишҷӯён ба ҷуз аз ин китобу мавзуъҳои динї њамчунин бо адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ ошноӣ пайдо карда, бори нахуст ба маҳорати шеърнависї, хаттотӣ ошно 
гардида, ба њаёти илмиву адабї ворид мегардиданд. Дар дењаи Фатњободи ноњияи 
Тољикобод хангоми гузаронидани тадќиќот дастнависи китоби ќайдњо ва машќњо оид 
ба арифметика ва геометрия ёфт шуд, ки аз он дар дарс истифода мешуд. Аммо дар 

ҳама мадрасаҳо аз фанни риёзӣ дарс дода намешуд, донишҷӯён дар соатҳои холии худ 

бо муаллими донандаи риёзӣ машқ мекарданд.  

Ҳар як мадраса вобаста ба ҳаҷми даромад мударрис (муаллимон), муидҳо 

(мураббиҳо), ҳофизҳо, фаррошҳо, имомҳо, сӯфиҳо, азончӣ (азонхон), муллоҳо ё 

муллобачаҳо (донишҷӯён), сартарош(сартарош) ва инчунин мутаваллї доштанд.  

Мутавалӣ шахси маъмурӣ ва иқтисодии мадраса буд. Вазифаи мутаваллиён 
идораи молу мулки мадраса, нигањдории он, анљом додани таъмир ва дигар корњоро 
дар бар мегирифт, ки иљрои онњо барои нигоњ доштани тамоми молу мулки мадраса 
зарур буд. Мутаваллї аз ваќфњои ба ў супурдашуда даромад љамъ мекард, шартномањо 
мебаст, даромадро мувофиќи дастуроте, ки дар њуљљати ваќф омадааст, таќсим мекард. 
Дар минтаќаи тањќиќшаванда даромади ваќф асосан ба шакли табиї ба хазинаи 

мадраса супорида мешуд. Тибқи анъана 1/10 тамоми даромадро, пеш аз ҳама, 

мутаваллиҳо, 1/5 қисми даромадро мударрис, ки ба раванди таълим дар мадраса 

роҳбарӣ мекарданд, мегирифтанд. Маблағи боқимонда ба донишҷӯён ва кормандони 
мадраса дода шуд. Мутаваллї одатан ба ќисмати таълими мадраса дахолат намекард. 

Мақоми мутавалӣ дар бисёре аз мадрасаҳо меросӣ буд. 

Раванди таълим дар мадраса ба мударрисњо, муидҳо, мусдирҳо вогузор карда 

мешуд. Дар ин кор наќши асосї ба мударрис тааллуќ дошт. Мударрисҳоро хонҳо ё 

ҳокимони вилоятҳо (ноҳияҳо) таъйин мекарданд. Дар байни интихобшудагон яке 

калонсол, боқимонда хурдсолон, ки таҳти фармони ӯ буданд, ба ҳисоб мерафтанд. 
Њамаи мударрисхо вобаста ба дониш ва собиќаи кор аз њисоби даромади ваќф бо 
тартиби муќарраршуда њиссаи худро мегирифтанд. Масалан, дар ибтидои асри 20 
мударрисони Мадрасаи Кўњна (Њисор) соле 300 пайкар кумакпулї мегирифтанд. 
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Аммо ин тартиб (мударрисонро хон ва хоким таъйин кардан, аз даромади ваќф 

таъмин кардан) танњо ба мадрасањои калон дахл дошт. Мударрисҳо аз афроде иборат 

буданд, ки соњиби илму дониш ва дар деҳот обрӯю эътибори калон доштанд. Аксаран 

унвони мударрис бо мансаби қозӣ, муфтӣ ва дигар мансабҳои динӣ алоќаманд карда 

мешуд. Донишҷӯён ба як қатор дараљаҳо тақсим карда мешуданд. Аксари онњо дар 
фаќр ба сар мебурданд ва теъдоди ин гуна донишљўён ба њадде зиёд буд, ки барои онњо 
номи махсус – «муллои ќашшоќ» гузошта мешуд.  

Њамин тавр, аз њамаи гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

мадрасањои Бухорои Шарќї дар омӯзиши таърихи фарҳангӣ ва маънавии ин минтақа 

мавқеи хоссаро ишғол мекунанд. Мадрасаҳои анъанавї на танҳо марказҳои маорифи 

халқ буданд, балки насли наврасро бо таъриху фарҳанги миллӣ, арзишҳои ахлоқӣ ошно 
мекарданд. 

Адабиёт: 
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ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ АКАДЕМИК ЮСУФШО ЁЌУБОВ ВА САЊМИ Ў ДАР 
КОВИШЊОИ БОСТОНШИНОСЇ 

Њакимов С., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

  
 Юсуфшоњ Ёќубшоњ соли 1960 баъди бомуваффаќият хатм намудани Донишгоњи 

давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленин ба шуъбаи бостоншиносии Институти 
таърихи ба номи А. Дониши Академияи илмњо ба кор даъват шуда, ба њайси 
сарлаборант ба пойгоњи бостоншиносии Панљакент фиристонида мешавад. Солњои 

1960-1963 ба љуз экспедитсияи Панљакент дар ковишњои бостоншиносонии гурӯњњои Б. 
А. Литвинский дар Аљинатеппа, Њулбук, гўристонњои асри биринљи Фархор, Вахш, Б. 
Я. Ставиский Моѓиён ва Н. Неъматов Шањристон, Ўротеппа, Симѓори Хуљанд, Ашт 
ширкат намуд. Солњои 1963-1966 аспиранти шуъбаи бостоншиносии Институти 
таърихи ба номи А. Дониши АИ буд. Соли 1964 барои мавзуи номзадї ба ковишњо дар 
ёдгорињои Гардани Њисори назди дењаи Мадм ва ќалъаи Куми дењаи Кум буда, машѓул 

мешавад. Дар натиљаи ковишњои бостоншиносӣ дар ёдгорињои зикршуда ва 
сарчашмањои хаттии суѓдї, форсию арабї рисолаи номзадї дар мавзуи «Паргар дар 
асрњои VII-VIII мелодї» навишта, онро 15 январи соли 1970 дар Шўрои Институти 
Шарќшиносии АИ Россия бомуваффаќият дифоъ менамояд. Аз соли 1970 то соли 1986 
ходими калони илмии шуъбаи бостоншиносии Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва 

мардумшиносӣ кору фаъолият менамояд. Дар натиљаи њафриётњои тўлонї, бори нахуст 
дар таърихи Суѓд, умуман Осиёи Марказї дењањои хуб боќимондаи асрњои VI- VIII 
мелодї Гардани Њисор ва Кум комилан кофта шуданд ва дар асоси маводи нодири ба 
даст омада ва боз 118 ёдгории дигари кашфшуда рисолаи докторї дар мавзуи 
“Раннесредневековые сельские поселения Горного Согда” (Дењањои ибтидои асри 
миёнаи кўњистони Суѓд)-ро менависад. Аз солњои 1986-1989 ба њайси ходими пешбари 
илмї дар шуъбаи бостоншиносї фаъолият намудааст. Солњои 1989 то соли 2011 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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вазифаи мудири шуъбаи бостоншиносии Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмњои ЉТ ба уњда дошт. Соли 1991 
аъзои вобастаи Академияи имлњои Љумњурии Тољикистон интихоб гардидааст. Соли 
2017 Узви пайвастаи Академияи илмњои ЉТ интихоб шудааст.  

Юсуфшо Ёќубов соли 1988 дар Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М.В. 
Ломоносов рисолаи доктории худро дар мавзуи «Дењањои ибтидои асрњои V-VIII 
мелодї Кўњистони Суѓд ва масъалаи ташаккули феодализм дар Осиёи Миёна” 

бомуваффаќият њимоя мекунад. Дар солњои љанги шањрвандӣ монографияи “Тољикон” 
дар мавзўи этногенез навишта шуд (1994) ва соли 1999 бо тањрир бо номи 
“Тољикшинос” чоп шуданд. Соли 1996 рисолаи бунёдии “Религия домусульманского 
Согда” (Дини ќадими Суѓдњо)-ро менависад. Соли 2001, ба муносибати љашни 3000-
солагии тамаддуни “Авесто” китоби “Гоњномаи Авесто”-ро бо тасвири фариштагони 30 
рўзи моњ пешкаши хонандагон менамояд. Соли 2000-ум китоби дарсї “Таърихи халќи 

тољик” замони Ориёињоро барои мактабњои маълумоти миёна менависад. Солҳои 1997-
1999 сардори экспедитсияи якљояи Тољику Олмон дар бахши омўхтани конњои ќадими 
миси Зарафшонро ба уњда дошт. Ў кашшофи дењаи асри биринљї дар баландии 3200 м 
ва дањњо конњои истихрољи мис дар кўњњои Мушистон мебошад. Соли 1998 дар ќалъаи 
Њисораки Мастчоњ њафриёт гузаронида, дар дижи шоњ як толори мураббаи 10 х 10 м ва 
маъбади оташро кашфу тањќиќ намуда, ањамияти муњими таърихї доштани ин 
ёдгориро баррасї кард. 

Дар тўли 56 соли корияш дар Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 20 
рисола ва зиёда аз 700 маќолањои илмї дар нашриётњои мухталиф ба табъ расонидааст. 
Зиёда аз 20 маќолаи худро дар кишварњои Фаронса, Дания, Олмон, Англия, Њиндустон, 
Эрон, Афѓонистон, Полша ба чоп расонидаанд. Асари “Дини Суѓдиён” соли 2006 дар 
Япония тарљума шудааст. Соли 1996 аъзои Љамъияти Бостоншиносони Россия интихоб 
шудааст. Соли 1998 аъзои корреспонденти Институти бостоншиносии Олмон интихоб 
мешавад. Соли 1999 ба унвони «Ходими хизматнишондодаи илму техникаи 
Тољикистон» сарфароз мегардад. Дар муддати 56 соли фаъолияти кориаш дар Институт 
зиёда аз 120 ёдгорињои ахеологиро кашф намудааст, ки дар миёни онњо Гардани Њисор, 
Кум дар ноњияи Айнї, Њисорак дар Масчоњ, маъбади оташ дар ёдгории Наврўзшо, дар 
ноњияи Панљакент, шањраки Дарбанд дар ноњияи Нуробод, Чоргул ва гўристони 
сакоињои асрњои IV-III п. м. ва V –VI мелод дар Лахш ва водии Рашт нодир мебошанд. 

Бо ташаббуси Юсуфшо Ёќубов 2700 солагии шањри Кўлоб пешнињод шуда буд. 
Ба ин муносибат, бо роњбарии Юсуфшоњ бошишгоњи асри санг, давраи неолит, 
ёдгорињои асри биринљи Ѓелот, харобањои шањраки асри VIII-I. то мелод, I-VIII, ХII-
ХIХ мелоди шањри Кўлоб кушода, тањќиќ шуданд. Ба муносибати љашнвораи шањр 
зери роњбарї ва ширкатии ў китобњои «История Куляба с древнейших времен до наших 
дней» муаллифон Ю.Якубов, Д. Довудов. Т.Филимонова, «Кўлоб шањри ќадиму 
шуњратманд», муаллиф Ю.Яъќубов, Д. Довудов ва Зардиев А, «Хулбук – столица 
Хатлона», муаллиф Ю.Якубов, Э.Гулямова (2006) навишта ба табъ расонида шуданд. 
Муњаррир, ташкилкунанда ва муаллифи зиёда аз 100 маќолањо дар Энсиклопедияи 
Кўлоб мебошад (2006). Солњои 2008-2009 дар ёдгории Золи Зарди ноњияи 
Фархор њафриёт намуда, онро боќимондаи шањри пеш аз исломии Андичароѓ муайян 
мекунад.Соли 2012 асари бунёдии “Давлати Каёниён”-ро пешкаши хонандагон 
менамояд. Муаллиф дар асари номбурда аз сарчашмањои муњими бостоншиносї, 
авестої, топонимї, забоншиносї ва хаттии марбут ба Ориёнои Шарќиро мавриди 
тањлил ќарор дода, исбот намудааст, ки давлати Каёниён бе асос устура хонда шудааст. 
 Њамзамон, дар китоб фикру мулоњизањои аксарияти авестошиносони дунё дар 
бораи Каёниён, Ориёвиљ, замон ва макони Зардушт, Ориён ва Турон тањлил шуданд, ки 
ќимати илмии асарро пурра менамояд. Юсуфшоњ Ёќубшоњ дар ин асар исбот 
намудааст, ки мањз давлатдории тољикон аз замони Каёниён шуруъ мегардад.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D2%B3%D0%BE%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%80%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D2%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%87%D0%BE%D2%B3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80
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Яке аз кашфиётњои бузурги профессор Юсуфшоњ дар соли 2012 харобаи 
шањри Карон дар ноњияи Дарвози Бадахшон мебошад. Юсуфшоњ аз соли 2012 то 2013 
сарварии гурўњи бостоншиносони тољикро дар Миси Айнаки Афѓонистон бар уњда 

дошт. Ў иштирокчии бисёр экспедитсияњои байналмилалӣ, аз љумла Роњи Бузурги 
Абрешим мебошад ва бо медали ЮНЕСКО барои њиссагузорї дар бахши 
бостоншиносї ва њифзи ёдгорињои таърихї сарфароз шудааст. Дар конференсияњои 
байналхалќї ва љумњуриявї, симпозиумњо марбут ба илми таърих, дин, бостоншиносии 
Осиёи Марказї, дар Афѓонистон, Олмон, Русия, Гурљистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Туркманистон, Озарбойљон, Њиндустон, Эрон, Туркия ширкат ва 
баромад намудааст. 

Адабиёт: 
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 ТАЪСИРИ КОММУНИКАТСИОНИИ СИЁСЇ БА ШУУРИ ЉАМЪИЯТЇ ВА 
АЊАМИЯТИ ОН ДАР ИДОРАКУНИИ СИЁСЇ  

Љобиров И., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ  
Њамаи навъи муносибатњои љамъиятї хусусияти коммуникатсиониро соњиб 

мебошанд ва њама гуна муносибатњое, ки бо коммуникатсия асос меёбанд, дар ин ва ё 
он шакл ба шуури љамъиятї ва њамин тавр, ба идоракунии сиёсї таъсир мерасонанд. 
Њамин формулаи муносибатњои љамъиятї собит месозад, ки байни коммуникатсия, 
шуури љамъиятї ва идоракунии сиёсї њамеша робитаи зич мављуд буда, шаклан ва 
мазмунан таѓйир ёфтани яке аз онњо ба тарзу хусусиятњои амалишавии дутои дигар низ 
таъсири худро мерасонад. Дар мењвари њамаи ин равандњо бошад, њамеша шуури 
љамъиятї ќарор дорад. Њама гуна кўшишњо бањри љустуљўи роњњои муассири 
идоракунии сиёсї ба он нигаронида шудааст, ки ба шуури љамъиятї таъсир расонида, 
бо ин роњ рафтори љамъиятї ба нафъи идоракунии сиёсї таѓйир дода шавад. Чи тавре 
ки яке аз муњаќќиќони барљастаи соњаи коммуникатсия К.И. Њовланд дар асари худ 
«Коммуникатсия ва боваркунонї» зикр менамояд, тавассути расонидани таъсири 
коммуникатсионї ба намояндагони аудиторияи мавриди њадаф, метавон рафтор, аќида, 
эътиќоди онњоро нисбат ба объектњои мухталиф, шахсиятњо ва рамзњо таѓйир 
дод[15.47]. Чунин тарзи боваркунонї ва таъсиррасонии коммуникатсионї дар аксари 
маврид аз љониби субъектони идоракунии сиёсї њамчун воситаи бадастории маќсадњои 
гузошташуда мавриди истифода ќарор дода мешаванд.  

Яке аз равандњои сиёсие, ки ањамияти масъаларо бештар мегардонад, интихоботи 
президентї ва парлумонї мебошад. Агар демократияро яке аз режимњои муносиб барои 
коммуникатсияи сиёсї номидан мумкин бошад, интихобот муњимтарин унсури таъмини 
коммункатсияи сиёсї дар режими мазкур аст. Зеро мањз дар раванди интихобот 
ањамияту зарурати коммуникатсияи сиёсї ва унсурњои алоњидаи онро даќиќ мушоњида 
намудан мумкин аст. 

Ба андешаи мо, коммуникатсияи сиёсї њамеша бо маќсади таъсир расонидан ба 
ин ё он объект амалї карда мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон шуури љамъиятї дар 
аксар маврид зери таъсири ВАО шакл мегирад ва он ба хусусияти рафтори љомеа ва 
мавќеи љамъиятии онњо нисбат ба њодисањои сиёсї таъсири зиёд мерасонад. Чунин 
љанбаи ВАО дар шароити мављудияти селаи бузурги иттилоот, ки ќобилияти ифодаи 
андешаро атрофи њар як хабар аз љониби омма коста намуда, дар шуури љамъиятї як 
навъ халои иттилоотиро ба вуљуд меорад, аз бисёр љињат хислати муайянкунандаро ба 
худ соњиб мешавад. Дар натиља, талабот ба гирифтани тасаввуроти оддї, фањмо ва 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D2%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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бидуни зиддият оид ба олам, ки аз љониби воситањои ахбори оммаи давлатию мустаќил 
пахш мешаванд, хусусияти аввалиндараља ба худ касб менамоянд. 

Дар замони муосир сарчашмаи асосии бадастории иттилоот барои шумори зиёди 
сокинони Тољикистон телевизион мањсуб меёбад. Бояд зикр намуд, ки ин давраи рушд ё 
ба истилоњи дигар, «теледемокартия» дар манипулятсияи афкори љамъиятї наќши 
бузургро соњиб мебошад. Телевизион чунон маъмул гардидааст, ки дар сиёсатшиносии 
ѓарбї њамчун воситаи демократикунонии оммавии љомеа арзёбї шудааст. Албатта, на 
танњо дар љомеаи ѓарбї, балки дар давлатњои суннатї, ба монанди Тољикистон, ки дар 
низоми муносибатњои љамъиятї бештар ба арзишњои миллї бартарї дода мешаванд, 
телевизион дастгоњи неруманди ташаккули афкори демократї дар нињодї њар як 
тољикистонї ба шумор меравад. 

Воситањои ахбори омма дар Љумњурии Тољикистон бо њама шакли зоњиршавии 
худ, дар воќеъ ба як сарчашмаи тарњрезї ва шарњу тафсири њодисањои сиёсї,падидањо 
ва шаклдињии иттилоот табдил ёфтаанд. Ба андешаи ѓолиб, њар як сокини кишвар на 

дар фазои воқеии равандњои объективї, њодисањо ва воќеањо, балки дар фазои 
тасвирњо, тасаввурњо ва дигар рамзњое, зиндагї мекунад, ки тавассути воситањои 
коммуникатсияи оммавї ташаккул ёфтаанд. Дар пайвастагї ба ин, метавон зикр намуд, 
ки воситањои ахбори омма ба сифати дастгоњи неруманди коммуникатсионї на танњо 
ба шууру афкори љомеа таъсир мерасонанд, балки дар натиљаи таъсир ба афкори 
љамъиятї онњо ба омили асосии таъсиррасони фазои воќеии сиёсат дар Тољикистон 
табдил меёбанд.  
 Дар доираи мавзўи баррасишаванда хусусиятњои охири коммуникатсия, яъне 
ташаккули шуури љамъиятї, сафарбарнамоии омма, муттањидсозии љомеа ба фазои 
Тољикистон бештар муњим ба назар мерасад. Дар раванди ташаккули шуури сиёсию 
љамъиятї рафтори љамъиятї низ дар кишвар ташаккул меёбад ва ба раванди 
идоракунии сиёсї имкониятњои васеътарро фароњам меорад. 
 Миёни идоракунии сиёсї ва шуури љамъиятї алоќамандии ногусастанї мављуд 
мебошад. Аз як тараф, шуури љамъиятї зери таъсири равандњои идоракунї ташаккул ва 
тањаввул меёбад, аз тарафи дигар, сатњи рушди шуури љамъиятї, ќобилияти баланди 
дарки сиёсат аз љониби одамон ва ниёзњои иљтимоии онњо ба хусусияти идоракунии 
сиёсї таъсири љиддї мерасонад.  

Воситањои ахбори оммаи миллї бояд дастгоњи тарбияи ватандўстии ањоли 
Тољикистон бошанд, аммо пеш аз ин бояд омма аз љанбаъњои дигари воситањои 
иттилоотї, ба монанди иттилооти дурўѓ, манипулятсияи афкори љамъиятї, дигаргун 
намудани шарњи падидањо ва равандњои њаёти сиёсї аз љониби сарчашмањои 
иттилоотии ѓаразнок огоњ карда шаванд. 

Системаи миллии воситањои ахбори оммаи Тољикистон на танњо бояд, ки воќеаву 
њодисањоро дуруст шарњу тафсир намоянд, балки бо дарназардошти манфиатњои миллї 
тариќи воситањои гуногун онро зебу зиннат дода, баъдан пешкаши омма гардонанд. 
Яъне вазифаи воситањои ахбори омма на танњо дар сари ваќт пешкаш намудани 
иттилоот, балки аз таъмини љолибияти иттилоот, зудњазмшавї ва хусусияти 
таъсиррасонанда доштани он ба шуури љамъиятї вобаста мебошад. 

Давлат бояд дар баробари воситањои ахбори оммаи анъанавї шабакањои нави 
коммуникатсияи сиёсї, аз он љумла интернет–форум, блогњо, чат ва дигар воситањои 
электрониро низ дар раванди идоракунии сиёсї мавриди истифода ќарор дињад. Зеро 
коммуникатсияи сиёсї, аз он љумла воситањои ахбори оммаи электронї захирањои 
стратегии давлат мебошанд. Њамон тавре ки А.И. Пирогов мешуморад, «њокимияти олї 
тадриљан ба дасти элитањои иттилоотї интиќол меёбад, яъне он гурўњи шахсоне, ки 
иттиллотро меофаранд ва истифода бурда метавонанд» [11.44]. 

Дар љомеаи муосир шуури љамъиятї беш аз пеш зери таъсири коммуникатсияи 
сиёсї ќарор мегирад, зеро на танњо воситањои коммуникатсияи сиёсї рўз аз рўз тараќќї 
мекунанд, инчунин дар баробари зиёд шудани чунин воситањо, технологияи 
амалинамоии коммуникатсияи сиёсї низ батадриљ рушду нумўъ мекунад. Вобаста ба 



671 

 

ин, идоракунии сиёсї дар Љумњурии Тољикистон нисбат ба дањсолањои ќабл имконияти 
бештари татбиќи самарноки худро пайдо кардааст. Дар ин радиф, бояд ба эътибор 
гирифт, ки натанњо субъектони идоракунии сиёсї, балки объекти идоракунии сиёсї низ 
дорои имконоти бештари таъсиррасонї ба равандњои сиёсии кишварро пайдо 
мекунанд. Аз ин рў, тамоми равандњои идораи љамъиятию сиёсї дар Тољикистон бояд 
бо дарназардошти манфиатњои рўзмарраи иштирокчиёни њаёти сиёсї ба роњ монда 
шавад. Дар акси њол, њар ду љониб (субъект ва объекти идоракунии сиёсї) низ неруи 
худро бањри фишори якдигар истифода бурда, њаёти сиёсиро зери буњрони љиддї ќарор 
хоњанд дод. 
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ БАРХУРДУ ЗИДДИЯТЊОИ БАРОДАРОН НАСР ВА 
ИСМОИЛ ДАР МУЛКИ БУХОРО 

Ахмедов Ф.Х., ассистенти кафедраи фанхои гуманитарии ДДМИТ  

Истифода аз теъдоди зиёди адабиёти илмї ба А.Мирзоев имкони онро фароњам 
овард, ки дар баррасии баъзе аз масоили таърихи сиёсии Сомониён бо шарќшиносони 
маъруф бањс намояд. Масалан, донишманди маъруф А.Ю.Якубовский дар љилди аввали 
китоби «История народов Узбекистана», ки њодисањои таърихии ин замонро 
навиштааст, таъкид мекунад, ки ихтилоф миёни Исмоил ва Насри Сомонї, ки соли 275 
њ.ќ./888 сабаби бархўрди мусаллањона байни онон гардид, сиёсї буд. Академик Б. 
Ѓафуров дар рисолаи худ «Тољикон» ба ин назар аст, ки Исмоил «фаќат барои 
истиќлолияти иќтисодї ва сиёсии Бухоро ва ба мулки хосаи худ табдил додани он 
мубориза мекард ва дар соли 888 комилан ба нияти худ расид». Яъне ба ваљње Б. 
Ѓафуров њамназари А.Ю.Якубовский аст. А.Мирзоев бар асоси тањлили манобеи 
таърихї, бахусус «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд ва натиљаи тањќиќи сиккањои ин давр аз 
тарафи Е.А.Давидович ба хулосае меояд, ки љанг миёни Исмоил ва бародараш Наср на 
моњияти сиёсї, балки иќтисодї дошт. Сиккашиноси маъруф Е.А.Давидович њанўз соли 
1954 навишта буд, ки ду набарди бародарон амир Наср ибни Ањмад ва волии Бухоро 
Исмоил ибни Ањмад бештар хусусияти иќтисодї ва молиявї дошта, дар худ зуњуроти 
амиќи сиёсї надошт. Академик Н.Неъматов дар асари бунёдияш бо номи «Давлати 
Сомониён», ки соли 1977 нашр шудааст, ба ин назар аст, ки ихтилофи Наср ва Исмоил 
бар пояи напардохтани молиёт аз љониби волии Бухоро –Исмоил шурўъ мешавад, ки 
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баъдан ба задухурд байни онон мубаддал мегардад.Аммо дар моњияти амр ин ихтилоф 
чї гуна буд? Дар зимн бояд андаке тавзењ дод, то чї гуна Исмоил њокими Бухоро 
гардид ва сабаби воќеї чї буд, ки бо бародари худ дар ихтилоф шуд. Бояд гуфт, ки 
Исмоил бо супориши бародари калониаш – Наср моњи июли соли 874 ба сўи Бухоро 
лашкар кашида, нахуст дар Кармина таваќќуф намуд. Сафири хешро назди њокими 
Бухоро Њусейн ибни Муњаммад ал-Хавориљї фиристод. Њоким сафирро ќабул намуд. 
Баъд рўзи 23 июли соли 874 рўњониёни бонуфузи Бухоро тањти сарварии Абўабдуллоњ 
ба пешвози Исмоил ибни Ањмад баромада, ўро ба шањр хайрамаќдам карданд. Исмоил 
амири Бухоро ва Њусейн Муњаммад ал Хавориљї ноиби ў таъйин шуданд. Аммо 
Исмоил медонист, ки Њусейн ибни Муњаммад бо ў дўстї намекунад. Њарчанд ки вай дар 
зоњир љонибдори Исмоил буд, аммо пинњонї зидди ў тайёрї медид. Аз ин рафтори ў 
Исмоил огоњ шуда, ўро њабс намуд. Наср ибни Ањмад барои комилан истиќрор ёфтани 
њокимияти Сомониён дар Мовароуннањр бо дархости мардуми Бухоро бародараш 
Исмоилро соли 874 волии Бухоро таъйин мекунад, ки ў то соли 892, яъне дар муддати 18 
сол ин маркази сиёсї ва стратегї ва фарњангии тољиконро ба ошёни љалол ва маркази 
фармонравої ва макони афроди барљастаи замон мубаддал месозад. Мањз дар њамин 
давра Исмоили Сомонї аз шахсият ва пешвои мубориз, ба чењраи сиёсии замон табдил 
меёбад. Наср ибни Ањмад Исмоилро уњдадор намуда буд, ки њар соле аз хирољи Бухоро 
панљсад њазор дирњам ба хазинаи њукумати марказї ирсол кунад. Азбаски дар Бухоро 
љангу љидол давом мекард, амир Исмоил натавонист сариваќт хирољро ба Самарќанд 
дињад. Он гоњ Наср назди Исмоил ќосид фиристода, аз ў хирољ пурсид. Вале Исмоил ба 
сабаби нооромињои Бухоро талаботи бародарро иљро накард. Ин рафтори Исмоил 
миёни бародарон људої андохт. Наср тасмим гирифт ба муќобили Исмоил лашкар 
кашад. Вай аз бародаронаш њокими Фарѓона – Абулашъос, њокими Чоч – Абўюсуф 
Яќуб ибни Ањмад талаб намуд, ки лашкар гирди њам оварда, дар муборизаи зидди 
Исмоил ба ў ёрї расонанд. Инчунин Наср туркони Исфанљобро ба кўмак даъват намуд. 
Соли 886 лашкари якљояи бародарон ба Бухоро роњ пеш гирифт. Исмоил аз ин воќиф 
шуда, ба Фороб рафт. Дар натиљаи ин набард Исмоили Сомонї аз вазифаи волии 
Бухоро озод карда шуда, ба вазифаи омили хирољи шањри Самарќанд таъйин шуд. Вале 
баъдтар Исмоили Сомонї дубора волии Бухоро таъйин шуд. 

Исмоил роњи ѓолиб омаданро бар бародари худ мељуст. Вай бо њокими Хуросон 
Рофеъ ибни Њарсома дўсти дерина буд ва аз ин рў, Исмоил ба Рофеъ нома ирсол карда, 
аз ў ёрї пурсид. Рофеъ зимистони солњои 886-887 аз Љайњун гузашта, лашкарро озими 
Бухоро гардонид. Аммо сол хеле душвору ќањтї омада буд. Рофеъ аз сабаби гуруснагї 
бисёр њамсафонашро талаф дод. Илова бар ин одамони бонуфуз ба Рофеъ 
фањмониданд, ки ба зиддияти бародарон њамроњ нашавад. Агар онњо бо њам иттифоќ 
банданд, он гоњ ў аз мулкњои худ мањрум мегардад. Ин маслињат ба Рофеъ ибни 
Њарсома писанд омад ва ў бо Наср ибни Ањмад сулњ карда, ба Хуросон баргашт. 
Мувофиќи сулњномаи Насру Рофеъ Исмоил уњдадор шуда буд, ки бемамоният соле ба 
бародараш аз хирољи Бухоро 500 њазор дирњам ба хазинаи Самарќанд месупорад. Аз ин 
воќеъа понздањ моњ гузашт, аммо Исмоил хирољ нафиристод. Наср дар ѓазаб шуда, 
бори дуюм бар зидди Исмоил лашкар кашид. Исмоил соли 888 дар Бухоро лашкари 
зиёд гирд овард ва лашкари Насрро шикаст дод. Аммо ўро асир накарда, чун сарвари 
хонадони Сомонї эътироф намуда, ба Самарќанд фиристод ва худ дар маснади волии 
Бухоро боќї монд. Аз ин матлаби баёншуда хулоса мешавад, ки ихтилоф дар зоњир 
миёни бародарон Наср ва Исмоил аз напардохтани хирољ ба хазинаи Самарќанд 
будааст, яъне ихтилофи иќтисодї-молиявї. Бо вуљуди он ки Исмоил пас аз шикасти 
лашкари Наср ва асир афтодани ў тахти Самарќандро соњиб нашуд ва танњо баъд аз 
марги бародараш дар 26 августи соли 892 чун ворис ба тахти Сомониён нишаст, аммо 
чуноне, ки аз њодисањои таърихи маълум аст, истиќлоли иќтисодї хостан ва дар мисоли 
Исмоил напардохтани андоз, нишонањои муборизаи сиёсї низ дошт. Назари 
академикњо А.Ю. Якубовский ва Б. Ѓафуров бархоста аз матлаби дар боло зикршуда 
њаст, ки воќеият дорад.  
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ОМИЛЊОИ ТАЪРИХИЮ ЊУЌУЌИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЊИБКОРЇ ДАР ЗАМОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ 

 
Бобохонзода П.М., ассистенти кафедраи фанњои гуманитарии ДДМИТ 

 

Соњибкорї чун падидаи љамъиятї ва як бахши фаъолияти њаёти љамъиятї дар 
иќтисодиёти кишварњои пешрафта таърихи ташаккулёбии чандинасраро дар бар 
мегирад. Зеро моликияти хусусї асоси иќтисодиёти кишварњои сармоядории садаи XIX 
ва мамлакатњои саноатии ќарни XX-ро ташкил медод ва озодии фардии шахс дар 
заминаи чунин раванд ташаккул ёфта, дар ин гуна љамъиятњо афкори хусусї-иќтисодии 
мардум маќоми хеле баландро ишѓол намуда буд. Дар чунин фазои љамъиятии озод 
тафаккури хусусї-иќтисодии шахс рушду инкишоф ёфта, дар натиља шахс 
ташаббускориро ба даст мегирад. Вобаста ба ин дар оѓоз зери мафњуми соњибкор 
шахсоне дониста мешуданд, ки дар бозор ташаббус мекарданд ё ба фаъолияти ба 
таваккал алоќаманд майлу раѓбат доштанд. Баъдан дар натиљаи раванди ташаккулёбии 
љомеа љанбањои дигари ин бахши фаъолияти инсон рушд намуда, зери мафњуми 
соњибкорї њама намуди фаъолияте фањмида мешуд, ки онро ќонун манъ накардааст ва 
барои ба даст овардани фоида равона карда шудааст. Минбаъд ин раванд зарурият ва 
воќеияти њаётии худро дар љамъият собит намуда, тадриљан ба љомеањои дигар 
кишварњои љањон, аз љумла мамлакатњои пасошўравї њам ворид гардид. Натиљаи њамин 
буд, ки аз оѓози солњои 90-уми садаи ХХ дар саросари Иттињоди Шўравї љунбишњои 
истиќлолхоњї ва мубориза бањри бунёди давлатњои миллї ављ гирифт ва љомеаи 
Тољикистон низ њамчун дорандаи тамаддуни ќадима аз ин навгонињои умумиљањонї 
дар канор намонд. Замоне фаро расид, ки беш аз пеш Тољикистон ба давлатдории 
навин эњтиёљ пайдо кард, зеро баъд аз заволи охирин давлати мутамаркази тољикон - 
Давлати Сомониён миллати тољик садсолањо сол аз кору пайкори давлату давлатдорї 
дур гардида буд. Њамзамон оид ба ин масъала Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон зимни яке аз суханронињояшонтќайд намуданд, ки «мо дар 
тўли њазор сол сиёсати давлатии њифзи тамомияти марз ва сиёсати вањдати миллї 
надоштем, зеро давлат надоштем. Дар чунин вазъ давлати мо њамон мањалли мо буд ва 
сиёсати давлати мо њифзи якпорчагии мањалли мо ва суннатњои хоси мањаллї буд» [8, с 
418]. Њамин тариќ, даврони нави таърих барои мо, тољикон имконияти мусоидеро 
арзонї дошт, ки тољикон дубора соњибихтиёр гардида, давлати миллии худро бунёд 
намоянд.  

Нахуст омили таърихие, ки дар Љумњурии Тољикистон заминаро барои пайдоишу 
инкишофи фаъолияти соњибкорї муњайё намуд, ин ќабули Эъломия дар бораи 
истиќлолияти давлатии ЉТ ва дар ин замина ба даст овардани истиќлолияти комили 
давлатї мебошад. “Муњимтарин меъёрњои њуќуќии Эъломияи истиќлолияти давлатии 
ЉТ њамчун санади нахустини њуќуќии давлати тозабунёди Тољикистон аз инњо иборат 
буданд: 
- њукмравоии Конститутсия ва ќонунњои ЉТ дар њудуди љумњурї; 
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- моликияти давлатии Љумњурии Тољикистон эълон шудани њама корхонаву 
муассисањои давлатї, воситањои асосии истењсолот, муомилоти фондњо ва дигар молу 
мулк” [4, с 91]. 

Дар натиљаи ба даст омадани чунин заминањои бунёдї Љумњурии Тољикистон пас 
аз ба даст овардани соњибихтиёрї аз низоми сохтори шўравї даст кашида, низоми нави 
давлатдорї ва фаъолияти иќтисодиву соњибкориро ба роњ монд. Мафњуми 
соњибихтиёрї маънии басо фарохро дорост, ки он пеш аз њама, ба халќ њамчун 
сарчашмаи њокимият тааллуќ доштанро ифода мекунад. Агар ба алоќамандии он ба 
самти иќтисодиёт назар афканем, соњибихтиёрии Тољикистон пеш аз њама, дар он ифода 
меёбад, ки давлат самтњои асосии сиёсати дохилї - роњу усулњои пешрафтро дар 
соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї, ќонуният ва ѓайра ва дар самти сиёсати хориљї 
бошад, роњу усулњои муносибат бо давлатњои хориљї ва умуман, љомеаи љањониро 
мустаќилона муайян менамояд. Воќеан њам, пас аз рўйдоди чунин санаи таърихї 
соњибкорї њамчун як зуњуроти нави њаёти љамъиятї дар кишвари мо рўйи кор омад.  

Гузариш ба иќтисоди бозорї омили дигари рушди соњибкорї дар Тољикистони 
соњибистиќлол мебошад. Воќеан, иќтисоди бозорї дар ќатори принсипњои 
демократизм, љумњурият, волоияти ќонун, давлати иљтимої, дунявї, гуногунандешии 
сиёсї ва мафкуравї яке аз принсип ё усули роњбарикунандае мебошад, ки фаъолияти 
љомеа ва давлат дар асоси онњо ба роњ монда мешавад. Бинобар ин, љомеаи Тољикистон 
пас аз он ки мустаќилияти хешро ба даст овард, барои пешрафти босуръати 
иќтисодиёти давлат, љомеа ва ба шуѓл фаро гирифтани мардум роњи иќтисоди 
бозоргониро пеш гирифт. Зеро аз ибтидо иќтисоди бозорї яке аз унсурњои таркибї ва 
афзалиятноки муносибатњои бозоргонї ва рушду густариши низоми иќтисодии љомеаи 
инсонї пазируфта шудааст. Унсури асосї ва таркибии иќтисоди бозориро соњибкории 
озод ва раќобат ташкил медињад. Агар мо хоњем, ки љомеаро тавассути иќтисоди 
бозорї босуръат тараќќї дињем, пас мебояд дар фаъолияти соњибкорї озодии фардї ва 
раќобати воќеї вуљуд дошта бошад. Дар њолати мављуд будани ин ду мањаки асосї дар 
фаъолияти соњибкорї ташаббускорї ва истењсолот ба вуљуд меояд, ки ин њолат барои 
рушди иќтисодии минбаъдаи љомеа таѓйироти куллиро ба вуљуд меорад. Тараќќиёту 
пешрафти њар як давлат бидуни такмили муносибатњои иктисодї ва танзими њуќуќии 
онњо ѓайриимкон аст. Бозор ва муносибатхои бозаргонї ќисмати људонашавандаи 
љамъиятиеро ташкил медињанд, ки дар он озодии воќеии иќтисодї мављуд аст. 
Пешрафти ояндаи љумњурии мо низ ба иќтисоди бозорї алоќамандии зич дорад ва онро 
бе иќтисоди бозорї тасаввур кардан душвор аст. Соњибкорї низ яке аз шаклхои 
фаъолияти шахс буда, ќисми таркибии фаъолияти иктисодї ба шумор меравад. 
Фаъолияти соњибкорї бе фаъолияти иќтисодї вуљуд дошта наметавонад. Фаъолияти 
иќтисодї мањаки муайянкунандаи моњият ва таъйиноти дигар намудњои фаъолият, аз 
љумла фаъолияти соњибкориву тиљоратї мебошад.  

Дар рушди фаъолияти соњибкорї ќабули як ќатор санадњои меъёрї – њуќуќї 
наќши назаррас доранд. Дар солњои аввали соњибихтиёрї барои љумњурии мо 
соњибкорї зуњуроти нисбатан нав ба њисоб мерафт. Асоси ифодаи ќонунии он аз ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти соњибкорї» аз 23 декабри соли 
1991 оѓоз меёбад ва баъдан дар натиљаи ќабули Конститутсия ва рушди соњибкорї аз 
санаи 12 декабри соли 1997 ба ин ќонун таѓйироту иловањо ворид намуданд. Аммо дар 
муддати кўтоњ ислоњоти иќтисодї ва фањмиши њуќуќии соњибкорї ба таври куллї 
таѓйир ёфт. Гузариш аз иќтисоди наќшавї ба иќтисоди бозоргонї таѓйир ёфтани 
муносибатњо ва танзими њуќуќии фаъолияти хољагидориро талаб мекунад. Бинобар ин, 
барои таъмини шароити њуќуќї оиди гузариш ба иќтисоди бозорї ќонун ва дигар 
санадњои меъёриву њуќуќии зиёде ќабул карда шуд. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба талаботи замон ва инкишофи муносибатњои соњибкорї зина ба зина ќабули 
як ќатор ќонунњои соњавиро дар соњаи соњибкорї ба роњ монд. Ќонунњое, ки дар 
танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї ќонунњои бунёдї ба шумор мераванд, ин 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи моликият дар Љумњурии Тољикистон» аз 
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14 декабри соли 1996, «Дар бораи корхонањо» аз 23 июни соли 1993, «Дар бораи 
хусусигардонии моликияти давлатї» аз 16 майи соли 1997, «Дар бораи љамъиятњои 
сањњомї» аз 23 декабри соли 1991, «Дар бораи сармоягузории хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 10 марти соли 1992 ва ѓайра мебошанд.  

Яке аз сарчашмањои асосие, ки он дар рушди инкишоф ва танзими фаъолияти 
соњибкорї наќши калидї ва бунёдї дорад, ин Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Зеро танзими муносибатњои соњибкорї ва рушди минбаъдаи он аз меъёрњои 
Конститутсия маншаъ мегиранд. Тибќи талаботи моддаи 12 Конститутсия «асоси 
иќтисодиёти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. Давлат 
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи 
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад» {3, с 5}. Моњият ва 
мазмуни ин меъёри конститутсионї дар он ифода меёбад, ки дар Тољикистон ба ягон 
шакли моликият аз нигоњи ќонун нисбат ба шакли дигар бартарї дода нашудааст. Дар 
заминаи ин меъёрњои конститутсионї бањри равнаќу ривољ ёфтани шаклњои гуногуни 
моликият аз љониби маќомоти ќонунгузории кишвар санадњои зиёди меъёрии њуќуќї 
ќабул шудаанд, ки њангоми амалї гардонидани онњо соњањои гуногуни иќтисодиёти 
кишвар ба таври муътадил тараќќї мекунанд. Њамзамон Конститутсияи амалкунанда 
ба њар шањрванди Тољикистон њуќуќ додааст, ки соњиби моликият бошад ва молу 
мулкашро ба мерос гузорад. Бекор кардани њуќуќи шахс ба моликият манъ карда 
мешавад. Дар ин бора дар моддаи 32-юми Конститутсияи мамлакат чунин меъёр вуљуд 
дорад: «Њар кас њуќуќ дорад соњиби моликият ва мерос бошад. Њељ кас њаќ надорад 
њуќуќи шахсро ба моликият бекор ё мањдуд кунад. Молу мулки шахсро барои эњтиёљоти 
љамъият дар асоси ќонун ва розигии соњиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат 
гирифта метавонад». 

 Инчунин, дар дигар моддањои Конститутсия њуќуќ ба мењнат, интихоби касбу 
кор ва дигар њуќуќњои иќтисодии шањрвандон кафолат дода шудааст, ки њамаи ин 
меъёрњои конститутсионї замина ва асос барои рушди бемайлони соњибкорї дар љомеа 
мебошад.  

Талаботи моддањои дар боло зикргардида аз он шањодат медињанд, ки 
Конститутсия њамчун ќонуни асосї ва ќувваи олии њуќуќї дошта, замина ва асос барои 
рушди минбаъдаи соњањои гуногуни фаъолияти соњибкорї баромад менамояд. Зеро 
баъд аз ќабули ин санади муњими таърихї дар асоси меъёрњои роњбарикунандаи он 
минбаъд дигар ќонунњо ва санадњои зерќонунї дар соњаи соњибкорї ќабул гардиданд, 
ки амали ин ќонунњо барои тараќќиёти соњањои гуногуни фаъолияти соњибкорї такони 
љиддї бахшиданд.  

Самараи ин омилњои таърихї буд, ки имрўз дар Тољикистон соњибкорї њамчун 
як бахши њаёти љамъиятї дар њоли рушду инкишоф аст. Дар тўли солњои 
соњибистиќлолї бањри рушду такомул бахшидани соњибкорї дар Тољикистон чандин 
маротиба низ вохурии соњибкорон бо Сарвари давлат баргузор гардидааст, ки дар ин 
онњо сарвари давлат соњибкориро бахши афзалиятнок ва муњиму аввалиндараља арзёбї 
намудаанд. Масалан дар яке аз мулоќотњо бо соњибкорон, ки 21 августи соли 2001 
баргузор гардида буд, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ќайд намуданд, ки «Давлати мо, ки роњи иќтисоди бозориро пеш гирифтааст, ба 
масъалаи њарчї бештар устувор гардидани наќш ва маќоми фаъолияти соњибкорї дар 
иќтисодиёти мамлакат ањамияти аввалиндараља медињад» [5, с 61]. Њамчунин, дигар 
барномањову њадафњо дар соњаи соњибкорї дар сатњи давлативу њукуматї ќабул 
гардидаанд ва дар љараёни пешомадњои ќабул ќарор доранд, ки дар оянда бањри 
тараќќиёти љомеа ва пешрафти фаъолияти соњибкорї дар Тољикистони соњибистиќлол 
наќши хеле њалкунанда хоњанд бозид.   
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ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Наджмиддинзода Н.Э.- преподаватель кафедры русского языка ТГФЭУ 

В методическом плане вопрос о работе над текстом на занятиях по русскому 
языку неоднократно становился предметов исследования специалистов. Но в них 
рассматривались общие проблемы изучения различных текстов на уроках русского 
языка. Вопросу развития русской связной речи студентов при изучении текстов на 
занятиях по русскому языку посвящены несколько статей и заметок прямо или косвенно 
затрагивающие этот вопрос. 

Задача данного исследования – сделать попытку показать роль и место пересказа 
русского текста на занятиях по русскому языку в процессе обучения русской речи, и 
какие методы и приемы при этом можно эффективно использовать. В связи с этим 
возникает целый комплекс вопросов о содержании и методах организации и проведения 
работы над текстом. В методическом плане важно, прежде всего, решить две задачи. Во-
первых, следует определить место специального применения пересказа в процессе 
преподавания русского языка в неязыковом вузе, аналогичное тому, какое наблюдается 
в аудиторной и внеаудиторной работе, что требует должного внимания как в средней, 
так и в высшей школе. Во-вторых, необходимо выяснить пути предварительного, 
вводного изучения текстов и критерии их выбора для решения поставленных 
методических задач, при котором необходимо определить, какие программные задач, 
при котором необходимо определить, какие программные темы позволяют попутно, в 
основном практически приобрести навыки пересказа текстов. 

В таджикской аудитории роль пересказа текста определяется тем, что 
свойственно ей как системе методов и приёмов обучения русскому языку вообще, то 
есть как практическому осмыслению содержания текста и соответственно его лексика – 
грамматических средств, которые образуют текст как единое целое. Ведь пересказ – это 
методическая обработка текста и его использование в учебном процессе в целях 
совершенствования навыком и умений устной связной речи студентов таджиков. Вместе 
с тем работа над пересказом текста в национальной аудитории имеет свою специфику. 

Указанные особенности обучения пересказу текста в таджикской аудитории 
обусловленные, в первую очередь, двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что в 
данном случае анализу и осмыслению лексико-грамматических стилистических средств 
и его содержание текст подвергается на языке, который является для студентов-
таджиков неродным, а во-вторых, тем, что язык пересказываемого текста является, 
кроме того, также и таким который ими только ещё изучается. Второе обстоятельство 
вынуждает нас на первых порах ограничивать круг анализируемых фактов самыми 
элементарными способами, опираясь на степень владения или русским языком, такими 
только, без объяснения которых невозможен пересказ изучаемого текста, как 
определенной информации. Оно же заставляет, в связи с небольшим активным 
словарным запасом на русском языке, проводить лишь элементарное толкование 
необходимых языковых фактов, прибегая при этом нередко при помощи родного языка. 
Объяснение непонятного на русском языке, конечно, должно быть постоянным и как 
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можно более широким и интенсивным, но при этом следует всегда учитывать русское-
язычные знания студента – таджика. 

Как показали наблюдения, эпизодическое, случайное обращение к пересказу как 
средству развития устной речи малоэффективно и только методически оправданное, 
систематическое использование в учебном процессе может дать желаемый результат. 

Разрабатывая вопрос о последовательности и содержании применения пересказа 
по привитию студентам, изучающих русский язык, необходимых навыков устной речи, 
при изучении отдельных тем, мы руководствовались следующими соображениями: 

1) Для пересказа необходимо выбрать наиболее интересные доступные для 
понимания, восприятия студентов тексты, которые по содержанию отвечают 
методическим задачам преподавателя; 

2) Необходимо учесть уровень частоты использования определенных 
элементов пересказа в письменной и устной речи студентов; 

3) Необходимо иметь в виду целесообразность обращения к тому или иному 
тексту для более прочного и глубокого закрепления тех или иных речевых навыков и 
грамматических категорий. 

Таким образом, вышеуказанные соображения позволяют установить, что вне 
занятий и на занятиях речь студентов на изучаемом языке существенно отличается. Речь 
студентов вне занятий, в свободном общении с однокурсниками или преподавателями 
свободна, естественна, в то время как на занятиях и вне занятий (в свободном общении) 
имеет место различная мотивация: на занятиях, в процессе обучения действует мотив 
«оценки», а вне аудитории действует мотивация, связанная со свободным общением, 
обращенностью к собеседнику, обусловленная потребностью в общении, стремлением и 
желанием поделиться интересной для собеседника информацией.  

Вышеуказанные факты не раз отмечались в методической литературе, в 
частности в статье В.Х.Салабиева «Зависимость пересказа второязычного текста» от 
обращенности не обращенности к собеседнику», где отмечает: «… в условиях 
обращенности к собеседнику пересказ окажется эффективнее, чем в случае отсутствия 
обращенности». 

Есть предположения, что в условиях свободного общения, т.е. с собеседником, 
русская речь окажется эффективнее чем в условиях аудиторных, перед однокурсниками 
и преподавателем. При этом важным условиям эффективности общения является 
уровень владения языком, на котором воспроизводится текст. 

Таким образом, исследуя вопрос активации процесса овладения русским языком 
с помощью пересказа текстов, ставится вопрос о зависимости воспроизводства текста 
на русском языке при свободном общении и в аудиторных условиях. При этом 
повышаемая эффективность речевой деятельности на изучаемом языке при наличии 
слушателя, собеседника, т.е. в условиях живой беседы, где возникает необходимость, 
можно отметить, потребность в живом общении. Установление и учет этого факта на 
материале изучения русского языка имеет только теоретический, но и практический 
интерес, так как позволит более целенаправленно и обоснованно разрабатывать 
систему обучения русскому языку в таджикской средней и высшей школе.  
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682 

 

иќтисодиёти кишвар 

 
Абдуллоев С.И. 

Хоҷахонова Г.К. 

Ситонидани пардохтњои гумрукї яке аз 
шаклњои идоракунї дар маќомоти 
гумрук 

245 

 
Акбаров С. С. Сањми маќомоти гумрук дар таъмини 

амнияти иќтисодии кишвар 
247 

 
Сайдиев А.Д. 
Самарддини Шоњназар 

Фаъолияти  минтаќањои озоди иќтисодї 
дар шароити саноатикунонии мамлакат 

249 

 
Ниёзов Б.С. Ҳукумати электронї ва татбиқи он дар 

мақомоти гумрук 

252 

 
Ҳамроев М.И.. 
 Акобирзода А.М. 

Проблемаҳо ва дурнамои захираҳои 
обии мамлакат 

254 

 БАХШИ ИҚТИСОД ВА БИЗНЕС  

 
Кодиров Ф.А. Конкурентоспособная 

индустриализация: актуальные вопросы 
и перспективы реализации 

258 

 
Сатторов Б.А. Наќши маъмурикунонии андоз дар 

ислоњоти низоми андози миллї 
260 

 
Джумабоев Х.К. Проблемы оценки эффективности 

налоговых льгот 
261 

 
Нуридинов С.З. 

Ҳоҷиев Ҷ.Н. 

Саноатикунонии босуръат омили 

калидии рушди иқтисодиёти миллии 
мамлакат 

263 

 
Шукуров С.М. Тадбиќи баъзе љанбањои механизми 

маъмурикунонии андоз дар Ҷумњурии 
Тољикистон 

266 

 
Ашуров Ғ. Д. Хусусиятҳои хоси тамсилаҳои низоми 

тандурустӣ ва нақши тамсилаи иҷтимоӣ-

суғуртавӣ дар он 

268 

 
Исломов Т.С. 
Бобоќулов А. 

Асосњои ташаккулёбии низоми андози 
миллї 

270 

 
Камолов.К.З. 

Ҳусайнов М.С. 

Фаъолияти сармоягузории ширкатњои 

суѓуртавӣ њамчун омили баланд шудани 
устувории молиявии онњо 

272 

 
Таѓоева Р.Г. Наќши њисобњои актуарї дар суѓуртаи 

ҳаёт дар шароити њозира 

277 

 
Ҳусайнов М.С. Вазъи бозори суғуртаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи пандемия (Covid-
19) ва Омикрон 

279 

 
Нурублоева М.М. Самтњои асосии ташаккул ва рушди 

кластерњои саноати хўрокворї дар 
вилояти Суѓд 

283 

 
Фатњиддинзода Ќ.Ќ. 
  Саидов А. С. 

Низоми молиёт дар даврањои њукмронии 
Сомониён 

285 

 
Ањмадов С.М. Равзанаи ягона ва ањамияти он дар 

рушди фаъолияти соњибкорї 
287 

 
Ќурбонова Ш.Б. Масъалањои рушди туризм дар 

Љумњурии Тољикистон 
288 

 
Шомуродов А.М. Зарурат ва ањамияти андози аксизї дар 

шароити муосир 
291 

 
Ормонова М.М. Такмилдиҳии суғуртаи иҷтимоӣ дар 

шароити иқтисоди бозорӣ 

294 

 
Исайнова М.Ҳ.  Тањлили вазъи њозира, тамоюл ва рушди 

нишондињандањои таъмини амнияти 
озуќавории минтаќа 

297 

 Файзуллоев Ҳ .П. Дурнамои соҳибкорӣ ва модели нави 300 



683 

 

рушди иќтисодии Тољикистон 

 
Ҳоҷиев Ҷ.Н Нақши соҳаи электроэнергетика дар 

таъмини рушди саноати мамлакат 

302 

 
Ќарахонова Н.М Ҷаҳонишавии иќтисодиёт ва таъсири он 

ба тараќќиёти саноат 

305 

 
Насимзода Толиб Наътулло 
Шодиев Ф.Т. 

Таърихи пайдоиш ва давраҳои 

инкишофи андозҳо 

307 

 БАХШИ МЕНЕҶМЕНТ ВА ҲУҚУҚИ ИҚТИСОДӢ  

 
 Исмаилов Ш.М.  Хусусияти ташкилкунӣ ва фаъолияти 

хоҷагии деҳқонӣ 

311 

 

Мирзоева Е.Ш. 
Кахарова П.Ф. 

Механизмы управления инновационно-
инвестиционной деятельностью 
промышленных предприятий Республики 
Таджикистан 

317 

 
 Хоҷазода Д.Қ. 
Сафаров А. 

 Такмили механизмҳои ҷалби сармояи 

хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

319 

 
Мирсаидов С.А. 
Неъматов И. 

Тамоюли вазъи таъмини амнияти 

озуқавории мамлакат 

323 

 
Неъматов И.У. Аҳамияти тањќиќи шуѓли ањолии 

иќтисодиёти нињонї  дар таъмини   
рушди иќтисодиёти миллї 

326 

 
 Бобоев Ҷ. Қ.  Проблемаҳои муайян кардани музди 

меҳнати  аз даст рафта  дар натиҷаи  

расонидани зарар ба саломатӣ 

 
329 

 
 Ҳаитов С.П. Сиёсати ҳуқуқии гумрукї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

331 

 

Нуров Ш. С. 
Салихов А. 

Амалигардонии  саноатикунонии  
босуръати  кишвар  њамчун њадафи  
чоруми  стратегияи  миллї  ва роњњои 
њалли он 

335 
 

 
Хамидов А.Х. 
Косимова С.И. 

Неформальный сектор в приграничных 
районах Республики Таджикистана 

337 

 
Каримов Х.М. Проблемы реформы института 

государственной службы в Республике 
Таджикистан 

341 

 
Мирзоев С.А. 
Шарипов С.С. 

Баъзе масъалањои ќонунгузории 
граждании Љумњурии Тољикистон дар 
соњаи энергетика 

343 

 
Шарифзода Т. 
Вайсов Ш. 

Теоретико-правовые основы становления 
и понятия налогов 

347 

 
Каримов Х.М. Проблемы реформы института 

государственной службы в Республике 
Таджикистан 

349 

 
Салиева Н.Ш. 

Боқизода А.А. 
Системаи  татбиқи сиёсати  

зиддикоррупсионӣ 

352 

 
Шарипов С. С. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои фиреби 

истеъмолкунандагон дар замони шӯравӣ 

355 

 
Њомидова М.М. Амалигардонии  саноатикунонии  

босуръати мамлакат дар минтаќа  
358 

 
Оралбаев Х.Х. Проблемные вопросы отграничения 

бандитизма от смежных составов 
преступлений 

361 

 
Њомидов Р.А. Баъзе хусусиятњои хоси таснифи 

меъёрњои њуќуќ 
363 

 Баишева Э.А. Об особенностях правового 365 



684 

 

регулирования статуса 
налогоплательщиков 

 

Ғафорова Ш.А. Таҳлили  криминологии  моддаҳои  

Кодекси  ҷиноятии  Ҷумҳурии   

Тоҷикистон  дар  алоқамандӣ  бо  

зуҳуроти   зӯроварӣ дар оила 

368 

 
Дўстов С.А. 
Назирматзода Д. 

Оид ба њуќуќ ва уњдадорињои 
иштирокчиёни шартномаи 
сармоягузории шарикї 

370 

 
Камолов З.А. 
Миралиев С.А. 

Таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, 
ки барои ин љиноят пешбинї шудааст ва 

аҳаммияти ҳуқуқии он 

372 

 
Амиров М.С. Буљетикунонї ва арзёбии идоракунии 

иќтидори иќтисодии корхонањои саноатї 
374 

 
Алиева З.С. Наќш ва ањамияти сиёсати 

сармоягузории бонкї дар 
раќамикунонии иќтисодиёт 

379 

 
Каримов Б.И. Бањодињї  ба самаранокии барномањои 

электронї  дар низоми идораи молияи 
давлатї 

383 

 
Хомушов И. И. Тарафи объективии шикори 

ғайриќонунї 

386 

 
Носиров Ҳ. А. Аҳамияти неруи барқ ва масоили 

ҳуқуқии он тибқи қонунгузории   

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

389 

 
Раҳимзода Фирдавс Танзими конститутсионї – њуќуќии 

фаъолияти соњибкорї 
391 

 
Исмаилов С.Ш. О целенаправленности изменений 

законодательства о банкротстве 
 

 
Боқизода А.А. Баъзе масъалаҳои ҳуќуќї оид ба 

шартномаи молиявии лизингӣ дар 

муносибатҳои иқтисодӣ 

394 

 
 Ҳомидов Қ.Ҷ. Баъзе аз проблемаҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ 

дар замони имрӯза 

397 

  БАХШИ  ЊИСОБДОРӢ ВА ОМОР  

 
Гафуров Г.С.  Особенности формирование госсектора  

в Республике Таджикистан 
400 

 

Маъдиев С. 
Давлатов Н.А. 

Имкониятҳои истифодаи СБҲМ дар 
самти хулосабарорї оид ба натиљањои 

молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ 

402 

 

Бобомуродов Б. Консепсияи баҳисобгирии муҳосибӣ дар 

шароити истифодаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ 

 
405 

 
Тилабов Ё.Э. Ҳусусиятњои аудити самаранокї ва  

роҳҳои такмилдиҳии он 

407 

 
Иматчоев З.Х. 

Давлатёрова Б.Ҷ. 
Омўзиши иќтисодї-омории даромад ва 
харољотњои буљети давлатї 

409 

 

Фасењзода Ислом Самтњои асосии Стратегияи миллии 

рушди Ҷумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030:  иќтисодиёти сабз ва 
мавќеи он дар рушди  иќтисодиёт 

413 

 
Орзуев П.Ҷ Истифодаи усулҳои аудити самаранокии 

воситаҳои буҷетӣ 

417 



685 

 

 

Урунбоев А. 
Урунбаева Н.А. 

Ташаккули механизми истифодаи 
устувори захирањои об дар шароити 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон 

419 

 
Шодиев К.Қ. Наќши соњибкорї дар њалли масоили 

таъмини шуѓли ањолии дењот 
421 

 
Мамадризоева Н. М Развитие строительства в регионах 

Республики Таджикистан как сектора 
национальной экономики 

425 

 
Саидов Р.Н. 
Гулобова Н.С. 

Такмили заминаҳои методологии 

назорати давлатии молиявӣ 

427 

 
Досиев М.Н. 

Тоҳиров В.С. 
Хусусиятњои аудити дохилї дар 
субъектњои иќтисодї 

430 

 
Олимов Д. 

Деҳқонова М. 
Тадбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар соњаи 

кишоварзии Ҷумњурии Тољикистон 

432 

 

Юнусов А. 

Одинаев Ғ. 
Тартиби гузаронидани санҷиши 

аудиторӣ  дар мақомоти гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

434 

 
Сафаров И.Н. 

Қаҳҳоров Ҳ.Қ. 
Самтњои асосии аудити фаъолияти 
иќтисоди берунї 

438 

 
Каримов Н.Я. 
Ойев М.М. 

Роњњои тартибдињии њисоботи молиявї 
дар муассисањои буљетї ва илмї 

441 

 
Султонова С.М. 
Юсупов А. 

Маќсад ва вазифањои аудити давлатї 
њамчун шакли назорати давлатии 
молиявї 

444 

 

Бобомуродов П.Х. Истифодаи нақшаи кории ҳисобҳои 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) 

446 

 
Раҳматов Б.Қ. 

Алиқулов М.Б. 

Хусусиятҳои баҳисобгирии муҳосибӣ  

дар корхонањои саноатии Ҷумҳурии 
Тољикистон 

449 

 
Иброҳимов Т.Р. 

Ғиёсов М.А. 
Ҳисобгирии харољотҳои истењсолӣ ва 
калкулятсияи арзиши аслии он 

452 

 
Тоҷиддинова З.С. 
Абдуллоева Д. 

Ташкили баҳисобгирӣ ва гурӯҳбандии 

хароҷоти маблағҳои буҷетӣ дар соҳаи 
маориф 

454 

 
Шарифова Р.Н. 
Сайдалиев Ю.Ф. 

Истифодаи моделҳои баҳисобгирӣ ва 

ҳисоботдиҳӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ 

457 

 
Оев А.Д. Таҳлил ва баҳодиҳии хизматрасониҳои 

аудиторӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

460 

 
Тилакмуродова С. 
Комилова С.М. 

Тањлили њисобњои бањисобгирии 
муњосибї дар корхонањо 

464 

 
Њакимов С. Н. 

Маҳмадов А. С. 
Нақши соҳаи кишоварзӣ дар рушди 

иқтисодиёти миллӣ 

467 

 
Маҳмадов Р. С. 

Маҳмадов А. С. 

Механизмҳои иќтисодии хољагидорї ва 

тањаввулоти он дар рушди иқтисоди 

миллӣ 

470 

 
Ҷулиев М.Ҳ. Нақши низоми бонкӣ ва таъсири он ба 

рушди иқтисодиёти Тоҷикистон 

473 

 

Изатуллоев М.Н. Нуқтаҳо ва шаклҳои назариявї - 

аналитикии сармоягузории хориҷӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

476 

 
Раҷабов С.Р. 
Давлатмамадова А.Б. 

Масоили рушди бањисобгирї ва 
њисоботи молиявї дар фаъолияти 

муносибатҳои иќтисоди беруна 

478 



686 

 

 
Мирзозода А.Д. 

Толибова Ҳ. 
Ҷабҳаҳои баҳисобгирии дороиҳои 

ғайримоддӣ дар барномаи 1С: муҳосибот 

480 

 
Ҳукматов Д.Ҷ. 
Олимзода Б. 

Муаммоњои бањисобгирии андозбандии 
бонкї ва тараќќиёти он њамчун ќисми 
асосии сиёсати иќтисодии давлат 

486 

 
Абдураҳмонов С. А. 

Назирова Ҷ.З. 

Самтњои истифодабарии ахбори 

муҳосибӣ  дар  ташкилотњои тиљоратї 

488 

 

Давлатзода Д. 
Одинаев Ѓ.С.  

Баҳодиҳии сегменти бизнес дар низоми 

нишондиҳандаҳои молиявӣ ва 

ғайримолиявӣ 

491 

 
Абдулхайров Ф.М. 
Асозода С.З. 

Нақши аудити дохилӣ дар рушди 

бонкҳои тиҷоратӣ 

494 

 
Одинаев А. С. 
Низомова Д.Х. 

Тањлили ретроспективии љалби  
пасандозњои бонкї 

498 

 
Айдарова Ф. 
Мардонаева Р. 

Ташкили бањисобгирии муҳосибї дар 
бонкњои тиљоратии љумњурии 
тољикистон 

501 

 
БАХШИ ФАНЊОИ ДИЌИЌ, ТАБИЇ, РИЁЗЇ ВА 

МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ 

 

 
Рањимов  Р.М. Дар бораи истифодаи хосиятњои 

функсияњои элементарї барои ёфтани 
экстремуми функсияњо 

504 

 
Солиев М.Н. 
Усманов Н. 

Сингулярные случаи квазилинейной 
граничной задачи 

506 

 

Рањимов  Р. М. 
Шарипов Б. 

Алоќамандии байни математика ва 

иқтисодиёт дар мисоли омӯзиши 

функсияҳои элементарӣ 

508 

 
Саидов Б.Б. 
Мирзоев Н.С. 
Ашуров С.Б. 

Математикаи молиявӣ - асоси таҳлили 

миқдории амалиёти молиявӣ 

513 

 
Усманов Н. 
Саидов Б.Б. 

Обобщенная   граничная  задача 
линейного сопряжения  в сингулярном 
случае    

517 

 

Маханов Р.Ю Методикаи татбиқи тригонометрия 

барои ҳалли базъе масъалаҳои геометрӣ 

(оид ба ҳаҷми маҳсулот) 

519 

 
Улуѓов О. П. 
Яќубов Р. Ш. 

Сањми соњаи занбўриасалпарварї дар 
рушди иќтисоди сабз 

521 

 
Айниддинов И. Э. Тарбияи љисмонї ва варзиш тањкими 

саломатии љавонони донишљў 
524 

 
Сафаров Ќ.Д. Салоњият ва технологияи педагогии 

фаъолияти омўзгори тарбияи љисмонї ва 
варзиш   

526 

 
Мањмадмуродов А. 
Исломова Г. С.   

Пешомади офариниши катализаторњои 
оксидкунии об то оксигени молекулавї 

529 

 

Кабиров  А.Т. Тадқиқи фоидаҳои иловагии 
истеъмолкунандагон ва 

истеҳсолкунандагон бо ёрии интеграли 
муайян 

530 

 
Шодмонов М.У.. 
 Шомирзоев А.И. 

Вақт яке аз омилҳои асосии иқтисодиёт 
534 

 
Усманов Н. 
Шадманов М.У. 

Краевая задача Римана для размкнутых 
контуров  в сингулярном случае    

536 

 
Сафаров М.Ќ. Ташаккули салоҳияти касбии 

донишљўёни донишкадаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш доир ба таълими 

539 
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фарогир 

 
Муллоев М.Б. Усулҳои  таълим дар машғулиятҳои  

гимнастикӣ 

542 

 
Солиев М.Н. Татбиќи муодилањои квадратї дар њалли 

масъалањои мазмуни иќтисодидошта      
545 

 
Орифљонова В.Р. Хусусиятњои географии љойгиркунии 

ќуввањои истењсолии Ҷумњурии 
Тољикистон 

548 

 
Ќузиева Р.М. Фарњанги экологї ва роњњои методии 

ташаккули он дар хонандагони синфњои 
ибтидої 

551 

 
Якубов Р.Ш. Видовой состав и роль стафилинид в 

хлопковых агробиоценозах южного 
Таджикистана 

554 

 Сулаймонов А.Э. Намуди лазерҳо ва истифодаи онҳо 556 

 

Партобов А.Ш. Хусусияти умумӣ ва реҷаи 

гидрохимиявии ҳавзаи дарёи 

Кофарниҳон 

558 

 
Набиева М.Ш. Ифлосшавии муҳити зист аз ҷониби 

инсон 

560 

 

Неъмонов С.И. 
Ашуров С.Б. 

Таҳлили  муодилаҳои хароҷот, даромад, 

фоида ва моделҳои хаттии онҳо дар 

ҳалли масъалаҳои истеҳсолӣ 

561 

 
Шойимќулов А. М.  
Шомирзоев А. И.  
Умаралї Б. 

Татбиќи интеграли муайян дар њалли 
масъалањои иќтисодї 

564 

 
Кароматуллои Мањмадулло 
Пирназаров К.Б. 

Функсияњои Булл 
567 

 
Пирназаров К.Б. 
Хасанова Г.Н. 

Функсияи Грин. Оператори 
суперпозитсия 

570 

 
Умаралї Б., Шойимќулов А. Истифодаи ҳосилаи функсия дар  

ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ 

574 

 
Саидов М.С. Самтњои ташаккули тахассусии омўзгори 

тарбияи љисмонї ва варзиш 
576 

 БАХШИ ФАНЊОИ ГУМАНИТАРЇ ВА ЗАБОНҲО  

 
Кодирова Б.А. Формирование языковых знаний-фактор 

познавательного прогресса студентов 
579 

 
Аслонова Н.Н. Моњияти назарии номањои Садриддин 

Айнї 
581 

 
Саидҷаъфаров О.Ш. 
Рањмонов М.М. 

Корбурди унсурҳои халқӣ яке аз 

вижагиҳои назарраси ғазалиёти Бобо 
Фиѓонии Шерозї 

584 

 
Насриддинов Х.Н. 
Шамсова Х.Н. 

Котибон ва сангнавиштањо дар асарњои 
академик А.М. Мухторов 

589 

 
Носиров С.Ш. Роњњои ташкили таълими проблемавї ва 

наќши он  дар ташаккули донишњои 
зењнии  хонандагон 

591 

 
Муллољонов А. Саноати Тољикистон: заминањо, вазъи 

кунунї ва дурнамои инкишоф 
595 

 
Наврузова Г.Т. Использование мультимедийных и 

цифровых технологий в обучении 
русскому языку в нерусской аудитории 

598 

 
Ҳусейнова Г. А. 

Шарифова Г. Ҷ. 
Баъзе хусусиятҳои калимасозии вожаҳои 

ифодакунандаи ахлоқ дар забони тоҷикӣ 

ва англисӣ 

601 

 Каюмова Х.А. Некоторые виды контроля качества 603 
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Содикова Б.М. знаний студентов 

 
Эмомов  С. Матбуоти тоҷик дар давраи Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ 

604 

 
Манѓитов М. Таносуби байни фалсафа ва илм 

 
608 

 
 Ќурбонов С.Њ. 
Њасанова М.А 

Ифодаи  воњидњои андозагирї бо роњи 
нањвї 

611 

 
Сабуров У.С. Ташаккули мењнатдўстии наврасон дар 

асарњои мунтахаби педагогии В.А. 
Сухомлинский 

611 

 
Фатхуллоева Ш.А. Проблемы словообразовательной 

синонимии в английском и таджикском 
языках 

614 

 
Муњаммадиева С. Робитањои адабии халќњои тољику эрон 

дар пажўњиши  академик  Абдулѓанї 
Мирзоев 

616 

 
Асоева Б. Вожаҳои сода ва содаи рехтаи асари  

“Зафарномаи Хусравӣ” 

619 

 
Абдуллоева М.Н. Тарѓиби Наврўз њамчун бренди сайёњї 

дар матбуоти даврии тољик 
622 

 
Дрозденко Л.А. 
Кодирова С.М. 

Практическое освоение языка 
посредством общения 

624 

 
Садикова М.П. Занимательная фразеология на занятиях 

русского языка для развития устной речи 
обучающихся 

626 

 
Абдуҷаббор Аминзода Наќши Гунди Шопур  дар ташкилёбии 

муассисањои таълимиву илмї ва тиббии  
Мовароуннањру Хуросон 

628 

 
Мањимов М. Аќидањои Абдурауф Фитрат оид ба оила 

ва оиладорї 
630 

 
Шарифов К. Назаре ба робитањои фарњангии 

Тољикистону Россия дар замони 
истиќлолият 

632 

 
Атоева Ҳ. Н. 
Ибрагимова Ш. А. 

Истифодаи технологияи муосир  дар  

дарсҳои  забони хориҷӣ 

635 

 
Кайсова Ш.А. Использование цифровых технологий в 

процессе обучения русскому языку 
636 

 
Давлатова Р.Х. Использование периодики для 

воспитания студентов и развития их 
устной речи 

639 

 
Ахмедов Б.У. Чтение в практике обучения русскому 

языку как иностранному 
641 

 
Дустмуродов Р.Ш. Таснифоти феълҳои ифодагари эҳсос 

дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ 

644 

 

Орзуева П. Ҷ. Воситаҳои асосии алоқаи тобеи 

ҷумлаҳои пайрави сабаб ва натиҷа бо 

сарҷумла дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ 

646 

 
Умаралиева ТМ. Хусусиятњои сохторӣ ва маъноии 

истилоњоти ѓалладона дар забонњои 
тољикї ва англисї 

649 

 

Саидова М.А. Дараҷаи омӯзишии нутқи мазмунан 

нақлшуда дар забонҳои тоҷикӣ ва 

англисӣ 

652 

 
Ҷонмардов З.А. 
Сайидалиева Г.М. 

Сохтори синтаксисии ҷумлаҳои  шартӣ 

дар забони англисӣ дар мисоли ҷумлаҳои 

654 
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шартии навъи якум ва дуюм 

 
Ҳамроев М. А. Пешванди «њам»-и забони тољикї ва 

муодили англисии он 
657 

 
Мирзоев И.  Калимањои ифодакунандаи эњсосот дар 

ашъори Лоиќ Шералї 
659 

 
Авѓонова М.Х. Ањамияти ташаббусњои Пешвои миллат 

дар самти об 
661 

 
Зарифов М.А. Фарњанги динии Осиёи Миёна дар 

тадќиќоти Б.И.Маршак 
663 

 Ахмедова С.П. Фалсафаи фарњанги маънавї 664 

 
Сангинов Д.  Тартиби ташкилию идории мадрасањои 

Бухорои Шарќї 
666 

 
Њакимов С. Фаъолияти илмии академик Юсуфшо 

Ёќубов ва сањми  ў дар ковишњои 
бостоншиносї 

668 

 
Љобиров И.Ф.  Таъсири коммуникатсионии сиёсї ба 

шуури љамъиятї ва ањамияти он дар 
идоракунии сиёсї 

670 

 
Ахмедов Ф.Х. Омилњои асосии бархурду зиддиятњои 

бародарон Наср ва Исмоил дар мулки 
Бухоро 

672 

 
Бобохонзода П.М. Омилњои таърихию њуќуќии рушди 

фаъолияти соњибкорї дар замони 
соњибистиќлолї 

674 

 
Наджмиддинзода Н.Э. Пересказ текста в обучении русскому 

языку и развитию речи в неязыковом 
вузе 

677 

 

  


