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Муњимияти мавзуи тањќиќот. Дар љодаи таъмини амнияти озуќаворї 

самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї яке аз вазифањои 

аввалиндараљаи кишоварзон ба шумор меравад. Зеро ки ба ќадри кофи 

истењсол намудани мањсулотњои кишоварзї аз ин захираи табиї вобастагии 

бевосита дарад. Вобаста ба самаранок ва маќсаднок истифодабарии 

заминњо Њукумати Љумњурии Тољикистон дар аксарияти ќарорњои вобаста 

ба соњаи кишоварзї ќабулнамудааш, алалхусус дар Консепсияи сиёсати 

аграрии Љумњурии Тољикисон, Барномаи ислоњоти соњаи кишоварзї то соли 

2022 ва Консепсияи ташаккулёбї ва рушди кластерњо дар Комплекси 

агросаноатї то соли 2040 вазифагузорињо намудааст. 

 Дар Љумњурии Тољикистон заминњои таъиноти кишоварзї нисбатан 

камтар буда, вобаста ба рушди босурати ањолї ба сари як нафар шањрванд 

заминњои корами обї сол аз сол кам шуда истодаанд. Агар дар соли 1991 ба 

як нафар шањрванди љумњурї 0,11 га замини корами обї рост меомад, пас ин 

нишондињанда дар соли 2020 ба 0,05 га расидааст, ки зиёда аз ду маротиба 

кам аст. Бо идома ёфтани ин раванд дар солњои наздик ин нишондињанда ба 

маротиб кам гашта, дар њолати наљусмтани чорањои фаврї таъмини 

амнияти озуќаворї зери хатари љїддї мегардад. 

Агар яке аз роњњо ин баланд бардоштани њосилхезии хокњо ба 

воситаи самаранок ва илман асоснок истифодабарии заминњо бошад, дигар 

роњ ин назорат, танзим ва дастгирии давлатии заминистифодабарии 

самаранок мебошад. 

Дар тамоми мамлакатњои тараќќикарда, рубатараќќї ва кишварњое 

ки имконияти њадди аќали молиявї доранд, дарстгирии давлатии 

заминистифодабарї ба воситаи људо намудани субсидияњо ва дигар 

воситањо ба роњ монда шудааст. 

Бо маќсади таъмини амнияти озуќаворї раванди дастгирии давлатии 

заминистифодабарї тайи солњои охир бо сар задани љангњои санксионї 

байни кишварњои абадќудрат боз њам бештар сарат гирифт. Омили дигари 

муњими ин раванд раќобат дар бозори мањсулоти озуќа мебошад, ки торафт 

шиддат гирифта истодааст.  
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Вобаста ба ин ва бодарназардошти дар минтаќаи кишоварзии 

обёришаванда ќарор гирифтани Тољикистон, муњимият ва рузмарра будани 

дастгирии давлатии заминистифодабарї барои мо бештар мегардад.   

Дар адабиётњои иќтисодї ба масъалањои дастгирии давлатии 

истифодабарии захирањои замин диќќати махсус дода шудааст. Љабњањои 

гуногуни самаранокии иќтисодии истифодабарии замин дар асарњои илмии 

олимони ватанї ва хориљї инъикос ёфтааст. Аммо нокифоя омўхта шудани 

масъалањои механизми дастгирии давлатии заминистифодабарї  дар 

љумњурии мо интихоби мавзўи кори диссертатсионии мазкурро муайян 

намуд. 

Дараљаи омузиши масъалаи илмї.  Заминањои омузиши самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї дар доираи таърихи 

заминистифодабарї дуру дароз аст. Масъалањои омузиши илмии 

истифодабарии замин дар асарњои олимони барљастаи рус Вавилов Н.И., 

Докучаев В.В., Мальцев Т.С., Струмилин С.Г., Тимирязев К.А. дарљ гашта, 

баъдан охири асри гузашта муносибатњои заминдорї дар шароити 

иќтисодиёти бозорї дар асарњои Буздалов И.Н., Волков С.Н., Крылатых 

Э.Н., Комов Н.В., Пошкус Б.И., Узун В.Я., Хачатуров С.Д. ва ѓайрањо акс 

ёфтаанд. Ба масъалањои экологии заминистифодабарї асарњои Бабанов 

В.А., Бобылев С.Н., Виноградов Б.В., Голубев А.В., Данилов-Данильян 

В.И., Колосов А.В., Кандратьев К.Я. ва ѓр. бахшида шудаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон бошад, дар масъалањои самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї, дастгирї ва танзими  

давлатии он, равандњои экологї ба замин таъсиррасон Асроров И.А, 

Абдуллоев З.Р., Ѓафуров Х.Г., Гулмахмадов Д.Г., Давлатов Х.М.,  Исайнов 

Њ.И., Кудратов Р.Р., Мадаминов А.А., Мирсаидов А., Одинаев Њ.А., 

Пиризода Љ.С., Раљабов Р.К., Стамов Г.Г., Шарифов З.Р., Эмомалиев Ш., 

Файзуллоева К.Н., Зиёев Б. ва ѓр.  асару маќолањои илмї аз чоп 

баровардаанд. 

Новобаста аз ин, тањќиќот нишон медињад, ки тамоюли њолати 

муосири истифодабарии самараноки заминњои таъиноти кишоварзї дар 
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доираи дастгирии давлатї дар минтаќањои љумњурї зери омузиш ва 

хулосабарорї ќарор нагирифтааст. 

Алоќаи тањќиќот бо барномањои давлатї.  Тањќиќоти диссертатсионї 

бо Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030, Барномаи 

ислоњоти аграрии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2022, 

Консепсияи ташаккулёбї ва рушди кластерњо дар комплекси агросаноатї то 

соли 2040, Барномаи давлатї оид ба обёрикунии заминњои нав ва 

барќарорсозии заминњои аз гардиш берунмонда дар Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2012-2020, Барномаи рушди чарогоњњои Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2016-2020 вобастагї дорад.  

Таснифи умумии тањќиќот 

Њадафи тањќиќот. Њадафи кори диссертатсионии мазкур аз омузиши 

асосњои назариявї, методї ва амалии дастгирии давлатии 

заминистифодабарї ва дар ин асос тањияи тавсияњои илман асоснок оид ба 

тадбиќи механизми мувофиќи њавасмандгардонии самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї   иборат мебошад. 

Вазифањои тањќиќот. Дар доираи маќсади гузошташуда иљрои 

вазифањои зерин пешандозї гардидааст: 

-омўзиши  сарчашмањои назариявї ва методї  оид ба  моњияти 

низоми дастгирии давлатии соњаи кишоварзї, аз љумла заминистифодабарї 

дар шароити раќобати бозорї; 

-омузиш ва имконияти истифодабарии таљрибаи хориљии дастгирии 

давлатии самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї;   

-тањлили њолати заминистифодабарї дар соњаи кишоварзї; 

-арзёбии ислоњоти аграрї ва таъсири он ба самаранокии 

заминистифодабарї; 

-тањияи асосњои консептуалии дастгирии давлатии истифодабарии 

заминњои таъиноти кишоварзї; 

- пешнињоди модели дастгирии давлатии самаранок истифодабарии 

захирањои замин. 
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 Объекти тањќиќот. Шаклњои гуногуни хољагидории соњаи 

кишоварзї њамчун истифодабарандагони заминњо дар бахши аграрии 

иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

 Мавзўи тањќиќот маљмўї муаммоњои назариявї ва амалии дастгирии 

давлатии самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї 

мебошад. 

Фарзияи тањќиќот. Дар њолати ба таври илмї асоснок намудани 

зарурати дастгирии давлатии истифодабарии заминњои таъиноти 

кишоварзї имконияти зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулот, паст 

гаштани арзиши аслии он, баланд шудани раќобатпазирии мањсулот дар 

бозори озуќа, билохир кам гаштани сатњи камбизоатї ва  таъмини амнияти 

озуќаворї ба вуљуд меояд. 

Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Рисолаи диссертатсионї дар 

давоми солњои 2018-2022 мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Асосњои назариявии тањќиќот. Асосњои назариявии тањќиќотро 

асарњои олимони шинохтаи иќтисоддони ватанию хориљї ташкил медињад. 

Инчунин дар диссертатсия њисоботњои Институти иќтисодиёт ва тањќиќи 

системавии рушди кишоварзии Академияи илмњои кишовазии Тољикистон 

ва дигар муассисањои илмї истифода шудаанд. 

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати пойгоњи иттилоотї тањќиќот 

маълумотњои Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон, Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, Кумитаи давлатии идораи замин 

ва геодезї, Институти давлатии лоињакашии заминсозии “Тољикзаминсоз”, 

маќомоти идоракунии соњаи кишоварзии сатњњои гуногун, њисоботи 

солонаи корхонањои кишоварзї истифода шудаанд. 

Навгонињои илмии тањќиќот аз омўзиши асосњои назариявї ва 

методологии дастгирии давлатии истифодабарии заминњои таъиноти 

кишоварзї ва тањияи тавсияњои илман асоснок оиди бањгардонии ин раванд 

дар шароити раќобати дохилию минтаќавї иборат буда, аз ќисмњои зерин 

иборат мебошад:   
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-дар доираи омузиши асосњои назариявии масъала тасаввуроти 

маљмуї оид ба дастгирии давлатии заминистифодабарї дар соњаи аграрї, 

ки асосноккунии зарурияти меъёрњо ва самтњои дастгирии давлатиро дар 

бар мегирад, тањия гаштаанд. Хамчунин, усули ба минтаќањо људо намудани 

њудуди тањќиќшаванда бо назардошти шароити иќлимї ва муносиб будан 

барои фаъолияти кишоварзї пешнињод шудааст; 

-дар асоси омузиши таљрибаи дастгирии давлатии 

заминистифодабарї дар кишварњои дуру наздик, самтњои дастгирии 

соњањои алоњидаи кишоварзї бо маќсади самаранок истифодабарии 

заминњои таъиноти кишоварзї муайян карда шуда, самаранокии 

истифодабарии онњо барои Љумњурии Тољикистон пешнињод гаштааст; 

-нишондодњои ислоњоти соњаи кишоварзии мамлакат арзёбї гашта, 

таъсири он ба самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї 

муайян шуда, самтњои ояндаи самарабахши дастгирии давлатї дар љодаи 

њамгирої ба шаклњои ояндадори ташкили истењсолот (кластерњо, 

иттињодияњо, кооперативњо ва ѓр.) тавсия шудааст; 

-равандњои консептуалии дастгирии давлатии заминистифодабарї, ба 

монанди нигоњдории њосилхезии хок бо истифодаи заминистифодабарии 

биотехнологї, мукаммалгардонии асосњои меъёрию њуќуќї, ташаккулдињии 

маљмуи молиявии дастгирии давлатии заминистифодабарандагони 

муваффаќ тањия гаштаанд; 

-модели самараноки дастгирии давлатї бо дарназардошти омилњои 

муайянкунандаю таъсирасон ба зарурат ва самтњои дастгирї, ки 

заминистифодабарии самаранокро дар соњаи аграрї кафолат медињанд, 

тањия гаштааст. 

Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия:  

- мафњумњои асосї ва моњияти таснифоти дастгирии давлатии 

заминистифодабарї дар соњаи кишоварзї; 

- самтњои дастгирии соњањои алоњидаи кишоварзї бо маќсади самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї; 
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- бањодињии сатњи тамоюли рушд дар ислоњоти муносибатњои заминдорї 

ва асосноккунии самтњои асосии танзими манбаъдаи он дар шароити 

иќтисодиёти бозорї; 

- арзёбии ислоњоти соњаи кишоварзии мамлакат ва таъсири он ба  

самтњои ояндаи самарабахши дастгирии давлатї; 

- равандњои консептуалии дастгирии давлатии заминистифодабарї; 

- модели самараноки дастгирии давлатии заминистифодабарии 

самаранок дар соњаи аграрї кафолат. 

Ањамияти назариявїва амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки 

натиљањои тањќиќот метавонанд ба самаранок истифодабарии заминњои 

таъиноти кишоварзї мусоидат намуда, мавзўи муњокимаи олимон ва 

коршиносон оид ба масъалањои дастгирии давлатии заминистифодабарї 

гардад.  

 Натиљаҳои асосии тањқиқот, хулоса ва тавсияњои кори 

диссертатсиониро метавон дар љодаи дастгирии давлатии соњаи кишоварзии 

мамлакат истифода намуд. Баъзе аз тавсияҳоро оид ба дастгирии давлатии 

заминистифодабарї дар амалия истифода бурдан мумкин аст. Аз љумла, 

модели дар диссертатсия пешниҳодгардидаро оид ба такмили механизмњои 

иќтисодии дастгирии давлатии муносибатњои заминдорї дар   минтаќањои 

љумњурї татбиќ намудан мумкин аст.  

 Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Навоварї 

ва мундариљаи кори диссертатсионї ба бандњои 2.6. Захираҳои заминии 

ташкилоти (муассисаҳои) муљтамеи агросаноатї ва истифодаи самараноки 

онҳо; 1.2.14. Банақшагирї ва пешгўии фаъолияти ташкилоти (муассисаҳои) 

муљтамеи агросаноатї; 1.2.15.-фаъолияти сармоягузорї ва инноватсионии 

ташкилотҳо (корхонаҳои муљтамеи агросаноатї), 1.2.27. Иқтисодиёти 

ташкилотҳо (корхонаҳо) дар соҳаи хизматҳои кишоварзї; 3.2. Тақсимоти 

маконии захираҳои иқтисодї, 3.14. Идоракунии иқтисодиёти минтақа 

шиносномаи ихтисоси 08.00.04.02 – Иќтисодиёти комплекси агросаноатї 

мувофиќат мекунад.  
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 Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Эътимоднокии натиљањои 

диссертатсионї бо њаљми зарурии маводњои тањќиќотї, тањлили омории 

нишондињандањо оид ба њолат ва дастгирии давлатии самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї ва нашри маќолањои илмї 

асоснок гардидаанд. Хулоса ва пешнињодњо дар асоси тањлили илмии 

назариявию эксприменталї асоснок шудаанд. 

Сањми шахси довталаб. Муааллиф дар рушди назарияи муносибатњои 

заминдории соњаи кишоварзї, аз он љумла дар љодаи дастгирии давлатии 

истифодабарии захирањои замин сањм гузоштааст. Дар асоси омўзиши 

асосњои назариявї ва ошкоркунии омилњои таъсиркунанда ва 

истифодабарии солонаи захирањои замин аз љониби муаллиф тавсияњои 

амалї оид ба самаранокии дастгирии давлатии истифодабарии заминњои 

кишоварзї пешнињод гардидаанд.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. 

Натиљањои тањќиќот барои истифода дар амалия ва татбиќ дар истењсолот 

аз љониби шўрои олимони Инсититути иќтисодиётва тањќиќи системавии 

рушди кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон ва вазорати 

кишоварзии Љумњурии Тољикистон ќабул гардидаанд. 

Натиљањои тањќиќот дар як ќатор маќолањои илмї, тавсияњои амалї, 

маводњои конфронсњо ва семенарњои илмї инъикос ёфтаанд. Тавсия ва 

пешнињодњои тањияшудаи муаллиф дар конфронсњо ва симпозиумњои илмии 

Инсититути иќтисодиёт ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии 

Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон муњокима ва ќабул шудаанд.   

Интишори аз ру мавзуи диссертатсия. Муаллиф аз рўйи мавзўи 

тањќиќот 6 маќолаи илмиро ба чоп расонидааст, ки аз он 4 маќола дар 

нашрияњои аз љониби КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

таќризшаванда ба чоп расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Кори диссертатсионї аз муќаддима, се 

боб, хулоса ва пешниҳодҳо, рўйхати адабиёти истифодашуда иборат буда, 

дар он 153 сарчашмаи илмї мавриди истифода ќарор гирифтааст. 

Диссертатсия аз 163 саҳифаи матни компютерї иборат буда, дар он 17 
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љадвал ва 6 расм оид ба масъалаи тањќиќотї оварда шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ    

ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН 

ДАР БАХШИ АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТ 

1.1. Асосњои назариявии дастгирии давлатии соњаи кишоварзї 
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Давлат ва бозор дар адабиёти шуравї ҳамчун ду мафҳуми воқеан 

номувофиқ тафсир мешуд. Дар баробари ин њамчун мисоли классикии 

иќтисоди бозорї навъњои он, ки дар гузашта дар мамлакатњои ѓарб њукмрон 

буданд, оварда шуда, раванди дигаргунсозињои амиќе, ки иќтисодиёти 

капиталистї дар процесси тараќќиёти худ аз cap гузаронидааст, ба ќадри 

кифоя омўхта нашуда буд. 

Пас аз пошхўрии Иттињоди Шуравї ва оѓози дигаргунсозињои иќтисодї 

давраи  бањодињињои нави назариявї оѓоз ёфт, ки мавќеи сарфакориро дар 

рафъи номутаносибии якбора тезутундшудаи иќтисодиёт ва фароњам 

овардани шароит барои ноил шудан ба баробарии талабот ва пешнињод шарњ 

медињад. Дар баробари ин, чунин гардиш дар асоси амалияи иќтисоди 

бозоргонии мављудаи мамлакатњои мутараќќї ба њељ ваљњ асоснок набуд. 

Гузариш ба муносибатҳои бозорї андешаи зарурати даст кашидан аз 

нақши танзимкунанда дар иқтисодиётро ба вуљуд овард. Тахмин карда мешуд, 

ки тамоми комплекси хољагї, аз љумла кишоварзї ба ихтиёри унсурони 

ќуввањои бозор гузошта мешавад, ки гуё онњо тамоми номутаносибии 

иќтисодиро ба њам мувофиќ кунонда метавонанд. 

Вобаста ба ин хусусиятњои асосии иќтисоди бозорро шарњ додан ба 

максад мувофиќ аст. Аз рўи назария ду намуди бозор људо карда мешавад: 

озод ва воқеї. 

 Дар асоси љамъбасти баёнияҳое, ки дар адабиёти муосири иқтисодии 

љаҳонї мављуданд, мо  дар кори диссертатсионии худ хусусиятҳои бозори 

озодро дар шакли муттамарказ чунин ифода кунем: 

- дастрасии комилан бемамониат ба бозор барои харидорон ва 

фурўшандагон новобаста аз он, ки бозор ба шумораи номаҳдуди рақибон 

баробар аст; 

- ҳаракати мутлақи ҳама гуна захираҳо (меҳнатї, моддї, молиявї ва ғ.) 

барои ҳар як рақиб; 

-фарќ накардани мањсулоти якхела (тамѓаи молї, ягон хусусияти 

инфиродии сифатии мањсулот вуљуд надорад); 

-  имконнопазирии таъсири ягон рақиб ба қарорҳои аз љониби 

иштирокчиёни дигар қабулшуда. 
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Маълум аст, ки чунин системаи иќтисодие, ки дорои хусусиятњои 

зикршуда мебошад, дар њељ куљо дар љањон вуљуд надошт ва принсипан вуљуд 

дошта наметавонад; бозори озод ҳамчун фазои рақобати мутлақ, сохтори 

назариявї мебошад, ки барои омўзиши илмии қонунҳои бозор ҳамчунон 

зарур аст. Дар беҳтарин ҳолат, бозори озод метавонад танҳо як пораи бозори 

воқеї бошад. 

Аммо агар чунин фарз кунем, ки дар ягон љо бозори дорои чунин хусусият 

мављуд бошад њам, на њамаи проблемањои иќтисодиро бо роњи худтанзимкунї 

њал кардан мумкин аст. Аз љумла, камаш се масъала људо карда шудааст: 

рафъи таъсири беруна, истењсоли молњои давлатї ва таъмини иќтисодиёт бо 

миќдори зарурии захирањои молиявї, ки дар он мавќеи давлат калон аст. 

Аксар коршиносони ватанї хусусигардонии шитобкоронаи моликияти 

давлатиро ягона роњи бомуваффаќият ба амал баровардани ислоњот дар асоси 

инкишофи моликияти хусусї медонанд, ки он ба аќидаи онњо афзоиши 

самараи истењсолот ва таќсимоти одилонаи иљтимоиро таъмин карда 

метавонад. 

Дар баробари ин, моликияти хусусї танњо яке аз унсурњои системаи 

њозираи сотсиалию иќтисодии хеле тараќќикарда мебошад. Онро аз 

ҳавасмандии соҳибкорї, ки аз љониби давлат тасҳеҳ карда шудааст, људо 

кардан мумкин нест. 

Муносибат ба дахолати давлат ба иќтисоди бозорї дар даврањои 

гуногуни ташаккул ва инкишофи он гуногун буд. Дар давраи ташаккули 

муносибатњои бозорї дар асрњои XVII ва XVIII доктринаи иќтисодии он ваќт 

њукмрон -меркантилизм ба эътирофи зарурати мутлаќи танзими давлатї 

барои рушди савдо ва саноат дар кишвар асос ёфта буд. 

Бо рушди муносибатҳои бозорї табақаи соҳибкор, ки қувват гирифт, 

дахолати давлат ва маҳдудиятҳои ба он алоқамандро монеаи фаъолияти худ 

медонист. Бесабаб нест, ки онњое, ки дар охири асри XVIII омадаанд ба љои 

меркантилизм идеяњои либерализми иќтисодї, ки ба дахолати давлат ба 

иќтисодиёт бањои манфї медоданд, дарњол шумораи зиёди мухлисони 

ашаддиро пайдо карданд. 

Вобаста ба иќтисоди бозорї аќидањои либерализми иќтисодиро бори 

аввал А.Смит дар «Тадќиќоти табиат ва сабабњои сарвати халќњо» пурра 
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асоснок карда буд. Мувофиќи тафсири у, низоми бозор ќобилияти 

худтанзимкуниро дорад, ки ба «дасти ноаён» манфиати шахсии бо майли ба 

даст овардани фоида вобаста аст. Вай њамчун ќувваи асосии пешбарандаи 

тараќќиёти иќтисодиёт баромад мекунад. Яке аз ғояҳои марказии таълимоти 

А.Смит ин идея буд, ки агар иқтисодиёт аз љониби давлат танзим карда 

нашавад, самараноктар фаъолият мекунад. Варианти беҳтарин барои давлат 

ин аст, ки сиёсати нодахолатиро риоя кунад. 

Азбаски ҳамоҳангсози асосї, ба гуфтаи А.Смит, бозор аст, бинобар ин, 

ба бозор бояд озодии комил дода шавад. 

Пайравони А.Смит ба мактаби ба истилоҳ классикї мансубанд, ки бо 

номҳои Д.Рикардо, Љ.Сей, Д.Милл, А.Маршалл алоқаманданд. Консепсияи 

классикї моли таърих нест. Идеяи консепсияҳои муосири неоклассикї -

(монетаризм, назарияи интизориҳои оқилона) аз ақидаҳои классикї оид ба 

иқтисоди бозорї бармеоянд. 

Дар баробари ин, дар шароити нави иқтисодї ҳукуматҳои миллї барои 

муътадил нигоњ доштани вазъи иқтисодии кишвар, дасти ноаёни бозорро бояд 

бо дасти намоёни давлат мукаммал гардонанд. 

Классикон аз тезис дар бораи зарурати иљрои вазифаҳои анъанавии 

давлат баромад намуда, дарк мекарданд, ки соҳаҳое мављуданд, ки аз доираи 

механизми рақобати бозор берун мондаанд. 

Ин махсусан ба молҳои љамъиятї дахл дорад, яъне мол ва 

хизматрасоние, ки ба таври дастаљамъї истеъмол мешаванд (мудофиаи 

миллї, маориф, системаи нақлиёт ва ғайра). Давлат бояд дар бораи истењсоли 

онњо ѓамхорї карда, пули якљояи шањрвандонро барои ин мањсулот ташкил 

намояд. 

Дар байни мушкилоте, ки механизми рақобати бозорї ҳал намекунад, 

омилҳои беруна мебошанд. Вақте ки истеҳсоли ҳама гуна маҳсулот боиси 

ифлосшавии муҳити зист мегардад, он гоҳ, чун қоида, харољоти иловагї 

талаб карда мешавад (тоза кардани об барои аҳолї, харољот барои нигоҳ 

доштани саломатї ва ғайра). Дар айни замон, ин метавонад ба нархи 

маҳсулоте, ки истеҳсоли он боиси чунин оқибатҳои номатлуб шудааст, таъсир 

нарасонад. Механизми бозор аксар вақт ба зуҳуроте, ки барои инсоният ба 

фалокати воқеї табдил ёфтааст, љавоб намедиҳад. 
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Ин равандњо тавассути назорати мустақими давлатї, берунї ё таъсири 

тарафҳо метавонанд назорат карда шаванд. Давлат бояд ба муаммоњои ба 

миёномада аз нуќтаи назари љамъият бањо дињад. 

Амалияи иќтисодие, ки дар асри XIX ошкор шудааст ва дар асри 20 

тасдиқ шуд, ҳолатҳое вуљуд доранд, ки ба истилоҳ фиаскои бозорї, ки 

ҳамоҳангсозии бозор истифодаи самараноки захираҳоро таъмин намекунад. 

Фиаскои бозор на танҳо дар ҳолатҳои марбут ба таъсири беруна ва молҳои 

љамъиятї зоҳир мешавад. Муњимтарин сабаби он тамоюли монополизатсияи 

ба бозор хос аст, ки марњилаи дуюми рушди он пас аз давраи рушди раќобати 

озод мебошад. Охирин раќобати озодро њамчун шарти мукаммал муайян 

намудани вазифањои танзимкунандаи бозор халалдор месозад. 

Илова бар ин, интихоби бозор ба масъалаҳои адолат ва баробарї 

«нобино» аст. Тақсимоти бемаҳдудияти бозор, ки аз нигоҳи қонунҳои бозор 

одилона аст, боиси дифференсиалии шадиди даромадҳо ва ноустувории 

иљтимої мегардад. Вақте, ки тақсимоти бозор ба аксарияти аҳолї мувофиқат 

намекунад, ин боиси ихтилофҳои љиддии иљтимої мегардад. Таќсимотеро, ки 

бозор пешкаш мекунад, ба давлат вобаста аст. Дахолати давлатро проблемаи 

дигари бозор - бекорї низ талаб мекунад. Кўшишҳо барои коҳиш додани он 

ё сабук кардани оқибатҳои он зарур аст, агар ин ногузир бошад [26;33,]. 

Оқибатҳои манфии амали дар боло зикршуда ва дигар омилҳо боиси он 

шуданд, ки умед танҳо ба худтанзимкунии бозор метавонад мављудияти 

системаро зери шубҳа гузорад. Ин хусусан дар давраи «Буњрони бузург»-и 

солњои 1929-1933 равшан зоњир гардид [33]. 

Марҳилаи муҳими дарки назариявии нақши давлат дар иқтисоди бозорї 

бо номи иқтисоддони барљастаи англис Љ.М.Кейнс алоқаманд буд. Идеяњое, 

ки дар давраи «инќилоби кейнсї» ба миён гузошта шуда буданд, аќидањои 

классикиро оид ба иќтисоди бозор дигаргун сохтанд. Онњо имконнопазирии 

худтаъминкунии таназзули иќтисодї, зарурати сиёсати давлатиро њамчун 

воситаи мувозинати талаботи маљмўї ва пешнињоди маљмўї, аз буњрон 

баровардани иќтисодиёт ва ба эътидол овардани минбаъдаи он собит карданд 

[36]. 

Асоси асосии кейнсизм дар шароити њукмронии монополияњо мављуд 

набудани худтанзимкунии самарабахши иќтисоди бозор мебошад. Ин -
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зарурати танзими давлатии иќтисодиётро барои ноил шудан ба эътидол дар 

назар дорад. «Мақсади ниҳоии мо, - навишта буд Кейнс, - метавонад 

интихоби чунин тағйирёбандаҳое бошад, ки ба назорати бошуурона ё 

идоракунии мақомоти марказї дар доираи системаи иқтисодие, ки мо дар он 

зиндагї мекунем, мувофиқ бошанд». Барои муайян кардани тағйирёбандаҳои 

асосие, ки давлат бояд барои пешгирии фарорасии буҳрони иқтисодї таъсир 

расонад, Кейнс сабабҳои буҳронҳои давриро дар муддати кўтоҳ ошкор 

мекунад. 

Таъсири ғояҳои Кейнсиёнро ба афкори иқтисодї ва амалияи иқтисодї аз 

ҳад зиёд арзёбї кардан мумкин нест. Дар љанбаи назариявї ғояҳои Кейнс ба 

пайдоиши бахши нави асосии назарияи иқтисодии макроиқтисод мусоидат 

карданд. Воситаҳои љорї кардаи ў асоси таҳлили макроиқтисодиро ташкил 

медоданд. Дар давраи гузашта дар соњаи макротањлил бисёр назарияњои нав 

пешнињод карда шуданд, аз љумла назарияњои Кейнсро танќид мекунанд. Бо 

вуљуди ин, онҳое, ки ба ақидаҳои Кейнсиён мувофиқанд, зиёданд [36]. 

Љ.Гэлбрейт дар китоби худ «Љамъияти нави саноатї» қайд мекунад: 

«На танҳо нархҳо ва харољоти истеҳсолот, балки талаботи истеъмолї низ 

объекти назорат мегардад. Ин боз як нуќтаи муҳими иловагии системаи 

танзими муҳити иқтисодї мебошад». 

Иқтисодшиноси англис А.Мэдисон дар асари худ «Мероси иқтисодї 

дар кишварҳои ғарбї» қайд мекунад: «Нақши ҳукумат дар таъмини рушди 

иқтисодї танҳо бо нигоҳ доштани талабот маҳдуд намешавад. Ҳукумат 

инчунин метавонад бо роҳҳои гуногун ба афзоиши ҳаљми иќтидори 

иќтисодии кишвар барои зиёд намудани њиссаи захирањои барои 

сармоягузории асосї истифодашаванда чорањо андешад, метавонад тавассути 

таълим ва тањќиќот малака ва донишро баланд бардорад, бењтарин 

равандњои технологиро оммавї гардонад, тавассути пешгуии дарозмуддати 

экологї дурнамо ва самтњоро таъмин намояд. Он метавонад рақобатро 

ҳавасманд гардонад ва тақсимоти захираҳоро тавассути рафъи монеаҳои 

ҳадди аксар беҳтар созад». 
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Ањамияти бузурги таъсири давлатро ба иќтисодиёт олими машњури 

Амрико П.Самюэлсон низ ќайд мекунад. Замоне ба асари Љ.Кейнс «Назарияи 

умумї» баҳо дода, онро «асари нобиға» номида буд. 

П.Самюэлсон дар асари худ «Иқтисодиёт» вазифаҳои зарурии 

давлатро қайд мекунад, ки инҳоянд: 

1. Назорати мустақим. 

2. Таъмини истеъмоли љамъиятї. 

3. Истифодаи бевоситаи захираҳои инсонї ва табиї. 

4. Амнияти иљтимої. 

Дар шароити амалї сиёсати иќтисодие, ки аќидањои Кейнсро инъикос 

мекард, ваќте ки талаботи маљмўї тавассути воситањои пулию молиявии 

дахлдор танзим мешуд, аз љониби аксари давлатњои мутараќќии љањон пас аз 

љанги дуюми љањон пеш гирифта шуд. Гумон меравад, ки он бештар ба коҳиш 

додани тамоюлҳои даврї дар иқтисоди ин кишварҳо мусоидат кардааст. 

Аз нимаи дуюми солњои 70-уми асри гузашта дар бораи таъсири манфии 

ин сиёсат ба истењсолот ва таъминот муњокимаи фаъолона оѓоз ёфт. 

Тавсияҳои нави амалиро љонибдорони монетаризм, назарияи интизориҳои 

оқилона ва назарияи пешниҳод, пешниҳод карданд. Ин назарияҳо ақидаи 

классиконро дубора эҳё мекунанд, ки иқтисоди бозорї майл ба таври худкор 

ба мувозинат дар истеҳсоли эҳтимолї мерасад. 

Тарафдорони ин назарияњо бар ин назаранд, ки дар сатњи макро 

иќтисодї на бештар дахолати бевоситаи давлат тавассути сиёсати молиявї, 

балки ѓамхории он барои фароњам овардани шароити молиявї барои 

фаъолияти муътадили бозор зарур аст. Ба ибораи дигар, тадбирҳои таъсири 

ғайримустақим дар асоси сиёсати оқилонаи пулию қарзї пешниҳод карда 

мешаванд. 

Ин идеяњо роњи нави иќтисодиеро, ки дар солњои 80-ум пеш гирифта 

шуда буд, инъикос мекарданд. Дар бисёр мамлакатњои тараќќикарда 

вариантҳои мувофиқтарини он «Тэтчеризм» мебошад. 
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Гарчанде тањлили минбаъдаи сиёсати иќтисодие, ки дар Штатњои 

Муттањида дар давраи президентии Рейган пеш гирифта шуда буд, нишон 

дод, ки муваффаќияти он бештар ба тавсеаи талабот вобаста аст, на ба таъсир 

ба пешнињод, яъне дар њаќиќат «рецептњо»-и кейнсиён кор мекард. Дар худи 

њамин давра дар як ќатор мамлакатњои тараќќикарда процесси мустањкам 

намудани принсипхои давлатї-корпоративї, танзими давлатиро ба амал 

овард. 

Сарфи назар аз таѓйир додани мафњумњо ва ё якбора дар њолатњои 

мушаххас татбиќи чанде аз онњо, дар тамоми давраи рушди баъди љанг, 

љустуљўи роњњое сурат гирифт, ки дар он наќши макроиќтисодии давлат 

шароити муътадилро таъмин намояд, фаъолияти бозор њамчун асоси -

идоракунии оќилона шуморида шавад. 

Бояд гуфт, ки сарњад ва самти таъсири давлатро ба иќтисодиёт бештар 

барномањои сиёсию иљтимоии њизбњои њукмрон муайян мекунанд. Одатан 

дар давраи њукмронии њизбњои консервативї ва либералї доираи фаъолияти 

давлат дар иќтисодиёт кам мешавад.Њангоми ба сари њокимият омадани 

њизбњои тамоилњои чап вазифањои давлат дар иќтисодиёт васеътар шарњ дода 

мешаванд. 

Инкишофи иќтисоди бозаргонї дар нимаи дуюми асри XX тамоили аниќ 

муайяншудаи васеъ намудани доираи фаъолияти давлат ва пурзур намудани 

мавќеи он дар соњаи иќтисодиётро ошкор намуд. Дар баробари ин, ба таври 

умум эътироф карда мешавад, ки самараи иктисодї бештар дар шароити 

механизми раќобати бозор ба даст меояд. Маќсади давлат дар шароити 

иќтисоди бозорї на ислоњ намудани механизми бозорї, балки фароњам 

овардани шароит барои фаъолияти озоди он аст: раќобат бояд то љое, ки 

имкон бошад, таъсири танзимкунандаи давлат дар њар мавриде, ки зарур 

бошад, таъмин карда шавад. 

Дар њамаи моделњои миллии системањои иљтимоию иктисодї давлат 

иќтисодиётро танзим мекунад. Табиист, ки сатњи танзим дар иќтисодиёти 

бозаргонии муосир нисбат ба шароит дар миќёси хеле хурдтар сурат мегирад, 
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танзими мутамаркази иќтисодиёт дар гурўњњои алоњидаи мамлакатњо ва 

мамлакатњои алоњида ба таври куллї фарќ мекунад. 

Системаҳои нисбатан пешрафтаи танзими давлатии иқтисодиёт дар 

кишварҳои Аврупои Ғарбї (пеш аз ҳама кишварҳои Скандинавия, Фаронса, 

Олмон, Нидерландия, Австрия, Испания), Љопон, баъзе кишварҳои Осиёи 

Љанубу Шарқї – Кореяи Љанубї, Сингапур, Малайзия инкишоф ёфтаанд. 

Дар баробари ин, дар ШМА, Канада, Австралия, ки дар ин љо капитали 

хусусї мавќеи махсусан мустањкам дорад ва дар он љо табаддулоти љиддии 

иљтимоию иктисодї ба амал наомадааст, бо дараљаи хеле пасти танзими 

давлатї хос аст. Дар айни њол, дар ин мамлакатњо наќши давлат дар њалли 

масъалањои сиёсати сохторї, афзоиши проблемањои иљтимої, инфлятсия ва 

ѓайра меафзояд. [30,46,88]. 

Ба андешаи коршиносон, сатњи танзими давлатї бештар аз рўи њиссаи 

ММД аз рўи буљети маљмўї ва фондњои ѓайрибуљетї аз нав таќсимшаванда 

тавсиф мешавад. Ҳамин тариқ, тибқи ҳисобҳо, ин нишондиҳанда дар 

миёнаҳои солҳои 90-ум дар Љопон ва ИМА 35-40%, дар Олмон, Фаронса, 

Италия ва Канада тақрибан 50%, дар Шветсия ва Норвегия зиёда аз 65% буд 

[88,113]. 

Дараљаи таъсири давлат ба иќтисодиёти мамлакат бо чунин 

нишондињанда, монанди њиссаи моликияти давлатї низ тавсиф карда 

мешавад. Ҳамин тариқ, ба гуфтаи коршиносон, тақрибан 1/3 ҳамаи 

кормандон дар бахши давлатии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо кор мекунанд, 

тақрибан 13% арзиши навтаъсис ва қариб 20% сармоягузориҳои асосиро 

ташкил медиҳанд. Сеяки ҳамаи онҳое, ки дар бахши молиявї кор мекунанд, 

дар муассисаҳои молиявии давлатї кор мекунанд. 

Сарҳадҳои сектори давлатї хеле моеъ мебошанд. Васеъшавии онњо ба 

самтњои гуногун меравад: аз њисоби зиёд шудани њаљми фондњои аллакай 

амалкунанда, аз њисоби сохтмони корхонањои нав; бо амалиёти милликунонї. 

Масалан, дар Франция се маротиба чунин амалиёти калон гузаронда шуд: 

якум, соли 1936; дуюм, баъди љанги 1945, ваќте ки корхонањо миллї кунонда 
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шуданд ва соњибони онњо бо истилогарон њамкорї мекарданд; сеюм, соли 

1982, њангоме ки ба сари њокимият њукумати сотсиалистї омад, ки вай дар як 

муддати кутоњ ба сектори давлатї ду гурўњи калонтарини молиявї, нуњ 

корпоратсия, сию нуњ банкро дод. Дар натиља сектори давлатии иќтисодиёти 

Фаронса ба яке аз калонтарин бахшњои Аврупои Ѓарбї табдил ёфт: 17% 

коргарон, 28% истењсолот, 35% сармоягузорињо ба иќтисодиёти миллї ба 

њиссаи он рост меомад [43,88]. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки агар наќши давлат дар соњаи 

истењсолот паст шуда бошад, пас дар як ќатор соњањои дигар вай тамоюли 

равшани баланд шуданро дорад. Ин пеш аз њама ба соњаи таќсимот ва ба 

андозаи боз њам бештар ташаккули сиёсати иќтисодї дахл дорад. Барои 

рушди он, ҳукумат бояд дар бораи ҳадафҳое, ки барои расидан ба он кўшиш 

мекунад, тасаввуроти дақиқ дошта бошад. Илова бар ин, вай бояд воситаҳои 

муассири сиёсат ва дар бораи дараљаи таъсири ин восита ба ҳадафҳо 

андешаҳои равшан дошта бошад. 

Асосҳои омўзиши назариявии ин масъалаҳо дар  

ибтидои солҳои 50- ум таҳия шуда буданд. Барандаи љоизаи Нобел Ян 

Тинберген, ки як қатор ҳадафҳоро муштарак дошт, функсияи ҳадафро номид. 

Модели классикии он (модели Тинберген) унсурњои зеринро дар бар 

мегирифт: назорат аз болои њаљми харољоти давлат, суръати таѓйирёбии 

музди њаќиќии мењнат, њолати шуѓл, талаботи маљмуи андозаи 

маблаѓгузорї, сатњи истењсолот,идоракунї, тавозуни пардохт [30,46]. 

Дар солҳои 70-ум, тибқи назарияи сиёсати макроиқтисодї, ба вазифаи 

мақсаднок дохил кардани назорат аз болои сатҳи шуғл ва таваррум, 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодї ва мављуд набудани касри 

идоранашавандаи буљет маъмул буд. Дар аввали солњои 80-ум танњо паст 

нигоњ доштани инфлятсия, афзоиши иќтисодиёт ва нигоњ доштани дараљаи 

муайяни шуѓл, кам шудани шумораи унсурҳое, ки вазифаи мақсаднокро 

ташкил медиҳанд, ба як қатор ҳолатҳо вобаста буд. Баъзе ҳадафҳо дар 

љараёни таҳаввулоти системаҳои иқтисодии кишварҳои мутараққї ба даст 
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омада, аз рўзнома хориљ карда шуданд, баъзеи дигар бояд эътироф карда 

шаванд, ночиз ё дастнорасанд. 

Маќсадњои сиёсати иќтисодиро ба маќсадњои муњим ё нињої таќсим 

кардан мумкин аст, ки онњо дар навбати худ ба як ќатор њадафњои мобайнї 

људо мешаванд. Талаботи охирин, аввалан, доштани дараљаи кофии 

андозагирї ва дуюм, зуд ва якранг ба тағйирёбињо љавоб додан аст. Танњо бо 

роњи ноил шудан ба маќсадњои мобайнї натиљањои дилхоњро ба наќша 

гирифтан ва њаракатро ба суи он назорат кардан мумкин аст. 

Зарурати танзими давлатии иќтисодиёт ва омўзиши таљрибаи хориљї дар 

ин масъаларо бисёр олимони намоёни рус низ ќайд мекунанд. Дар яке аз 

асарҳои маъруфи «Гузариш ба бозор: муборизаи афкор» (М. Наука, 1993) 

академик Л.И.Абалкин қайд мекунад, ки «давлат бояд барномаҳои 

калонтарини марбут ба сармоягузорї ба комплекси мудофиа, бунёди 

заминаро барои илм, тиб, энергетика, бо маќсади экология, азхудкунии 

сњањои нав ва ѓайра аз њисоби буљети давлатї» амалї созад. Ва дар идома ў 

қайд мекунад, ки «барои мо омўхтани таљрибаи кишварҳои ғарбї дар 

танзими бозор, энергетика, дифоъ, инчунин корхонаҳои ғайритиљоратї 

таваљљўҳи зиёд дорад. Мо бо назардошти таљрибаи кишварҳои дигар ниёз 

дорем, муайян кардани модели оптималии шароити кори мо, барои љамъияти 

навшавандаи мо, ки ба иќтисоди бозор дохил мешавад». Академик 

А.Г.Аганбегян дар худи њамин асар ќайд мекунад, ки «вазифањои танзими 

давлатї дар иќтисоди бозаргонї, ки дар мамлакатњои мутараќќї њал карда 

мешаванд, њамеша ба як андоза сабук кардани ин равандњои манфие, ки бо 

муносибатњои бозорї ба амал меоянд, нигаронида шудаанд». 

Академик С. С. Шаталин ќайд мекунад, ки «наќши иќтисоди давлатҳои 

тамоми љаҳон бузург аст ... ҳељ бозор ҳељ гоҳ ояндаро ҳал намекунад. Проблемаи 

бозсозии босуръати иќтисодиёт, на танњо тактикї, балки проблемањои стратегии 

маориф, маданият, нигањдории тандурустї, тараќќиёти ноњияњои акибмонда ва 

ѓайраро дар бар мегирад. Ин механизмҳои чандири танзими давлатиро талаб 

мекунад. 
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Гуфтањои болоро љамъбаст карда, бояд ќайд намуд, ки ба фикри мо, дар 

замони њозира дар шароити муайян зарурати танзими давлатии соњањои иќтисодиёт 

бо як ќатор сабабњои объективї таъкид мешавад. 

Якум, ба давлат даъват мегардад, ки камбудию норасоињои бозорро љуброн 

намояд. Муносибатҳои бозорї ҳељ гоҳ дар ҳалли бисёр масъалаҳои асосии љомеа – 

экология, адолати иљтимої, маориф самаранок набуданд.  

Илова бар ин, танзими бозор суръати афзоиши иќтисодиёт ва структураи 

иќтисодиёт одатан суст ва стихиявї ба амал меояд. Ин ба талаботе, ки имрўз  

ба тараќќиёти илму техника ва структураи истењсолот гузошта шудааст, мухолиф 

аст.  

Сабаби ин дар он аст, ки бозор истењсолот ва истеъмоли љамъиятиро аз њисоби 

нархњо ба тартиб медарорад ва ин бо ќафомонии ваќт хос аст. Фаќат ба  механизми 

бозор такя намуда, таксимоти одилонаи даромадро пурра чорї кардан мумкин 

нест. Фаъолияти номаҳдуди механизмҳои бозорї боиси қутбшавии иљтимої, 

инчунин бекорї ва носарусомонї дар љомеа мегардад. Барои амалї гардондани 

иљтимоиёти боадолат, давлат бояд ба воситаи сиёсати азнавтақсимкунии даромадҳо, 

интиқоли пардохтҳо, кафолатҳои иљтимої ва ғайра амал кунад. Сониян, танзими 

муносибатхои байни макро- ва микроиќтисодиёт, марказ ва маконњо, умум ва махсус 

хеле муњим аст. Манфиатњоеро, ки дар байни корхонањои алоњида, ё байни 

корхонањо ба миён меоянд, танзим кардан лозим аст. 

Иқтисодиёти миллї организми бисёрзинагї, бисёрмақсаднок ва 

бисёрфунксионалї мебошад, ки дар он соҳаҳо ва корхонаҳои гуногун 

хусусиятҳои худро доранд. Агар фаќат ба механизми бозор такя кунем, пас 

тараќќиёти онњоро ба як маќсади умумї равона кардан мумкин нест. Аз ин рў, 

барои танзими фаъолияти корхонаву соњањо ва љорї намудани онњо ба рушди 

муназами умумии хољагии халќ ѓайр аз танзими макроиќтисодї роњи дигаре 

нест [1,42,74]. 

Дар маљмўъ, ҳадафҳои танзими давлатиро метавон ба се самт шарњ дод. 

Аввал. Таъмини рушди иќтисодиёт, ки пешравии иќтисодиёти давлат ё 

минтаќаро дар назар дорад, ки дар таѓйироти вазъи умумии иќтисодиёт 
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ифода меёбад. Бинобар ин, вай афзоиши истењсоли мањсулот, баланд шудани 

мањсулнокии мењнат, мустањкам намудани структураи талабот ва хелњои 

мањсулотро пешбинї мекунад. 

Дуюм. Таъмини рушди иќтисодиёт танњо дар шароити суботи иќтисодї 

имконпазир аст, ки он таъмини устувории нархи молњо, пешгирї ва рафъи 

гиперинфлятсия, нигоњ доштани устувории шуѓл, пешгирии пайдоиши 

бекорї, таъмини мувозинати даромаду харољот дар буљет, савдо ва пешгирии 

ба вуљуд омадани касри бузурги буљет, ќарзи беруна ё мувозинати пассивии 

савдои беруна, таъмини мувозинати байни пешнињоди умумї ва талаботи 

умумиро дар бар мегирад. 

Сеюм. Адолати иқтисодї. Ба маънои оддї ин маънои таќсимоти 

одилонаи сарвати љамъиятиро дорад, вале њамчун яке аз маќсадњои вазифањои 

иќтисодии давлат таќсимоти одилонаро низ дар бар мегирад. Баробари 

такмил ёфтан ва мураккаб шудани онњо ањамияти чунин вазифањо, монанди 

танзими нарх, савдои берунї ва дохилї, муомилоти њуќуќи моликият 

нисбатан кам мешавад. Дар баробари ин, аҳамияти чунин вазифаҳо, аз 

қабили таъмини кафолатҳои иљтимої, пешгирии низоъҳои иљтимої ва нигоҳ 

доштани муносибатҳои шарикии иљтимої, ҳифзи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон, назорати сифат ва бехатарии маҳсулот, рушди 

инфрасохтори нақлиёту коммуникатсия, инфрасохтори иљтимої ва ғайра 

меафзояд. 

Дар шароити инқилоби муосири илмию техникї нақши танзимкунандаи 

давлат, ки бо вазифаҳои рушди илм, маориф ва инфрасохтори иттилоотї 

пурра мегардад, мураккабтар мешавад. Функсияҳои иљтимоии давлат низ 

меафзояд, нақши он дар додани тамоюли иљтимої ба иқтисоди бозоргонї, 

рафъи камбудиҳо дар даромад ва сатҳи зиндагї, ҳамоҳангсозии манфиатҳои 

табақаҳои гуногуни љомеа, фароҳам овардани шароит барои зуҳури 

ҳамаљонибаи эљодкорї, инчунин фаъолияти њар як одам меафзояд. 

Нақши бузурги давлат дар фароҳам овардани шароити илмию техникї ва 

зеҳнї барои рушди иқтисодиёт, аз як тараф, бо номуайянии баланд ва арзиши 
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баланди тадқиқоти илмї, хусусияти асосан кушода будани онҳо, ки барои 

фаъолияти хусусї душвор аст, шарҳ дода мешавад, ба натиљањои худ 

мувофиќ карда мешаванд. Аз тарафи дигар, аҳамияти пешбарии пешрафти 

илмию техникї дар таъмини рушди муосири иқтисодї (ҳиссаи пешрафти 

илмию техникї то 95% омилҳои умумии онро ташкил медиҳад) ва 

рақобатпазирии иқтисодиёт (дар он љо қобилияти иқтисодии системаи ба 

вуљуд овардани иљораи интеллектуалї) наќши асосї мебозад. Кишварҳое, ки 

имкони таъмини сатҳи зарурии маърифати аҳолї, рушди илм ва сифати 

муҳити иттилоотиро надоранд, ба вобастагии амиқ аз марказҳои молиявию 

иттилоотии беруна ва нигоҳ доштани вазифаи манбаи ашёи табиї маҳкум 

хоҳанд шуд.  

Дар шароити љаҳонишавии муносибатҳои иқтисодї ва ҳамгироии 

байналмилалии иқтисодї, ки хоси иқтисоди муосир аст, тағйироти љиддии 

таќсимоти даромад дар байни аъзоёни љамъият, таъмин намудани 

имконияти баробар дар бозор, адолати раќобати бозор ва ѓайра зарур аст. 

Давлат њамчун институти асосии танзими њаёти иљтимоии одамон 

вазифадор аст, ки муносибатњои байни субъектњои муносибатњои иќтисодї ва 

иљтимоиро мутобиќ ва мувозинат гардонад, якпорчагї, кобилиятнокї ва 

амнияти љамъиятро таъмин намояд. Дар баробари ин давлат ҳамчун сухангў 

ва василаи амалї намудани манфиатҳои миллї баромад карда, ҳуқуқҳои 

шахс, оила ва умуман љомеаро ҳимоя мекунад. Танзими давлатї, инчунин 

вазифаҳои муҳими муттаҳидсозии љомеаро иљро мекунад, механизми 

ҳамоҳангсозии манфиатҳои субъектҳои гуногуни фаъолияти иқтисодї ва 

сиёсї, пешгирї ва безараргардонии низоъҳои эҳтимолии иљтимоиро таъмин 

мекунад. 

Давлат барои иљрои вазифаҳои худ системаи сохторҳо ва ҳокимият, 

меъёрҳои ҳуқуқиеро, ки фаъолияти одамон, фаъолияти муассисаҳои давлатї 

ва хусусиро танзим мекунанд, ба вуљуд меорад. Мазмуни хоси вазифањои 

давлат ва шаклњои он, миќёс ва характери фаъолият метавонад аз 

хусусиятњои хоси кишварњо ва минтаќањои љањон, инчунин анъанањои 
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таърихї вобаста бошад. Дар баробари ин, давлат ҳамеша як қатор вазифаҳои 

асосиро иљро мекунад, ки ягонагии фазои иқтисодиро таъмин месозанд. 

Инҳо, пеш аз ҳама, вазифаҳои танзими муомилоти пул, ҳуқуқи моликият, 

таъмини тартиботи ҳуқуқї, муносибатҳои иқтисодии берунї, таъмини 

амнияти миллї, ҳифзи муҳити зист ва ғайра мебошанд. Дар шароити 

иқтисоди бозорї вазифаҳои таъмини рақобат, танзими монополияҳо, 

муњофизати њуќуќи истеъмолкунандагон, истењсоли молњои љамъиятї низ ба 

вазифаи давлат медарояд. 

Наќш ва мазмуни хоси вазифањои танзими давлатии иќтисодиёт дар 

рафти рушди иљтимої таѓйир ёфта, ањамияти онњо дар ваќти тезу тунд шудани 

низоъњои берунї ва дохилї, тањдид ба амнияти миллии кишвар, буњронњои 

иќтисодї меафзояд. Ањамияти вазифањои алоњидаи танзими давлатии 

иќтисодиёт низ ба инкишофи институтњои танзими ѓайридавлатї, 

механизмњои худидоракунии бозории иќтисодиёт вобаста аст, вазифањои 

давлат дар муносибатњои хоричї низ иљро шуда истодаанд, воситахои њифзи 

давлатии манфиатњои миллї хеле мураккабтар мегарданд. Рақобати љаҳонї 

на дар байни кишварҳо, балки байни системаҳои репродуктивии трансмиллї, 

ки ҳар кадоми онҳо системаҳои миллии таҳсилоти аҳолї, љамъкунии сармоя, 

ташкилотҳои илмї ва сохторҳои истеҳсолию соҳибкорї дар миқёси бозори 

љаҳонї амал мекунанд, љараён дорад. Баќои миллат дар ин шароит тањияи 

вазифањои нави танзими давлатиро таќозо мекунад, ки ба 

њавасмандгардонии афзалиятњои раќобатї ва нигоњдории истиќлолияти 

миллї нисбат ба системањо ва захирањои асосии таъмини њаёти кишвар, 

муайян ва татбиќи афзалиятњои дарозмуддати иљтимоию иќтисодї ва 

иќтисодї равона шудаанд. 

Фаъолияти мўътадили иқтисоди кишвар дар баробари рушди умумии як 

қатор вазифаҳои мушаххаси танзими давлатии иқтисодиёт, ки ба 

безараргардонии омилҳое, ки рақобатпазирии системаи иқтисодии миллиро 

коҳиш медиҳанд: шароити номусоиди иқлимї, ки боиси афзоиши хавфњои 

иқтисодї мебошад, масъалањои зеринро дар назар дорад: шиддатнокии 
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энергияи истеҳсолот; номутаносибихое, ки дар давраи роњбарии директивии 

хољагии халќ ба амал омадаанд; носањењии њисобњои иќтисодї, аз љумла 

арзиши аслии мењнат, ки наќши калони фондњои љамъиятии истеъмолро ба 

назар намегирад. 

Ин вазифаҳои мушаххаси танзими давлатї иборатанд аз:  

-рушди системаи умумидавлатии наќлиёт ва телекоммуникатсия, 

дастгирї ва назорат аз болои фаъолияти онњо, аз љумла нархгузорї ба 

хизматрасонии наќлиёт ва алоќа бо маќсади таъмини ягонагии фазои 

иќтисодии кишвар, љуброн кардани харољоти зиёдшавии наќлиёт тавассути 

нигоњ доштани тарифњои нисбатан паст; инкишоф додани системаи 

энергетикии умумидавлатї, дастгирї ва назорат аз болои кори он бо маќсади 

таъмини кафолати энергия  ба ањолї ва корхонањо, ки харољоти афзудаи 

истеъмоли энергияро аз њисоби тарифњои нисбатан паст љуброн мекунанд; 

-дастгирии афзалиятноки илм, маориф ва прогресси илмию техникї 

ҳамчун омили асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот, љуброни 

харољоти афзудаи энергия ва нақлиёти он; 

-инкишоф додан ва мустањкам намудани принсипњои умумии танзими 

равандњои иќтисодию иљтимої, ташкили азнавтаќсимкунии захирањои 

молиявї дар байни буљетњои сатњи гуногун бо маќсади таъмини сатњи ќобили 

зиндагї ва рушди иќтисодї дар тамоми кишвар; 

-фароҳам овардан ва нигоҳ доштани шароити имтиёзнок барои 

фаъолияти иқтисодї дар минтақаҳои шароити иқлимашон номусоид; 

-ба вуљуд овардан ва нигоњ доштани механизмњои истифодаи иљораи 

захирањои табиї, ки њангоми ба кор андохтани конњои пурќимати захирањои 

табиї ба маќсадњои умумии тараќќиёти иљтимоию иќтисодии мамлакат ба 

вуљуд меоянд. 

Дар баробари вазифаҳои мушаххаси танзими давлатї, вобаста ба 

омилҳои табиию иқлимї, вазъи кунунии иқтисодї бо аҳамияти махсуси 

вазифаҳои мушаххас аз сабаби ҳолати гузариши он тавсиф карда мешавад. 

Дар байни онҳо вазифањои зерин аҳамияти махсус доранд: 
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-таъмини самти иљтимоии иќтисоди бозор, ба вуљуд овардани системаи 

кафолатњои иљтимої ва њифзи иљтимої; 

-ташаккули секторњои хеле самарабахши хусусї ва давлатии иќтисодиёт, 

љорї намудан ва таъмин намудани меъёрхои њифзи њуќуќи моликият, 

шаклњои хољагидорї, талаботи мувофиќи иќтисоди бозаргонї; 

-ташкили низоми қонунгузории шањрвандї ва танзими қонунгузории 

вазифаҳои давлат, ки ба талаботи иқтисоди бозорї мувофиқ аст; 

-фароҳам овардани шароит барои рушди рақобат, безарар гардонидани 

шаклҳои бевиљдононаи он, сўиистифода аз мавқеи инҳисорї, пешгирии 

љинояткорї дар фаъолияти иқтисодї; 

-ҳавасмандгардонии рушди соҳаҳои рақобатпазир ва ташкилотҳои 

молиявию саноатї;  

-нигоҳдорї ва ҳавасмандгардонии рушди нерўи илмию техникии 

љамъшуда, ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї ва таљдиди 

сохтори иқтисодиёт, навсозии он дар заминаи техникии замонавї; 

-гузаронидани сиёсати иќтисодии хориљии фасењ, ки ба рушди 

бартарињои раќобатии иќтисодиёти миллї дар миќёси бозори љањонї, њифзи 

бозори дохилї аз зуњуроти раќобати беинсофона аз љониби ширкатњои 

хориљї, таъмини шароити раќобатпазирии истењсоли молу хизматрасонињои 

ватанї нигаронида шудааст [76]. 

Кишоварзї барои њар як давлат соҳаи афзалиятнок ба шумор 

меравад, зеро ки он асоси таъмини амнияти озуқаворї буда, истиқлолияти 

озуқаворї таъмин менамояд. Бинобар ин, дар доираи ба амал баровардани 

вазифањои сиёсати аграрї, Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 

охир барои тараќќиёти устувори комплекси агросаноатї чорањо андешида 

истодааст. Дар љумњурї заминаи меъёрии ҳуқуқї таъсис дода шудааст, ки 

рушди соҳаҳои муайяни кишоварзиро ба танзим медарорад ва барои рушди 

босуръати сектори аграрии иқтисодиёт ва умуман минтақа шароит фароҳам 

меорад.  
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Яке аз равандњои таъсирбахш ба рушди бемайлон ва раќобатпазирии 

соњаи кишоварзї, ин дастгирии давлатии соња ба њисоб меравад. 

Вазифаи дастгирии давлатї аз он иборат аст, ки фарќи сатњи 

зиндагонии ањолии дењот ва шањр бартараф карда шавад. Дастгирии 

давлатии соҳаи кишоварзї дар шароити бозор зарурати объективї 

мебошад. Кишоварзї аз љињати хусусиятњои хоси худ бо роњи фурўши 

мањсулот барои васеъ намудани такрористењсолот ва пушондани харољоти 

истењсолот, муњофизати замин ва ободонии иљтимоию мадании дењот 

даромади кифоя гирифта наметавонад. 

Маљмуи таъминоти давлатии истењсолоти кишоварзї дар асоси татбиќи 

принсипњои муайян ташаккул меёбад. Омўзиши моделҳои иљтимоию 

иқтисодии низоми иқтисоди бозорї имкон дод, ки принсипҳои умумии 

дастгирии давлатї муайян карда шаванд, ки устувории фаъолияти 

истеҳсолоти кишоварзиро дар шароити рушди даврагии иқтисоди бозорї 

таъмин мекунанд. 

Мављудияти баробари дастгирии давлатї барои ҳамаи субъектҳои 

ҳуқуқи гирифтани дастгирии давлатї, сарфи назар аз шакли ташкилию 

ҳуқуқї, шакли моликият, маънои онро дорад, ки њамаи шаклњои хољагињо, 

аз љумла хољагињои дењќонї ва хољагињо барои таъминоти буљет њуќуќи 

баробар доранд. 

Маќсаднокии дастгирии давлатї аз он иборат аст, ки дастгирии 

давлатї бевосита ба истењсолкунандагони кишоварзї расонида мешавад. Аз 

тарафи ташкилотњои миёнарав гирифтани маблаѓњои буљетї барои 

дастгирии тараќќиёти кишоварзї ва роњ дода намешавад. 

Дар доираи дастгирии давлатї бояд ўҳдадориҳои давлат оид ба 

дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзї, ки дар самтҳо ва 

барномаҳои алоҳидаи он муқаррар шудаанд, бояд қатъиян риоя карда 

шаванд. 
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Маблаѓњои аз буљет људо кардашударо истењсолкунандагони 

кишоварзї бояд мувофиќи маќсадњои таъиншуда ва мувофиќи 

ќонунгузории буљетї истифода баранд. 

Нишондиҳандаи нисбии таъсир ба буљет дар натиљаи иљрои вазифаи 

давлатї, иљрои барнома, лоиҳаи сармоягузорї, ки ҳамчун таносуби натиљаи 

бадастовардаи буљет ба харољот, харољоте, ки ба даст омадааст, муайян 

карда мешавад, боиси ќабул шудани он гардид. 

Самтҳои дастгирии давлатї инҳоянд: 

1) нигоҳ доштани устувории таъмини аҳолї бо маҳсулоти озуқаи 

худї; 

2) ташаккул ва танзими бозори мањсулоти кишоварзї, ашёи хом ва 

озуќаворї, инкишофи инфрасохтори он; 

3) дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони кишоварзї; 

4) ҳимояи манфиатҳои иқтисодии истеҳсолкунандагони кишоварзии 

љумњурї дар бозорҳои дохилї ва хориљї; 

5) инкишофи илм ва фаъолияти инноватсионї дар соҳаи комплекси 

агросаноатї; 

6) рушди устувори деҳот; 

7) такмил додани системаи тайёр кардан ва маълумоти иловагии 

касбии кадрњои соњаи кишоварзї. 

Дастгирии давлатии истењсолоти хољагии ќишлоќ бо шаклу усулњои 

конкретї ба амал бароварда мешавад. Зарурати ба низом даровардани 

шаклу усулњои мадад аз он иборат аст, ки дар айни замон бо маќсади баланд 

бардоштани иќтисодиёти хољагии ќишлоќ ва дар доираи амалї гардондани 

Барномаи давлатии ислоњоти кишоварзї, мақомоти иљроия ба татбиқи 

усулҳои гуногуни дахолати давлат ба саноат шурўъ карданд. 

Принсипњои асосии дастгирии давлатии истењсолоти хољагии ќишлоќ 

инњо мебошанд: 

- дастрасии баробари дастгирии давлатї барои ҳамаи субъектҳо; 

- маќсаднок будани дастгирии давлатї; 
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- дастгирии давлатии кафолатнок; 

– хусусияти маќсадноки воридот ва истифодаи маблаѓњои буљетї; 

- самаранокии истифодаи маблағҳои буљетї. 

Се шакли асосии дастгирии давлатї вуљуд дорад: мустақим (пардохти 

бевоситаи буљет); бавосита (фондҳои буљетии ҳавасмандкунанда); бавосита 

(тавассути тадбирҳои ташкилию иқтисодї, ки аксаран ба бахши кишоварзии 

иқтисодиёт бевосита алоқаманд нестанд) [88]. 

Дастгирии мустақим мафҳуми дастгирии буљетии истеҳсолкунандагони 

ватании кишоварзї мебошад, ки ба фаъолияти молиявию иқтисодии он 

бевосита таъсир мерасонад. 

Шаклњои дастгирии бевосита бояд дотатсияи истењсолоти кишоварзї 

ва захирањои моддию техникї, субсидия додани ќарздињї ба корхонањои 

агросаноатї, субсидияњо барои љуброни як ќисми харољоти 

истењсолкунандагони кишоварзї барои суѓуртаи зироат, субсидияњо барои 

харољоти асосї, људо кардани маблаѓњои буљет барои дастгирии илми 

кишоварзї ва ѓайраро дар бар гирад. Шакли ѓайримустаќими дастгирии 

давлатї њамчун таъсири давлат ба фаъолияти иќтисодии 

истењсолкунандагони хољагии ќишлоќ, ки бо усулњои бавосита ба амал 

бароварда мешавад, фањмида мешавад. Инҳо андозбандии имтиёзнок аз 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзї, љорї намудани андози ягонаи 

кишоварзї, људо кардани маблағҳои буљетї барои хариди маҳсулоти 

кишоварзї барои эҳтиёљоти давлат, гузаронидани интервенсияҳои молї ва 

харид дар бозори мањсулоти ѓизої ва ғайра мебошанд. 

Дастгирии ғайримустақим як шакли кумакест, ки тавассути шаклҳои 

ғайримустақим, асосан хусусияти барномавї дорад, вале бевосита ба бахши 

кишоварзии иқтисодиёт алоқаманд нест, яъне дастгирии илми кишоварзї; 

пур кардани сармояи оинномавии Корхонањои воњити давлатии ба 

кишоварзї нигаронидашуда ва аз ҳисоби маблағҳои буљетї; татбиқи 

барномаҳои давлатї ва лоиҳаҳои миллї амалї мешаванд. 
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Шаклњои дастгирї, пеш аз њама, бо назардошти вазъияти иљтимоию 

иќтисодии истењсолоти хољагии ќишлоќ ва ободонии дењот метавонад 

таѓйир ёбанд. 

Нобаробарии нархњои мањсулоте, ки истењсолкунандагони кишоварзї 

ва молњои саноатии аз тарафи онњо харидашуда мефурўшанд, ба андоза ва 

шаклњои дастгирии давлатї таъсири калон мерасонад. Хусусияти дастгирии 

давлатї бояд танҳо ба нигоҳ доштани таносуби боадолат нигаронида шавад 

[90]. 

Шаклњои дастгирии бевосита ба нигоњ доштан ва тараќќї додани 

истењсолоти кишоварзї (усули дастгирї-субсидия додани истењсоли 

мањсулоти кишоварзї ва ашёи хом) нигаронида шудааст. 

Дастгирии ғайримустақим бо пардохти љубронпулї, пардохтҳо дар 

ҳолати расонидани зарар аз офатҳои табиї, субсидияи пардохти фоизҳо аз 

рўи қарзҳои гирифташуда, суғуртаи амвол, субсидиякунонии схемаҳои 

лизинг, суғуртаи зироат ва ғайра бо истеҳсолоти кишоварзї алоқаманд аст. 

Шакли дастгирии ғайримустақими мусоидат ба рушди инфрасохтори 

истеҳсолї ва иљтимої, рушди муносибатҳои бозорї, ташаккули сиёсати 

макроиқтисодї нигаронида шудааст. 

Ҳамаи шаклҳо, усулҳо ва механизмҳои дар боло мавриди баррасї 

қарордошта бо харољоти муайяни маблағҳои давлатї, ки барои ҳалли чунин 

масъалаҳо, ба монанди баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти 

кишоварзї ва рақобатпазирии он, ташкили механизми мукаммали 

иқтисодии фаъолияти кишоварзї, ҳавасмандгардонии инноватсия, такмили 

истифодаи маблаѓ, замин, тараќќї додани бозор равона мегарданд, амалї 

мешаванд. 

Бо мақсади такмили механизмҳои дастгирии молиявию қарзии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзї, баланд бардоштани 

самаранокии харољоти буљет шартҳои додани субсидияҳо, аз љумла сари 

вақт додани музди меҳнат ва на камтар аз ҳадди ақали муқарраршуда, 

набудани қарзи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмї ба буљет ва фондҳои 
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ғайрибуљетї, нигоҳдории ҳайвоноти кишоварзї, ноил шудан ба сатҳи 

муқарраршудаи ҳосилнокии зироатҳо, истифодаи заминҳои кишоварзї 

мувофиқи таъинот ва ғайра таҳия карда шудаанд. Тақсимоти субсидияҳо ба 

муносибати дифференсиалї асос ёфтааст, ки имкон медиҳад шароити 

иқтисодии корхонаҳое, ки дар минтақаҳои гуногуни табиию иқлимї 

љойгиранд, баробар карда шаванд [127]. 

Аз тањлилњо хулоса баровардан мумкин аст, ки: 

1. Дастгирии давлатї ќисми таркибии танзими давлатї буда, маљмўи 

фишангњо ва воситањои гуногун, маблаѓгузории имтиёзнок ва ройгони 

корхонањо, инчунин соњањои аз љињати иќтисодї осебпазиртарин мебошад. 

2. Зарурати дастгирии давлатии кишоварзї объективї буда, ин 

хусусияти иқтисодии фарқияти мавқеи истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

кишоварзї ва мавқеи ҳамаи иштирокчиёни бозор мебошад, зеро бо 

сабабҳои объективї мавќеи кишоварзї дар бозори озод, нисбат ба дигар 

соњањои иќтисодиёт тангтар аст. 

3. Дастгирии давлат, аз як тараф, барои баланд бардоштани сатњи 

зиндагии мардум, яъне дастрасї ба молњои зарурї, нигоњ доштани вазъи 

иљтимоии табаќаи поёнии ањолї нигаронида шуда бошад, аз љониби дигар, 

дастгирии давлатї ба беҳбудии вазъи зиндагии мардум мусоидат мекунад.  

4. Дастгирии давлатии кишоварзї системаи субсидияҳои буљетї ба 

истеҳсолоти кишоварзї мебошад, ки ба љуброни як қисми харољоти 

стандартии на танҳо фурўхташуда, балки тамоми маҳсулоти истеҳсолшуда 

ва таъмини такрористеҳсоли васеъи он нигаронида шудааст. 

 

 

 

1.2. Усулњои танзим, намудњо ва классификатсияи омилњои таъсиррасон 

ба зарурати дастгирии давлатии заминистифодабарї 

Давлат вазифаҳои танзими худро тавассути усулҳои маъмурию иқтисодї 

иљро мекунад. Низоми фармонфармої бо бартарии усулҳои маъмурии танзим 
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хос аст. Системаи танзими давлатии иќтисоди бозаргонї, баръакс, ба 

истифодаи усулњои иќтисодї асос меёбад. Фарқи асосии байни ин ду гурўҳи 

усулҳо чунин аст. 

Усулҳои маъмурї ё мустақими танзим озодии интихоби субъекти 

хољагидориро маҳдуд мекунанд. Масалан, супоришњои банаќшагирии 

директивї оид ба њаљм ва навъњои мањсулоти истењсолшуда ё ба таври 

мутамарказ муќарраршудаи нархњои мол ва хизматрасонї - усулњои хоси 

танзими маъмурї дар иќтисодиёти наќшавї корхонаро аз имконияти 

истифодаи алтернативии захирањо мањрум мекунанд. Вай вазифадор аст, ки 

дар ассортимент ва њаљми муайян мањсулот истењсол карда, бо нархи муайян 

фурўшад. Баръакс, усулҳои иқтисодї ё ғайримустақими танзими давлатї 

озодии интихоби соҳибкориро маҳдуд намекунанд. Масалан, кам кардани 

андоз ё кам кардани меъёри фоизии усулњои хоси танзими иќтисоди 

мебошанд, ки ба афзоиши истењсолот ва пурзур намудани фаъолияти 

сармоягузории корхонањо нигаронида шудаанд. Охиринҳо маблаѓгузорї ва 

мањсулотро зиёд мекунанд, на аз он сабаб, ки илољи дигар надоранд. Онњо 

дар интихоби барномаи истењсолї ва сиёсати инвеститсионї комилан 

озоданд. 

Фарқи байни усулҳои маъмурї ва иқтисодии танзими давлатї то андозае 

шартї аст. Барои љалби ягон танзимгари ғайримустақим, қарори маъмурии 

пешакии мақомоти дахлдори давлатї лозим аст, масалан, қарор, дар бораи 

таѓйир додани меъёрњои андоз, дар бораи додани имтиёзњои андоз ё фурўши 

вомбаргҳои давлатии бонки марказї. Ба ин маъно, ҳама танзимгарони 

иқтисодї муҳри маъмурият доранд. Дар баробари ин, њар як танзимгари 

маъмурие, ки субъектњои хољагидориро ба иљрои амалњои муайян бевосита 

маљбур мекунад, дар айни замон ба як ќатор равандњои иќтисодии ба њам 

алоќаманд таъсири бавоситаи дуюмдараља мерасонад. Масалан, болоравии 

маъмурии нарх на фаќат сатњи нави онњоро бевосита муайян мекунад, балки 

ба воситаи нархњо ба њолати талабот ва пешнињод бавосита таъсир 
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мерасонад. Ба ин маъно метавон гуфт, ки ҳама гуна усулҳои маъмурии 

танзим амалї мешаванд, дар худ хусусиятњои хос доранд.  

Бо вуљуди ин, меъёре, ки дар боло муњокима шуд, имкон медињад, ки чун 

ќоида усулњои иќтисодиро аз усулњои маъмурї дар амал бе ягон мушкилї 

фарќ кунем. Фарқияти байни онҳо аз нуқтаи назари табиати муносибатҳои 

бозорї муҳим аст. 

Усулҳои маъмурии танзим ба табиати бозор комилан мухолифанд, онҳо 

ба амали танзимгарони дахлдори бозор монеъ мешаванд. Агар ба корхона, 

масалан, дар бораи њаљми мањсулот ва миќдори ашёи хоми додашуда дастур 

дода шуда бошад, вай ба таѓйир ёфтани бозор љавоб дода наметавонад, 

конъюнктураи якшаба тавассути зиёд ё кам кардани истеҳсолот доираи 

васеътар мешавад, амалиёти усулњои маъмурии танзим, аллакай сабаби паст 

шудани самараи муносибатњои реалии бозор мегардад. 

Усулҳои иқтисодии танзим, баръакс, ба табиати бозор мувофиқанд. Онҳо 

бевосита ба вазъи бозор таъсир мерасонанд ва ба воситаи он 

истеҳсолкунандагон ба истеъмолкунандагон хизматрасонї мекунанд. 

Масалан, афзоиши транспардоњо конъюнктураи бозори молҳои истеъмолиро 

тағйир дода, талаботро зиёд мекунад, ки ин дар навбати худ нархҳоро баланд 

мекунад ва истеҳсолкунандагонро маљбур месозад, ки пешниҳодро зиёд 

кунанд. Ҳамин тариқ, усулҳои идоракунии иқтисодї тавассути бозор ба 

воситаи механизмҳои бозорї амал мекунанд. 

Гузариш аз иќтисоди фармонфармої ба иќтисоди бозаргонї бо 

таѓйироти куллї дар системаи усулњои танзими давлатї, барњам додани 

системаи пештараи усулњои маъмурї ва ба вуљуд овардани системаи нави 

танзимкунандагони иќтисодиёт ба амал меояд. 

Барњам додани системаи танзими маъмурї, яъне ба субъектњои 

хољагидорї озодии муќаррар намудани нарх, муайян кардани њаљму номгуи 

мањсулот, барќарор намудани муносибатњои иќтисодї бо таъминкунандагон 

ва истеъмолкунандагон ибтидои дигаргунињои воќеиро дар роњ ба суйи 
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иќтисоди бозор фаро меорад. Аммо ин маънои тамоман рад кардани 

истифодаи усулњои маъмуриро дар иќтисодиёти давраи гузаришро надорад. 

Бо маќсади кам кардани миќёси камшавии буњрони истењсолот, пешгирии 

пастшавии фалокатовари сатњи зиндагонии ањолї давлат дар марњилањои 

аввали гузариш ба муносибатњои бозорї дар иќтисодиёт метавонад назорати 

маъмуриро аз болои истењсол ва фурўши як гурўњи хурди молњое, ки асоси 

истењсолот ва истеъмоли шахсии миллатро ташкил медиханд, таъмин намояд. 

Ҳамин тариқ, дар аксари кишварҳои Аврупои Шарқї ва собиқ Иттиҳоди 

Шўравї дар марҳалаҳои аввали ислоҳот давлат нархҳои интиқоли барқ ва 

баъзе маҳсулоти озуқаворї (нон, шир ва баъзе дигар) ба таври маъмурї 

муқаррар карда мешавад. Дар баробари амиќ шудани ислоњоти бозор, 

муътадил шудани вазъияти иќтисодї, азхуд намудани усулњои иќтисодии 

танзим, давлат доираи истифодаи фишангњои маъмуриро тадриљан кам карда, 

дар айни замон аз истифодаи онњо тамоман даст кашидааст. 

Њатто дар марњалањои охирини гузаштан ба бозор ва дар шароити 

иќтисодиёти бозоргонї усулњои маъмурии танзим ањамияти калон доранд. 

Онњо, аз љумла, њамчун воситаи муборизаи зидди монополия истифода 

мешаванд.  

Органњои давлатї нарх, њаљм ва номгўи мањсулот ва хизматрасониро 

барои ба ном монополияњои табиї пешнињодшаванда бевосита муайян 

мекунанд, системаи мањдудиятњои маъмуриро муќаррар менамоянд, ки ба 

пурзур гардидани монополияи бозор монеъ мешаванд. Танзими маъмурї 

барои ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳифзи муҳити зист фаъолона 

истифода мешавад. Стандартҳои сершуморе, ки партовҳои хатарноки 

истеҳсолиро маҳдуд мекунанд, манъи мустақими истифодаи технологияҳои 

хатарнок, истеҳсол, фурўш ё таблиғи маҳсулоти ба саломатии инсон 

зараровар ва ғайра озодии соҳибкориро маҳдуд намуда, усулҳои маъмурии 

танзим мебошанд. Барои танзими фаъолияти иқтисодии берунї аксар вақт 

усулҳои маъмурї истифода мешаванд, масалан, квотаҳои воридотї ва ғайра. 
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Вазифаи муњимтарини давлат дар марњилаи гузариш ба вуљуд овардани -

системаи таркибии усулњои иќтисодии танзим мебошад. Бо ин маќсад дар 

њамаи мамлакатњое, ки ба иќтисоди бозаргонї мегузаранд, ислоњоти куллии 

системаи ќарз ва андозро ба амал мебароранд. 

Системаи дузинагии бонкї, ки барои кишварҳои дорои иқтисоди 

бозоргонї анъанавї аст, таъсис дода мешавад, ки дар доираи он бонки 

марказї тавассути стандартҳои иқтисодї фаъолияти шабакаи васеи бонкҳои 

тиљоратиро танзим мекунад. Бо истифода аз меъёри фоизҳои фоизї, тағйир 

додани меъёрҳои захираҳои ҳатмї ва дигар меъёрҳои барои бонкҳои 

тиљоратї муқарраршуда, анљом додани муомилот бо коғазҳои қиматнок, 

бонки марказї имконият пайдо мекунад, ки сиёсати фаъоли пулию қарзиро 

пеш барад. 

Унсурҳои муҳимтарини низоми андозе, ки дар иқтисоди давраи гузариш 

ба вуљуд меоянд, андоз аз даромад ва андоз аз арзиши иловашуда мебошанд. 

Дар иқтисодиёти нақшавї, андоз аз даромад, чун қоида, мутаносиб буд, 

новобаста аз андозаи даромади шахсони воқеї бо ҳамон меъёри андоз 

ситонида мешуд. Ин дар шароите асоснок гардид, ки дифференсиатсияи 

даромад бо усулњои маъмурї мањдуд карда мешуд. Дар шароити бозор 

дифференсиатсияи даромади ањолї хеле меафзояд. Аз ин рў, барои иқтисоди 

давраи гузариш, чун воќеан, барои иќтисодиёти бозоргонии мутараққї 

андози прогрессивии даромад бештар қобили қабул аст, ки он ба дасти 

мардуми сарватманд гузаштани як қисми муайяни бори андозро таъмин 

намуда, тафовути сатҳи зиндагии қишрҳои гуногуни аҳолиро баробар 

мекунад. Самти иљтимоии андозбандии даромади шахсони воқеї тавассути 

системаи имтиёзҳо ва афзалиятҳои андоз барои табақаҳои аз љиҳати иљтимої 

ҳифзнашудаи аҳолї тақвият дода мешавад. 

Андоз аз даромади корхонањо меъёрњои индивидуалиро иваз мекунад, ки 

дар асоси онњо дар иќтисодиёти пеш аз ислоњот тарњи аз фоида ба буљет 

муайян карда мешуд. Ин стандартњо вобаста ба даромаднокии корхонањо 

фарќ карда мешуданд. Ба корхонањои сердаромад мувофиќан ба буљет 
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ставкањои зиёдтари маблаѓљудокунї таъин карда шуданд. Ин шавќу њаваси 

корхонањоро ба гирифтани фоида кам кард. Дар чунин шароит худи љорї 

намудани андози ягонаи мутаносиби даромад таъсири њавасмандкунанда, 

зиёд кардани таъсири шароити бозор ба рафтори истењсолкунандагонро 

дорад. Системаи њавасмандгардонии андоз аз даромад барои як ќатор 

соњањои афзалиятнок имкон медихад, ки дигаргунињои прогрессивии 

сохтори иќтисодиёт њавасманд гарданд. 

Андоз аз арзиши иловашуда барои ҳамаи истеҳсолкунандагони мол ва 

хизматрасонї бо як меъёр ҳисоб карда мешавад. Ин имкон медињад, ки бори 

андоз баробартар таќсим карда шуда, ба номутаносибии сатњи нархњои 

молњои гуногун ва дигар номутаносибии сохтори роњ надињад. Дар баробари 

ин баъзе навъњои молу хизматњое, ки барои хољагии халќ ва 

истеъмолкунандагони омма махсусан муњиманд, метавонанд бо меъёри кам 

андозбандї карда шаванд ё аз андоз аз арзиши иловашуда комилан озод 

карда шаванд, ки ин боиси афзоиши босуръати соҳаҳои дахлдори иќтисодиёт 

мегардад. 

Дар баробари ин аз њад зиёд ба кор бурдани усулњои иќтисодии 

хољагидорї самараи механизми бозорро суст карда, ба иќтисодиёт назар ба 

усулњои маъмурї камтар зарар расонда метавонад. Ба њамин тариќ, масалан, 

хоњиши кам кардани касри буљети давлатї бо роњи зиёд кардани андозњо ба 

корхонањо ва коргарони алоњида таъсири ногувор мерасонад, ки ин 

метавонад рафъи таназзули иќтисодиёти давраи гузаришро душвор гардонад 

Аз тарафи дигар, хеле васеъ шудани системаи имтиёзу преференсияњои андоз 

системаи таносуби иќтисодии миллиро, ки ба ќонунњои бозор мувофиќанд, 

вайрон карда, метавонад боиси номутавозунии љиддии сохторї гардад [139]. 

Њамин тариќ, дастгирии давлатї ќисми таркибии танзими давлатї 

буда, маљмўи фишангњо ва воситањои гуногун, маблаѓгузории имтиёзнок ва 

ройгони корхонањо ва соњањои аз љињати иќтисодї осебпазиртарин 

мебошад. Зарурати дастгирии давлатии кишоварзї объективї буда, ин 

объективї хусусияти иқтисодии фарқияти мавқеи истеҳсолкунандаи 
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маҳсулоти кишоварзї ва мавқеи ҳамаи иштирокчиёни бозор мебошад, зеро 

бо сабабҳои объективї кишоварзї дар бозори озод, нисбат ба дигар соњањои 

иќтисодиёт ѓайриќаноатбахш аст. 

Вобаста ба ин зарурати танзими давлатии самаранок истифодабарии 

заминњо дар љумњурии мо низ зарур аст. Тањќиќот нишон дод, ки ин раванд 

маќсад, асосњо, шакл ва усулњои хосро дорад (расми 1.2.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Расми 1.2.1. Асосњо, шакл ва усулњои танзими давлатии самаранок истифодабарии 

заминњои таъиноти кишоварзї 

 

Дар маљму њамаи ин кушишњо ба самаранок истифодабарии 

заминњои таъиноти кишоварзї мусоидат намуда, барои расидан ба яке аз 

њадафњои стратегии кишвар, таъмини амнияти озуќаворї, асос мегузорад. 
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иљтимоии табаќаи поёнии ањолї нигаронида шуда бошад, аз љониби дигар, 

дастгирии давлатї ба беҳбудии вазъи зиндагии мардум мусоидат мекунад.  

Дастгирии давлатии кишоварзї системаи субсидияҳои буљетї ба 

истеҳсолоти кишоварзї мебошад, ки ба љуброни як қисми харољоти 

стандартии на танҳо фурўхташуда, балки тамоми маҳсулоти истеҳсолшуда 

ва таъмини такрористеҳсоли васеъи он нигаронида шудааст. 

Дар айни замон, сектори давлатї дар љумњурї тақрибан 15% саноат ва 

хизматрасониро фаро мегирад. Бисёр вазифањои глобалие, ки дар назди 

мамлакат истодаанд, бо роњи љорї намудани механизми бозорї њал кардан 

мумкин нест. Дар шароити кунунї давлат барои танзими иќтисодиёт бо ёрии 

ќонунгузорї, андоз, ќурби асъор, бољњои гумрукї, харољоти буљет ва 

моликияти давлатї имкониятњои кофї дорад. 

Зарурати танзими давлатии комплекси агросаноатї, ки амалигардонии 

маљмўи тадбирњои таъсиррасониро ба давлат ба системаи муносибатњои 

иќтисодиро дар бар мегирад, аз мавќеъ ва наќши ин соња дар иќтисодиёти 

бозоргонї дар маљмўъ ва хусусиятњои асосии давраи гузариш махсусан 

Комплекси агросаноатї дар шароити бозор мавќеи махсусеро ишѓол 

менамояд, ки барои иштироки пурра ва баробар дар раќобати байнисоњањо 

имкон намедињад. Хољагии қишлоқ ҳамчун як соҳае, ки аз омилҳои табиї 

хеле вобаста аст ва хусусияти баръало мавсимї ва даврии истеҳсолот дорад, 

нисбат ба саноат як соҳаи технологї ақибмондатар аст. Сармояи ба он 

гузошташуда камтар фоида меорад. Дараљаи истењсолоти кишоварзї 

бевосита ба озуќаворї таъсир мерасонад. 

Бо дарназардошти ин шароит дар аксари кишварҳои иқтисоди бозорї 

системањои танзими давлатї тартиб дода шудаанд. Асоси онњо: нигоҳ 

доштани вазъи устувори иқтисодї дар кишоварзї,муътадил гардондани 

шароити бозор ва таѓйирёбии даромаднокии соња, пешгирї кардан гардиши 

равандњои муњољирати номатлуб, нигоњ доштани амнияти озуќаворї, 

барномањои маблаѓгузорї оид ба зиёд кардани истењсолот, мусоидат ба 

мутобиќ шудан ба шароити нав, њифзи бозори дохилї, таъмини иштироки 
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раќобати истењсолкунандагони миллї, таќсимоти байналхалќии мењнат ва 

ѓайра. Дар баробари ин, кафолати хариди мањсулоти зиёдатї бо нархњои 

минималї, интервенсиияи хариду фурўш дар бозори озуќаворї, шаклњои 

мушаххаси ќарздињии имтиёзнок, танзими гумрукї (њам иќтисодї ва њам 

маъмурї) ва ѓайра истифода мешаванд. 

Маљмўи тадбирњои танзими давлатї, чун ќоида, дар ќонунњои дахлдор 

инъикос ёфта, вобаста ба вазъияти реалии комплекси агросаноатї ва бозори 

озуќа истифода бурда мешавад. 

Хољагии ќишлоќ ва сектори аграрии иќтисодиёт низ тафовутњои ба худ 

хос ва хеле назаррас доранд, ки дар доираи дигаргунсозии куллии бозори 

иќтисодиёти миллї сиёсати махсуси аграриро талаб мекунанд. 

Аввалан, истеҳсолоти кишоварзї биологї буда, ба истиснои ҳолатҳои 

нодир, аз љиҳати фазо пароканда аст. Вай ба давраи табиї дохил шуда, аз 

шароити обу њаво хеле вобаста аст ва бинобар парокандашавии фазої 

сарњадњои табиии муайяни консентратсияи истењсолот ба вуљуд меояд. 

Гузашта аз ин, бар хилофи саноат, истеҳсолоти кишоварзї назорати 

доимии истеҳсолкунанда ё роҳбари амалиёт, қабули доимии қарорҳои 

ғайристандартиро дар бар мегирад ва ин қарорҳо бояд дар сатҳе, ки ба 

раванди истеҳсолот то ҳадди имкон наздиктаранд, бо дараљаи баланди 

ғайримарказикунонї қабул карда шаванд. Музди мењнати истењсолкунанда 

пурра аз рўи мањсулоти истењсолкардаи вай муайян карда мешавад. Дар 

кишоварзї ду раванди иќтисодию биологї ба њам пайвастаанд: сикли 

такрористењсолкунии худи хољагии ќишлоќ ва такрористењсолкунии ањолии 

ќишлоќ низ наќши муњим мебозад. Аз ин рў, кишоварзї як сохтори 

мураккаби биологї мебошад, ки аз истеҳсолоти шаҳрї ба таври куллї фарқ 

мекунад. 

Љавоб ба характери хоси хољагии ќишлоќ низ реаксияи дахлдори сохти 

љамъиятии истењсолот буд. Тањлили хољагии ќишлоќи њозираи њамаи 

мамлакатњои тараќќикардаи Ѓарб љавоби якдилона медињад. Шакли 

мувофиќи истењсолот дар аксар мавридњо хољагии ба дараљаи баланд 
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механиконидашуда ва интенсивии оилавї мебошад. Дар роњи ба даст 

овардани ин навъи истењсолот дар рафти ислоњоти аграрии баъд аз љанг дар 

Аврупо ва Япония, аз як тараф, латифундњои куњнаи нимфеодалї барњам 

дода шуда, аз тарафи дигар хољагињои дењќонї ба хољагињо табдил дода 

шуданд. Хусусиятҳои бозорёбї, асосан ба таври комплекси механиконидани 

истењсолот ва ба дараљаи дахлдори интенсивї ба роњ монда шудааст. Аммо 

дар мавриди навъи оилавии истењсолоти хољагии ќишлоќ талаботи 

самарабахшии иќтисодї зарурати якљоя кардани бисёр вазифањоеро ба миён 

мегузорад, ки бевосита аз худи протсесси агротехнологї берун мебароянд, аз 

љумла, ин ба маркетинг, таъминот, агросервис, ташкили инфрасохтори дењот 

ва ѓайра. Њамаи ин боиси ба вуљуд овардани муносибатњо мегардад, 

кооперативњо, корпоратсияњо ва идорањои давлатї дар соњаи хољагии ќишлоќ 

ба вуљуд меояд. 

Дар баробари ин, дар Ѓарб њукмронии хољагидорї худ аз худ мављуд 

будани доираи васеи хољагињо, фирмањои хурди агросаноатї ва 

агросаноатиро истисно намекунад. Умуман, метавон гуфт, ки дар њалли 

проблемаи ѓайримарказикунонии ќарорњои иќтисодї ва ба вуљуд овардани 

сохторњои олитарини иљрои вазифањое, ки аз доираи ячейкаи ибтидої берун 

мебароянд, вобаста ба шароити миллї ва минтаќавї интихоби васеи роњњо 

мављуд аст. 

Тарњрезињо дар бахши дастгирии давлатии истифодабарии 

самараноки заминњои кишоварзї бештар ба равандњои њифз ва њимояи 

њосилхезии хок, асосњои ташкилї ва њуќуќии заминистифодабарї равона 

гаштаанд. Аммо омўзиш ва тањлилњо нишон доданд, ки омилњои 

таъсиррасон ба самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї 

зиёданд (расми 1.2.2).  Онњо бо характери таъсиррасонї, характери амал, 

њудуди таъсиррасонї ва самти таъсиррасонї гуногунанд ва дар якљоягї ба 

назар гирифтани онњо самараи баланди заминистифодабариро таъмин 

месозад. 

 Омўзиши асосњои назариявии муносибатњои заминдорї нишон 

доданд, ки яке аз љузъњои асосии он усулњои иќтисодии њавасмандгардонї 
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мебошанд. Њамаи усулњои њавасмандгардонии иќтисодиро ба мустаќим ва 

ѓайримустаќим људо намудан мумкин аст. Ба усулњои мустаќим: људо 

намудани маблаѓ аз буљаи давлатї барои барќарорсозии заминњо; озод 

намудан аз пардохтњо барои истифодабарии замин; пешнињоди ќарзњои 

имтиёзнок; њавасмандгардонї барои самаранок истифодабарии замин. 

Ѓайримустаќим – ин љуброни зарари истењсолоти кишоварзї; пардохтњои 

љорї барои истифодабарии замин ва дигар чорањо мебошанд. Бояд ќайд 

намуд, ки таъсири усулњои ѓайримустаќим  нисбат ба мустаќим чашмрастар 

мебошанд. 

 

 

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.2. Таснифоти омилњои таъсиррасон ба заминистифодабарии самаранок 

 

Инчунин бояд эътироф кард, ки касе наметавонад ба ягон модел 

интиқол дода шавад, шакли соф дар шароити принсипан гуногун; баъдан 

талабот ба мањсулоти кишоварзї, ба њар њол барои аксарияти он, чандирии 

нисбатан паст дорад. Яъне, ки дар баробари афзудани даромади ањолї 

талабот ба аксарияти озуќаворї ба андозаи кам меафзояд, хусусан дар 

сурати ба дараљаи баланди даромад расидан. Аз тарафи дигар, вақте ки 

даромадҳо коҳиш меёбанд, талабот ба ғизо нисбат ба талаботи умумї камтар 
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мешавад. Ба ҳамин монанд, ҳангоми болоравии нархҳо, талабот ба маводи 

ғизої мутаносибан ба суръати болоравии нархҳо кам намешавад ва аз тарафи 

дигар, ҳангоми паст шудани нархҳо, афзоиши оинаи дақиқи талабот низ 

мушоҳида намешавад. Ин махсусан ба чунин маҳсулоте, ки талаботи 

рўзмарра доранд (аз љумла дар байни табақаҳои каммуздшавандаи аҳолї), аз 

қабили нон, картошка ва шир. Талабот ба гушт ва мањсулоти гуштї 

чандиртар аст. 

Аз сабаби ин ноустувории талабот нархҳо ба ҳаљми таъминот хеле 

мутаносиб буда, асосан барои ҳамон молҳои рўзмарра хеле чандир 

мебошанд. Њатто дар сурати нисбатан кам шудани таъминоти асосии 

кишоварзї мањсулоти рўзгор садњо маротиба баланд мешуд ва ањолї танњо 

барои нигоњ доштани дараљаи истеъмоли молњои асосии талаботи њаррўза њар 

гуна ќурбонињо медињад. 

Дар айни замон, бозор ба гузаштан аз ҳадди муайяни сершавї ба таври 

нокифоя ва ноустувор љавоб хоҳад дод. Дар натиља, њангоми гузаштан аз 

њадди конеъ гардондани иќтисодиёти талабот пастшавии якбора ва нокифоя 

ба амал меояд. 

Гап дар сари он аст, ки бар хилофи аксарияти куллии молњои дигар, 

талабот ба озуќа вобаста ба нарх нисбатан ноустувор аст. Ин маънои онро 

дорад, ки аҳолї дар асоси талаботи физиологии худ маљмўи муайяни 

маҳсулоти озуқавориро нисбатан мўътадил истеъмол намуда, дар сарфи 

молҳои дарозмуддат, либос ва ғайра қурбонї мекунад ва дар охир, вале на 

камтар аз он, бо афзоиши мунтазами ҳаљми нарх ва кам шудани даромади 

реалї барои кам кардани истеъмоли озуќа истифода мешавад. Дар худи 

навъњои мањсулоти хўрокворї дар сатњи чандирии таќозо вобаста ба нарх ва 

даромад тафовут ба назар мерасад, одатан таѓйироти калонтарин дар -

мањсулоти гўштї ва хурдтарин ба молњои рўзгор, ба монанди нон, картошка, 

шир ба амал меояд. Аммо, ҳатто бо назардошти ин фарқиятҳо умуман, 

талабот ба ғизо чандон чандир нест, яъне бо афзоиши 1% тамоми нархҳо, 

тақозои муассир бо коҳиши хеле камтари мувофиқ вокуниш нишон медиҳад. 
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Танњо барои озуќаворї ва арзонтарин озуќаворї (картошка, нон) таъсири ба 

истилоњ молњо мушоњида мешавад, ки њангоми баланд шудани нархи онњо 

истеъмоли онњо аз сабаби якбора кам шудани талабот ба молњои гаронбањо 

зиёд мешавад. Аз тарафи дигар, њангоми зиёд шудани даромад ё паст шудани 

нарх талабот ба озуќа зиёд намешавад. Дар натиља талабот ба озуќа ба нарх 

ва даромади ањолї ба таври бояду шояд љавоб дода наметавонад, сиёсати 

нарх ва даромад метавонад талаботи ањолиро танњо ќисман танзим кунад 

[10,51,74] 

Дар баробари ин, худи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї низ нисбат ба 

нархҳо нисбатан кам ё ҳатто ноустувор аст, хусусан агар тағйирёбии нархҳо 

кўтоҳмуддат бошад ва худи саноат хеле консервативї бошад. Дар боѓу 

токпарварї њаљми истењсоли мањсулотро зуд таѓйир додан мумкин нест, 

киштгардон бо киштгардон алоќаманд аст, ки ин ивазнамоии майдонњои 

киштро мањдуд мекунад, таъсири омилхои интенсификатсияи истењсолот хеле 

дур аст. 

Аксари соҳаҳои чорводорї, махсусан чорводории ширї низ табиати 

муҳофизакор ва устувор доранд ва ба тағйирёбии нархҳо ба таври кофї ва 

саривақтї вокуниш нишон намедиҳанд. Ҳамин тариқ, барои мутобиқ шудан 

ба сатҳи нави нархҳо, агар нархи воситаҳои истеҳсолот ба як самт тағйир 

ёбад, давраи назаррас лозим аст [51,53,87]. 

Умуман, дар байни таѓйирёбии нарх ва љавоби дахлдори истењсолоти 

кишоварзї фосилаи калон мављуд аст ва ин љавоб на њамеша дар як самт 

бошад. Ба њамин тарик, паст шудани нархи мањсулот аксар ваќт маљбур 

мекунад, ки истењсоли онро барои расидан ба дараљаи пештараи даромади 

умумї зиёд кунад. Шиддати муњаррики тамоми сикли кишоварзиро зарурати 

дар шароити муосири истеҳсолоти саноатии кишоварзї тағйир додани 

бахшҳои таъминоти захиравї, инчунин дигар соҳаҳои комплекси агросаноатї 

бо назардошти тағйироти ҳаљми истењсолоти кишоварзї ва таѓйир ёфтани 

характери талаботи ањолї аст 
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Аз гуфтањои боло бармеояд, ки истењсолоти кишоварзї ва бозори 

озуќаворї ду массиви камэластикии хољагии халќ мебошад. Дар шароити 

чандирии пасти ҳарду массив, нархи маҳсулоти кишоварзї чандирии баланд 

доранд. Бархўрд дар бозори ду массиви пасти чандирї боиси тағйирёбии 

номутаносиби калони нарх мегардад. Бо 1% зиёд ё кам шудани пешниҳод 

нархҳо дар бозор чанд фоиз тағйир меёбанд, ки ин бозори озуқаворї нархи 

хољагиҳоро хеле зиёд мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки механизми нарх 

вазифаи асосии худ - танзимкунандаи талабу таклиф ва баробар кардани ду 

тарафи бозорро пурра иљро карда наметавонад. Дар натиља саноати 

хурокворї худтанзимкунанда аст, махсусан дар истеҳсоли оммавї ва фурўши 

маводи ғизоии имрўза. Агар њамаи ин иќтисодиёт ба ихтиёри ќуввањои 

элементарии таѓйирёбии нарх гузошта шавад, пас ин њам ба истењсолот ва 

њам ба иќтисодиёт таъсири њалокатовар мерасонд [73]. 

Ҳамин тариқ, принсипи худтанзимкунии бозор, ки аз љониби бисёре аз 

иқтисодчиёни ватанї пешбарї шудаанд, ба принсипҳои назариявии 

фаъолияти воқеии он комилан мувофиқат намекунад. Нерўи беруна лозим аст, 

ки тағйирёбии нархҳоро то ҳадди мувофиқ маҳдуд карда, ҳам истеҳсолкунанда 

ва ҳам истеъмолкунандаро аз тағйирёбии озоди харобиовари нархҳо 

муҳофизат кунад. Тағйирёбии аз ҳад зиёд дар чунин механизми тавоно, вале 

дар айни замон хатарнок, ба монанди нарх, метавонад тамоми иқтисодиёти 

озуқаворї ва истеҳсолоти кишоварзиро халалдор созад. 

Кайњо аз љињати назариявї равшан буд, ки бозори озуќаворї, аќалан 

мањсулоти асосии он, инчунин мањсулоти кишоварзї бояд ба тартиб 

дароварда шавад. Ва давлат бояд ҳамчун танзимгари асосї амал кунад. 

Вазифаи он дар соҳаи нархҳо ҳам маҳдудкунанда ва ҳам созанда аст. Мақсади 

аввалини он маҳдуд кардани тағйирёбии нархҳо бо муқаррар кардани нархҳо 

бо нархи маҳдудкунандаи боло ва паст, нархе мебошад, ки истеҳсолкунандаро 

равона мекунад ва дар байни ин ифротҳо љойгир аст. Механизми чунин 

танзими давлатии нархҳо маълум аст, ки он пеш аз ҳама аз дахолати молї ва 

пардохтҳои мустақими давлатї иборат аст.  
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Барои нигоњ доштани дараљаи пасти нархњо барои таъмини шароити  

раванди такрористењсолкунї дар хољагии ќишлоќ, дар баъзе мавридҳо, барои 

молҳо ба монанди шир, ки дар он љо нигоҳ доштани сатҳи миёнаи ҳаррўзаи 

таъминот ва истеъмол муҳим аст, нархҳои яклухт ва чакана бояд танзим карда 

шаванд. Бояд гуфт, ки чунин механизми дастгирии давлатии нархҳо ниҳоят 

гарон буда, одатан қисми зиёди буљети давлатиро ташкил медиҳад. Тавре 

маълум аст, беш аз нисфи буљаи Иттиҳоди Аврупо ба ин ҳадафҳо сарф 

мешавад ва дар маљмўъ барои ҳамаи кишварҳои пешрафта, ки аъзои 

Созмони ҳамкориҳои иқтисодї ва рушд мебошанд, ин гуна харољот ҳар сол 

140-150 миллиард долларро ташкил медиҳад. Аммо, бе ин харољоти калон 

вазъияти озукаворї дар бозор ва кишоварзї дар шароити амалиёти 

беназорати унсури бозор хеле бадтар мегардад ва ба тамоми комплекси 

агросаноатї таъсири њалокатовар мерасонад.  

Аз њамаи гуфтањо танњо як хулоса мебарояд: кишоварзї ва ба 

маънои васеътар иќтисодиёти озуќаворї чунин соњаи махсуси иќтисодиёт 

аст, ки онро қувваҳои бозории талабот ва пешниҳод танзим карда 

наметавонанд . 

Танзими давлатї бештар дар шакли интервенсиияи молї зарур аст ва 

татбиқи сиёсати танзими нарх таљрибаи калон ва маҳорати баланди касбиро 

талаб мекунад. 

Гуфтањои болоро љамъбаст намуда, њолатњои зеринро ќайд кардан 

мумкин аст. Танзими давлатии иќтисодиёт системаи тадбирњои 

ќонунгузорї, хусусияти танзимкунанда ва назораткунанда дорад, ки бо 

маќсади муътадил гардонидани устувории системаи иљтимоию иктисодї дар 

шароити таѓйирёбанда ба амал бароварда мешавад. Муҳимтарин омиле, ки 

зарурати танзими давлатии иқтисодиётро муайян мекунад, дар шароити 

муайян ољизии иқтисоди бозорї дар ҳалли масъалаҳои рушди инфрасохтор, 

таљдиди соҳа мебошад. Давлат дар таъмини фаъолияти хољагии қишлоқ 

нақши махсус мебозад. 
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Таљрибаи инкишофи иќтисоди бозаргонї, назарияи иќтисодї нишон 

медињад, ки бинобар хусусиятњои хоси истењсолоти хољагии ќишлоќ 

(шиддати сармоя, вобастагї ба шароити табиї ва ноустувории умумии -

истеҳсолот), инчунин аз сабаби хусусияти фаъолияти бозори озуқаворї, ки 

дар он ҳама гуна номутаносибии талабот ва пешниҳод боиси мутаносибан ба 

таѓйирёбии калони нархњо њамаи ин наќши хеле љиддии давлатро талаб 

мекунад, ки барои нигох доштани кори муътадили њам кишоварзї ва њам 

тамоми иќтисодиёти озуќаворї харољоти хеле калони буљет сарф карда 

шавад. 

Ташаккули муносибатњои бозорї дар кишоварзии мамлакат бояд ба 

консепсияи сиёсати аграрию озуќаворї асос ёбад. Дар шароити њозира 

масъалаи пурзур намудани фишангњои таъсири давлатї ба фаъолияти 

комплекси агросаноатии љумњурї махсусан ба миён меояд. Ба ин муносибат ба 

вазъият ва тамоилњои тараќќиёти кишоварзии ватанї бањо додан ба маќсад 

мувофиќ аст. 

 

1.3. Таљрибаи хориљии дастгирии давлатии заминистифодабарї  дар 

замони муосир 

Дар шароити љаҳонишавии иқтисод ва шомилшавии Тољикистон ба 

Созмони умумиљањонии савдо (СУС) мушкилоти систематикие, ки дар 

соҳаи кишоварзї вуљуд доранд, тезутунд шуданд, яъне ҳаљми даромади 

гирифташуда барои љуброни харољоти истеҳсолот, ҳифзи замин ва рушди 

иљтимоии деҳот кифоягї намекунад. Дар мамлакатњои тарраќикарда 

бошад, нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї аз њамин гуна 

нишондињандањои дохилї зиёданд. 

Дар айни замон яке аз калонтарин истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзї кишварҳои Иттиҳоди Аврупо (11% маҳсулоти кишоварзии 

љаҳон) ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (10% маҳсулоти кишоварзии љаҳон) 

мебошанд [8]. 
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Дар марҳилаи кунунии рушд кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико ва Русия кишварҳои узви СУС мебошанд, аз ин рў, 

дастгирии давлатии кишоварзї дар ин кишварҳо дар доираи «сабадҳо»-и 

пешниҳодкардаи ин созмон амалї карда мешавад. 

Дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дастгирии давлатии кишоварзї дар 

доираи сиёсати ягонаи кишоварзї (СЯК) амалї карда мешавад, ки панљ 

самти асосї дорад: баланд бардоштани ҳосилнокї дар соҳаи кишоварзї; ба 

эътидол овардани бозор; таъминоти мунтазами ғизо; таъмини зиндагии 

шоистаи деҳқонон; таъмини нархҳои мувофиқ барои истеъмолкунандагон 

[24]. 

Барои татбиқи ин самтҳо ҳукумати Иттиҳоди Аврупо қариб тамоми 

тадбирҳои танзими давлатии кишоварзиро, ки дар СУС таҳия шудаанд, 

истифода мебарад. Дар доираи тадбирњои «сабади зард» сиёсати 

нархгузорї, ки ба муќобили паст шудани нархи бозор аз минимуми 

муќарраргардида нигаронида шудааст, наќши муњим мебозад. Барои ноил 

шудан ба маќсад давлат нархњои тавсиявї муќаррар менамояд, ки 

ташкилотњои мањсулоттайёркунии давлатї аз хољагињо мањсулоти 

кишоварзиро мехаранд ва бо њамин дараљаи муайяни даромадро кафолат 

медињанд. 

Илова ба сиёсати нархгузорї дар Иттиҳоди Аврупо, танзими гумрукї 

амалї карда мешавад, ки самти протексионистї дорад. Ҳамин тариқ, моли 

воридотї дар дохили кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз нархи бозори дохилї 

пасттар фурўхта намешавад. Илова бар ин, дар байни тадбирҳое, ки дар 

“сабади зард” пешниҳод шудаанд, қарздиҳии боимтиёз паҳн шудааст. 

Иттињоди Аврупо бо истифода аз тамоми чораҳои "сабади сабз" ба 

кишоварзї дастгирии ғайримустақим мерасонад, зеро бартариятҳои 

рақобатпазирии нархҳои истеҳсолот дар як кишвар метавонад аз ҳисоби кам 

кардани харољоти нақлиёт ва кам кардани харољоти маркетинг дар кишвари 

дигар бартараф карда шавад. Самаранокии ин тадбирҳо дар давраи 

дарозмуддат аз субсидияҳои мустақим камтар нест [42]. 
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Инчунин як љузъи муҳими сиёсати кишоварзии Иттиҳоди Аврупо 

тадбирҳои "сабади кабуд" мебошанд. Ҳамин тариқ, барои намудҳои 

алоҳидаи маҳсулот низомҳои махсус вуљуд доранд, ки дар доираи онҳо 

маҳдудиятҳои дастгирї ё маъмурї амалї карда мешаванд, бо сабаби он ки 

бозори маҳсулоти кишоварзї дар Иттиҳоди Аврупо дар шароити истеҳсоли 

зиёдатї фаъолият мекунад. Масалан, ба истењсолкунандагони ѓалла, 

зироатњои равѓандор ва сафедадор ва ѓайра њаќќи бевосита дода мешавад. 

Дастгирии давлатї ба соҳаи кишоварзї дар Иёлоти Муттаҳида, 

инчунин дар Иттиҳоди Аврупо, ба таснифоти тадбирҳои дастгирии давлатї, 

ки аз љониби СУС таҳия шудааст, асос ёфтааст. 

Ҳамин тариқ, тадбирҳои «сабади зард» дар Иёлоти Муттаҳида бо 

сиёсати нархгузорї, љуброни харољоти ғизо ва нўриҳо, инчунин қарздиҳии 

имтиёзнок ифода карда мешаванд. 

Ба танзими нарх диќќати махсус дода мешавад, ки он ду навъи нархро 

пешбинї мекунад: нархњои максаднок (кафолатнок) ва гаравї. Механизми 

дастгирї: маҳсулот аз рўи нархҳои бозорї фурўхта мешавад (он метавонад 

баландтар, пасттар ё баробар ба ҳадаф бошад) ва дар охири сол деҳқон 

фарқияти байни нархи мақсаднок ва нархи фурўшро мегирад, агар нархи 

охирин паст бошад. 

Истеҳсолкунандаи кишоварзї бо нархи гаравї имкон дорад, ки 

маҳсулотро ба Корпоратсияи молу кредитї (КМК) супорад. Маҳсулоти ба 

гарав гузошташударо деҳқон метавонад дар давоми 9 моҳ бозпас гирад, 

агар ин тавр нашавад, он гоҳ маҳсулот моликияти КМК мешавад ва деҳқон 

барои он аз рўи нархи гарав љуброни пулї бо назардошти харољоти 

нигоҳдорї гирифта мешавад. 

Дар дастгирии давлатии ИМА ба соҳаи кишоварзї тамоми чораҳои 

танзими ғайримустақим (тадбирҳои «сабадии сабз») истифода мешаванд. 

Самти муҳими дар байни тадбирҳои пешниҳодшуда дар соҳаи кишоварзї 

гузаронидани корҳои илмї-тадқиқотї мебошад, яъне натиљаҳои тадқиқоти 
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илмї ба истеъмолкунандаи ниҳої - истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзї 

зуд расонида мешаванд. 

Самти дигари муҳими дастгирии давлатї рушди инфрасохтори деҳот 

мебошад, њукумати федералии ИМА ба сохтмон ва таъмири системаи 

шоҳроҳе, ки хољагиҳоро бо шоҳроҳҳои асосї мепайвандад, диққати махсус 

медиҳад. 

Тадбирњои «сабадии кабуд» дар сиёсати ШМА дар соњаи кишоварзї 

низ ифода ёфта, ба тараќќиёти мутаносиби саноат мусоидат мекунанд. 

Тољикистон дар марҳилаи давраи гузариш қарор дорад, ки рад кардани 

чораҳои таъсиррасонии мустақимро пешбинї мекунад, бинобар ин, 

зарурати ба таври объективї зарурии таҳияи механизми танзими 

ғайримустақими соҳа бо мақсади ҳифзи истеҳсолкунандагони ватании 

кишоварзї аз маҳсулоти воридотї ва таъмини амнияти озуқаворї ба миён 

омадааст. Њамин тариќ, дар соли 2020 маблаѓи умумии барои рушди 

кишоварзї људошуда 2,77 фоизи харољоти буљет ё 0,83 фоизи ММД-ро 

ташкил дод, дар њоле ки ба назари коршиносон 3-3,5 фоизи ММД зарур аст. 

Дар даврони Иттифоќи Шуравї азнавсозии хољагии ќишлоќ бо 

истифода аз усулњои оддитарин ба амал бароварда шуда, намудњои 

кооператсия ба шакли олии кооператсия - колхозу совхозњо табдил ёфт. 

Барои тезондани суръати тараќќиёти хољагии ќишлоќ давлат харољоти 

мелиоратсия, оњак андохтани заминњои турш, ба куллї бењтар намудани 

замин ва ѓайраро бо пул таъмин кард. Њаљми хариди давлатии мањсулоти 

кишоварзї низ афзуд. Натиљаи ёрию мадади давлатї ба кишоварзї инњо 

буд: пурзур гардидани прогресси техникї; механиконии комплексї, 

электриконї ва химиконидани равандњои истењсолот; тадриљан ба асоси 

саноатї гузарондани сања ва ѓайра. 

Бо пошхўрии Иттињоди Шўравї кишвар ба иќтисоди бозорї ворид 

шуд, ки он бо афзоиши доимии нархи мањсулоти саноатї ва мањдуд 

кардани нархи мањсулоти кишоварзї хос буд. Колхозу совхозњо ба 
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«нобаробарии молиявї» дучор шуданд, ки роњи халосї аз он кам кардани 

майдони кишт ва чорво буд. 

Њоло аксар хољагињо барои нав кардани парки машину тракторї 

маблаѓи кофї надоранд, хољагињое, ки парки машину тракториро нав 

мекунанд, таљњизоти аз хориља овардаро мехаранд, ки боиси тобеияти 

машинасозии хориљї мегардад. 

Дар маљмўъ, навъҳои зиёди воситаҳои иқтисодї ва молиявї, ки дар 

кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Муттаҳида мављуданд, дар 

дастгирии давлатии кишоварзии љумњурї инъикос наёфтааст. 

Татбиқи тадбирҳои дастгирии давлатї дар Иёлоти Муттаҳида, 

Иттиҳоди Аврупо ва Русия ба динамикаи нишондиҳандаҳои асосии 

кишоварзї таъсир расонидааст. 

Таљрибаи кишвари Њиндустонро низ мо зери омўзиш ќарор додем. 

Ҳиндустон ҳељ гуна ўҳдадориҳои коҳиш додани тадбирҳои маљмўии 

дастгириро надорад, аммо ҳамчун як кишвари рў ба тараққї тибқи 

Созишномаи СУС оид ба кишоварзї набояд аз ҳадди 10% маблағгузории 

муайяншуда зиёд бошад. 

Хусусияти системаи дастгирии кишоварзии Њиндустон миќдори зиёди 

маблаѓњое мебошад, ки дар доираи рељаи махсус ва дифференсиалї нисбат 

ба дигар «сабадњо» људо карда мешаванд. 

Ҳиндустон бо истифода аз ҳуқуқи худ барои дастгирї, ки аз 

ўҳдадориҳои коҳишдиҳї хориљ карда шудааст ва маҳдуд нашудааст, зиёда 

аз нисфи харољоти умумии кишоварзиро маблағгузорї мекунад. Дар 

баробари ин, ҳиссаи субсидияҳо дар чаҳорчўбаи «сабади сабз» низ калон 

буда, аз арзиши «сабади каҳрабо» қариб 11 маротиба зиёдтар аст. 

Ҳаљми «сабади сабз» дар давраи аз соли 2004 то 2011 3,3 маротиба 

афзуда, аз 5,9 то 19,5 миллиард долларро ташкил дод. Бо вуљуди ин, 

суръати баландтарин дар солҳои 2008/2009 ба вуқўъ пайваст, вақте 

маблағгузории қуттии сабз якбора 77% зиёд шуд, асосан аз ҳисоби афзоиши 
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зиёди харољот барои тадбирҳо оид ба пешбурди тағйироти сохторї 

тавассути ҳавасмандгардонии барномањои сармоягузорї ва экологї. 

Ин тадбирњо дар солњои 2007/2008 љорї карда шудаанд. Њиссаи умумии 

чунин харољот аз 20% њаљми умумии «сабади сабз» зиёд нест. Он ба 

маблағгузории барнома барои қисман ё пурра аз ҳисоб баровардани 

қарзҳои пардохтнашуда асос ёфтааст. Бар асоси ин барнома ба деҳқононе, 

ки ба далели кам будани замини кишоварзї, хароб шудани замин, набуди 

иқтидори обёрї, ҳосилнокии паст ва даромад аз тағйироти мухталифи 

сохторї осеб диданд, аз бонкҳо сабукї дода шуд. 

Дар доираи «сабади сабз» ҳиссаи зиёди харољот барои захираҳои 

давлатии амнияти озуқаворї - 70% равона мебошад. 

Системаи дастгирї дар Ҳиндустон аз соли 2004 бо тағйироти назаррас 

на танҳо дар "сабади сабз", балки дар "сабади каҳрабо" низ тавсиф 

шудааст. 

Андозаи «сабади каҳрабо» дар давраи аз соли 2004 то соли 2013 аз 

ҳисоби дастгирии марбут ба маҳсулоти мушаххас ташаккул ёфта, барои 

барномаҳои дастгирии маҳсулоти ғайримахсус маблағ људо карда 

нашудааст. 

Тамоюли асосї дар давраи таҳлилшуда дар Ҳиндустон афзоиши 

харољот барои дастгирии маҳсулот буд. Њамин тариќ, дар давоми солњои 

2004-2011 чунин харољот асосан аз њисоби афзоиши субсидияњои биринљ 

беш аз 1000 маротиба афзуд. Ба ѓайр аз шолї дар давраи тањлил ба гандум, 

ѓалладона, лубиёгї ва пахта маблаѓ људо карда шуд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки барои субсидияи маҳсулоти дар боло 

зикршуда, Ҳиндустон чораҳои дастгирии нархҳои бозорро татбиқ мекунад. 

Бинобар ин, уњдадорињо, инчунин мувофиќи банди 8 замимаи 3 

Созишномаи СУС, дастгирии нарх дар асоси фарќи байни нархи берунии 

дар СУС муќарраргардида дар сатњи арзиши миёнаи солњои 1986-1988 

њисоб карда мешавад. (262,5 доллари ИМА барои як тонна биринљ, 264,0 

доллари ИМА барои як тонна гандум) ва нархи танзимшавандаи 
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татбиқшаванда ба ҳаљми истеҳсол зарб карда мешавад. 

То соли 2007, Ҳиндустон тавонист ҳаљми зарурии дастгирии нархҳоро 

барои харидҳо ба захираҳои давлатї бо фурўши минбаъда ба аҳолї барои 

ҳама молҳо бидуни зиёд кардани ўҳдадориҳои худ дар СУС нигоҳ дорад. 

Аз солҳои 2007/2008, бо назардошти болоравии босуръати таваррум ва 

нархҳои воридотї (масалан, барои биринљ дар соли 2011, нархи бозор аз 

нархи муқарраршуда 26% зиёд буд), Ҳиндустон аллакай натавонист сатҳи 

субсидияҳоро барои дастгирии истењсоли биринљ дар доираи худ нигоҳ 

дорад. Уҳдадориҳо дар СУС ва дар охири давраи таҳлилшуда субсидияҳо 

ба шолї беш аз 2 миллиард доллари амрикоиро ташкил доданд, ки 

тақрибан 2 фоизи маљмўи маҳсулоти кишоварзиро ташкил медиҳад. 

Дар байни тадбирҳои дар доираи СДР ин кўмакрасонї ба 

истеҳсолкунандагони камдаромад аз љиҳати меъёрҳои гурўҳбандии 

истеҳсолкунандаи кишоварзї ба гурўҳи камбизоат ва бо захираҳои кам 

таъминшуда таваљљўҳи хоса дорад. Андозаи холдингњо барои таснифи 

холдинг ягона асос шуда наметавонад, чун дар Хиндустон омили асосие, ки 

ба даромади истењсолоти кишоварзї таъсир мерасонад, имконияти обёрии 

кафолатнок мебошад. Аммо аз сабаби имконнопазирии баҳодиҳии 

мављудияти обёрї барои ин ё он истеҳсолкунанда андозаи моликияти ў 

омили ба гурўҳи камдаромад дохил кардани истеҳсолкунандаи кишоварзї 

гардид. Ҳамин тариқ, деҳқоне, ки даҳ гектар ё камтар аз он замин дорад, 

камбизоат ҳисобида мешавад. Мувофиқи огоҳиномаҳои СУС ва 

барўйхатгирии кишоварзї дар солҳои 2005-2006 вазни ќиёсии дењќонони 

камбаѓал дар Хиндустон 99,15 фоизро ташкил дод. Аз ин рў, қариб ҳама 

дастгирї дар доираи љуброни харољоти истеҳсолї на ҳамчун чораҳои 

мушаххаси маҳсулот, балки ҳамчун чораҳо тасниф карда мешаванд. 

Дар давраи тањлилшуда њукумати Њиндустон дар соњаи кишоварзї як 

ќатор барномањои миллї ќабул намуд, ки ба зиёд шудани њаљми 

субсидияњои људошаванда мусоидат намуданд. Барномаи миллии амнияти 

озуқаворї, ки солҳои 2007-2008 қабул шудааст, таваљљўҳи хоса дорад. Дар 
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ин барнома дар давоми 5 сол аз њисоби васеъ кардани майдони кишт ва 

баланд бардоштани њосилнокии мењнат дар ноњияњои алоњидаи мамлакат 

истењсоли шолї то ба 10 миллион тонна, ѓалла -то 8 миллион тонна, 

зироатхои лубиёгї - то ба 2 миллион тонна расонда мешавад. Механизмҳои 

асосии ноил шудан ба ҳадафҳои Барнома тадбирҳои такмил додани 

технологияи тухмипарварї, мелиоративии замин, мубориза бар зидди 

ҳашароти зараррасон, инчунин истифодаи технологияҳои сарфакунандаи 

захира мебошанд. Тадбирҳои муҳофизати растанї ва омўзиши онҳо, ки 

мувофиқи Барнома истифода мешаванд, ба тадбирҳои дастгирии сабади 

сабз дохил карда шудаанд. Таъмини молиявии тухмипарварї, механизатсия, 

харидани агрегатњои насосї тадбирњои «сабади ќањрабо» мебошанд, вале 

мувофики моддаи 6.2. Созишномаи СУС, чунин субсидияҳо ҳамчун чораҳои 

СДР тасниф карда мешаванд. 

Афзоиши минбаъдаи харољот ба соҳаи кишоварзї бо қабули Наќшаи 

миллии тараќќиёти кишоварзии Њиндустон алоқаманд буд. Хусусияти хоси 

ин Наќша барномањои гуногуни давлатї буд, ки мувофиќи онњо субсидияњо 

ба рушди растанипарварї, боѓдорї, чорводорї, саноати ширї, 

механиконии кишоварзї, ирригатсияи хурд, тухмипарварї, тањќиќоти илмї, 

ва ғайра равона мегаштанд. 

Таҳлили тадбирҳои субсидия дар соҳаи кишоварзии Ҳиндустон нишон 

медиҳад, ки аз соли 2004 инљониб сохтори дастгирї умуман бетағйир боқї 

мондааст. Мамлакат бо истифода аз њуќуќи худ дар доираи СДР маблаѓи 

калонтарини дастгириро таъмин намуд. Тамоюли равшани афзоиши 

мунтазами харољот ба сектори аграрї буд. Дар ҳамин ҳол, дастгирї дар 

чаҳорчўби «сабади сабз» дар солҳои охир бо суръати бештаре афзоиш 

ёфтааст. 

Таљрибаи љумњурии халќии Чин низ љолиби диќќат мебошад. Ин 

кишвар аз соли 2001 ба СУС шомил шуда, асосан ба шарофати дастгирии 

мақсадноки давлатї ва ислоҳоти аграрї, пайваста ба афзоиши ҳаљми 

умумии маҳсулоти кишоварзї шурўъ намуда, ҳоло ба як бозингари асосии 
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бозори љаҳонии озуқа табдил ёфтааст. 

Афзоиши истењсоли молњои асосї ва нархи озуќаворї ба босуръат 

афзудани арзиши аслии њаљми умумии мањсулот мусоидат кард. Пас аз 

шомил шудани Чин ба СУС, маҳсулоти кишоварзї аз 275 миллиард доллари 

соли 2001 то 1,264 миллиард доллар дар соли 2012 афзоиш ёфт, ки афзоиши 

устувори солонаро ба ҳисоби миёна 13% нишон медиҳад. 

Чин дар айни замон бузургтарин истеҳсолкунандаи як қатор молҳои 

асосии кишоварзї мебошад. Дар истеҳсоли љаҳон тақрибан 28% биринљ ва 

картошка, 25% пахта ва 21% љуворимакка ба Чин рост меояд. 

Аз соли 2004 ҳукумат ба ислоҳоти сиёсати миллии кишоварзии худ 

шурўъ кард, то ки он ўҳдадориҳои худро тибқи қоидаҳои СУС иљро кунад. 

Аз он ваќт инљониб њукумати Хитой ба ислоњоти аграрї шуруъ намуд, ки 

кисми асосии он бештар дастгирї ба хољагии ќишлоќ мебошад. 

Дар соли 2004 пардохтҳои мустақим барои дастгирии деҳқонони 

истењсолкунандаи ғалла барои ҳавасмандгардонии истеҳсолот ва љуброни 

афзоиши харољоти кишоварзї љорї карда шуданд. Инчунин, тадбирҳо оид 

ба тавсеаи субсидияҳои буљетї ба барномаҳои давлатї, аз қабили 

«Дотасияҳои ҳамаљониба ба як воҳиди захираҳои кишоварзї» (2006), 

«Системаи пардохтҳои иловагї барои навъҳо ва маҳсулоти нав» (2007), 

«Ѓалла ба хотири табиати сабз» дохил карда шуданд. «Барномаи миллии 

субсидияи муҳандисии кишоварзї» (2007). Инчунин дар соли 2007 системаи 

таљрибавии суғуртаи хавфи хушксолї ва обхезї оғоз гардид. 

Дар доираи дастгирии озуқаворї, маҳсулоти асосии субсидияшаванда 

биринљ, гандум, љуворимакка, пахта ва маъсар мебошанд. Аз соли 2007 

ҳукумати Чин субсидияҳоро барои ин молҳо босуръат афзоиш додааст. 

Ҳамин тариқ, аз соли 2007 то соли 2010 харољоти дастгирии истеҳсоли 

љуворимакка 18 маротиба, биринљ ва гандум 2 маротиба, маъсар 1,4 

маротиба афзуд. Маблаѓи бюљет барои парвариши навъњои бењтар ва 

тухмии зироатњои ѓалладона, инчунин барои аз музофотњои алоњидаи 

Хитой кашонда овардани шолї ва пахтаи японї маблаѓи харољоти наќлиёт 

људо карда шуд. 
 

Барномаи ҳадди ақали нархи хариди биринљ дар соли 2004 љорї карда 

шуда буд. То охири соли 2010 дар доираи ин барнома 36,17 миллион тонна 

биринљ харида шудааст. Инчунин, дар соли 2006 нисбат ба гандум чунин 
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тадбир татбиқ шуда, 5 сол эътибор дошт. Дар давраи иљрои ин барнома 

174,9 миллион тонна гандум харидорї шудааст. Нархи ҳадди ақали хариди 

гандум ва биринљ дар солҳои 2006-2008 берун аз нархҳои истинодашон 

пасттар буданд, ки ҳангоми ҳисоб кардани дастгирии нархҳо арзишҳои 

манфї нишон доданд. Солҳои 2009-2010 нархњои минималии хариди гандум 

нисбат ба маълумотњои берунї баландтар буданд, ки дар натиљаи ин њаљми 

умумии дастгирї афзудан гирифт. Харољоти буљетї барои дастгирии 

маҳсулот дар давраи аз соли 2005 то 2010 беш аз 12 маротиба афзуд, вале 

бояд гуфт, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаљми маблағгузории буљетї дар 

Чин, сатҳи дастгирї дар доираи ўҳдадориҳои давлат дар СЉТ боқї монд. 

Дар Љумњурии Узбекистон фонди давлатии дастгирии кишоварзї дар 

назди Вазорати молия таъсис дода шудааст. Аз соли 2021 ба Фонд 

маблағҳои буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои маблағгузории 

зарари вобаста ба тағйирёбии қурби асъор аз рӯи қарзҳои хориҷии 

ҷалбшуда, љубронпулие, ки барои пушондани як ќисми фоизи ќарзњои 

тиљоратие, ки ба корхонањои кишоварзї барои љамъоварии пахта дода 

мешавад, фарќи манфии фоизи маблаѓњое, ки барои барњам додани 

норасоии молиявї љалб карда мешаванд, аз љумла ќарзи буљетї ва 

захирањои пулие, ки дар банкњои тиљоратї барои бо пул таъмин намудани 

харољоти истењсолоти кишоварзї љой дода шудаанд, ҷудо карда мешаванд.  

Дар байни самтњои дастгирии давлатии кишоварзии Љумњурии 

Арманистон ва Љумњурии Ќирѓизистон танњо тадбирњои ѓайримустаќими 

дастгирии буљетї барои рушди соњаи сабзавоткориро метавон махсус ќайд 

намуд. Дар Арманистон деҳқонон метавонанд қарзи имтиёзнокро бо мизони 

14% гиранд, ки 6%-и он аз ҷониби давлат дотация мешавад. Барномаҳое низ 

амалӣ мешаванд, ки барои деҳқонони арманӣ сӯзишвории дизелӣ ва 

нуриҳои минералӣ медињанд. Дар Қирғизистон дар чаҳорчӯби лоиҳаҳои 

«Маблағгузории кишоварзӣ» қарздиҳии имтиёзнок ба деҳқонон барои 

рушди соҳаи зироаткорӣ бо меъёри 10 фоиз ба муҳлати то 3 сол бо 

озодкунии пурра аз пардохти саҳм аз рӯи маблағи асосӣ амалӣ карда 
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мешавад. Илова бар ин, аз 1 сентябри соли 2017 дар ҳудуди ҷумҳурӣ лоиҳаи 

«Маблағгузории корхонаҳои содиротӣ ва воридотивазкунанда» амал 

мекунад, ки тибқи он корхонаҳои саноати коркарди сабзавот, аз ҷумла 

ташкили мағозаҳои сабзавот, бо шартхои имтиёзноки дар боло зикршуда 

ќарз мегиранд. Меъёри миёнавазни қарзҳо дар соҳаи кишоварзӣ дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон то моҳи марти соли 2018 17,7 фоизро ташкил 

медиҳад.  

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон субъектҳои комплекси агросаноатӣ аз 

давлат дар соҳаҳои зерин дастгирӣ меёбанд: љуброни харољоти 

инвеститсионї барои харидани тачхизот ва техника барои ташкили маркази 

хизматрасонии мањсулоттайёркунии сабзавоту картошка; хариди таљњизот 

барои сохтан ва васеъ кардани анборњои картошкаю сабзавот; сохтан ва 

васеъ кардани комплексњои гармхонахо; барои сохтан ё васеъ кардани 

корхонаи коркарди сабзавоту картошка харидани мошину таљњизот. 

Меъёри субсидия вобаста ба самт аз 20 фоиз то 50 фоизи харољоти 

истењсолкунандагони кишоварзиро ташкил медињад. 

Омўзиши муносибатњои заминдории кишварњои гуногун нишон 

медињад, ки сохтори принсипиалии низоми муносибатњои заминдорї, ки дар 

тўли рушди тамаддуни инсоният ташаккул ёфтааст, барои њамагон умумї 

ќабул гардида, љањонї гашта аст. Тафовут байни кишварњо дар ќонунњои 

назораткунандаи муносибатњои заминдорї, дар мазмуни мушаххаси 

барномањои иљтимої-иќтисодї зоњир мегардад. 

Омузиши ин раванд нишон дод, ки дар Амрико панљоњ фисади  

заминњо дар моликияти хусусї ќарор доранд. Дар Франсия моликияти 

хусусї ба замин амал мекунад, аммо аз рўйи ќонун соњибмулки замин 

њуќуќи фурўхтани заминро ба дигар шарњванд надошта, метавонад ќитъаи 

замини худро ба дигар фермерњо ва иљоракорон пешнињод намояд.  Дар 

Исроил замин моликияти давлатї буда, шањрвандон њуќуќ доранд, ки онро 

ба иљора гиранд. Дар Шоњигарии Биританияи Кабир њам моликияти хусусї 

ва њам моликияти давлатї ба замин вуљуд дорад. Ќонунгузории Англия 
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фурўхтани заминро ба хориљиён маън кардааст. Замин ба фермерон дар 

шакли иљора дода мешавад. Дар Нидерланд замини кишоварзї моликияти 

хусусї нест. Дењќонон заминро дар асоси муносибатњои иљоравї истифода 

мебаранд. 

Мавќеи муњимро дар амалисозии танзими давлатї моликият ба замин 

мебозад. Њатто дар кишварњои рушдёфта масъалаи моликият ба замин 

пурра њалли худро наёфтааст.  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Расми 1.3.1. Танзими давлатии Комплекси агросаноатї дар хориља 

 

Усулњои 
админстративї 

Рукнњои асосии 
танзими давлатии 
КАС дар хориља 

Усулњои иќтисодї 

Бевосита 

-Инструментњои 
сиёсати молиявї-
буљавї 
-Субсидияи бевосита 
барои хариди тухмї 
ва навъњо 
-Субсидиякунонї 
њангоми њолатњои 
фавќулода 
-Субсидиякунонии 
рушди инфрасохтор 
-Маблаѓгузории 
корњои илмї-
тадќиќотї, таълим 
ва бозомўзї 
-Субсидиякунонии 
рушди соњаи 
иљтимоиии дењот 
-Дигар намудњои 
субсидия ба соња 

Бавосита 

-Инструментњои 
сиёсати андозї 
-Инструментњои 
сиёсати молиявию 
ќарзї 
-Инструментњои 
сиёсати савдои хориљї 
-Низоми имтиёзњои 
андозбандї 
-Рушди 
кооперативњои ќарзї 
дар дењот ва идорањои 
молиявии шарикї 
-тарифњо барои 
содирот 
-Маблаѓгузории 
имтиёзнок ба рушди 
кооперативњои дењот 
-Барќарорсозии 
харољотњои 
истењсолкунандагони 
нурињои минералї ва 
зањрхимикатњо 
 

 

-Барномањои давлатї 
-Банаќшагирии 
директивї 
-Наќшаи панљсола 
-Наќшаи солонаи 
рушди иљтимої-
иќтисодї 
-Инструментњои 
сиёсати савдои 
хориљї 
-Сертификатсиякуно-
нии содирот 
-Њиссаљудокунии 
содирот 
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Њамин тариќ, сиёсати давлатие, ки дар мамлакатњои гуногун дар 

соњаи дастгирии корхонањои кишоварзї пеш гирифта мешуд, ба дараљаи 

истењсоли мањсулот таъсири гуногун расонд. 

Аз ин лиҳоз, мо зарур мешуморем, ки таљрибаи бомуваффақияти 

хориљии дастгирии корхонаҳои кишоварзї ба назар гирифта шавад, зеро 

сатҳи кофии дастгирии давлатї дар рушди соҳаи кишоварзї нақши муҳим 

мебозад. Илова бар ин, сармоягузории давлатї ба соҳа метавонад сатҳи 

љолибияти сармоягузории онро баланд бардорад ва ба ин васила маблағҳои 

иловагиро аз сармоягузорони хусусї љалб намояд. 
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БОБИ 2. ТАЊЛИЛИ САТЊИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ 

ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР МИНТАЌА 

2.1.  Арзёбии сатњи рушди кишоварзї дар минтаќа 

Вилояти Хатлон соли 1992 ташкил шуда, масоњаташ 24,7 њазор 

км.мураббаъ аст. Шумораи ањолї ба 1 январи соли 2020-ум 3348,3 њазор 

нафар мебошад. Зичии ањолї ба бо њисоби миёна ба майдони 1 км. 

мураббаъ 135,5 нафарро ташкил медињад. 

Вилояти Хатлон аз рўи сатњи табиї вилояти куњсор ба њисоб меравад. 

Дар ќисми љанубу ѓарбии Љумњурии Тољикистон љойгир буда, њудуди он 

24,7 њазор км. мураббаъро ташкил медињад, ки ба 17,0 фисади њудуди 

Љумњурии Тољикистон баробар аст. Иќлими вилоят хушк буда, њарорат дар 

тобистон то +48 дараља гарм ва зимистон то –20 дараља хунук мешавад. 

Минтаќа яке аз истењсолкунандагони асосии мањсулоти кишоварзї ба 

шумор меравад. Дар вилоят дар аввали соли 2020 дар њамаи шаклњои 

хољагидории вилоят саршумори чорвои калон 991271 сар, аз он љумла: 

модагов 503968 сар, гўсфанду буз 2324777 сар, парранда 2034890 сар, асп 

58590 сарро ташкил дод. Истењсоли зироатњои ѓалладона ва лўбиёгињо 

870256 тонна, картошка 222943 тонна, пахта 266789 тонна, сабзавот 1258993 

тонна, полезињо 558908 тонна, меваљот 201534 тонна, ангур 106025 тонна 

расонида шудааст. То 1 январи соли 2020-ум 63888 адад хољагињои дењќонї 

(фермерї) ба ќайд гирифта шудааст.  

Тараќќиёти истењсолоти кишоварзии њар як минтаќа ба шумораи 

ањолї, ки на танхо кувваи коргарї, балки истеъмолкунандаи асосии 

мањсулот мебошад, зич алоќаманд аст. Дар зарфи 30 соли охир ањолии 

вилояти Хатлон ба 3,7 миллион нафар расид. (љадвали 2.1.1 .), аз руи њисоби 

олимон дар давоми 10 соли наздик (то соли 2030) 1,0-1,5 миллион нафар зиёд 

мешавад. ва ба беш аз 5,0 миллион нафар мерасад. Суръати њамасолаи 

рушди ањолї ба 75-80 њазор нафар баробар аст. Ањолии вилоят ќариб 40 % 

ањолии љумњуриро ташкил медињад. 

 

Ҷадвали 2.1.1.- Нишондиҳандаҳои асосии демографии вилояти Хатлон 



 

 

61 

 

 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи ањолии доимї  
дар охири сол, њазор нафар   3047,8 3124,3 3198,5 3274,9 3348,3 

 
3425,5 

аз он љумла:       

- шањр 547,5 568,6 580,6 591,0 599,6 444,0 

- дењот 2500,3 2555,7 2617,9 2683,9 2748,7 2981,5 

Мардон 1534,1 1573,6 1612,1 1650,1 1685,3 1714,0 

Занон 1513,7 1550,7 1586,4 1624,8 1663,0 1711,5 

Зичии ањолї 

дар 1 км2 (нафар) 123,9 126,5 129,5 132,6 135,6 

 
137,3 

Шумораи таваллудшудагон, 
њазор нафар 92,9 92,6 88,8 91,8 94,5 

 
97,7 

Шумораи фавтидагон,  

њазор нафар 11,6 12,2 10,9 11,2 11,6 

 
14,4 

Афзоиши табиии ањолї,  

њазор нафар 81,3 80,4 77,9 80,6 73,4 

 
83,3 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон дар соли 2020, Минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон, Душанбе, 2021  

 

Кишоварзии вилоят бошад ба ду соҳаи асосӣ ҷудо шудааст: 

растанипарварӣ ва чорводорӣ, ки аз соли 1998 инљониб рушди бемайлон 

доранд.  Тавре  ки аз маълумоти ҷадвали 2.1.2 бармеояд, дар давраи солҳои 

2015 то 2020, маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон афзоиш ёфта, 

аз 11,8 то 19,5 миллиард сомонӣ расид. Дар давраи тањлилї њаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти растанипарварӣ 80 % ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ беш аз 

17,1 % афзудааст. Дар давраи таҳлилӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, асосан, аз ҳисоби зиёд шудани маҳсулоти соҳаи растанипарварӣ 

ба амал омадааст.  

Ҷадвали 2.1.2- Ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Хатлон  
№ Нишондиҳанда  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии 
вилояти Хатлон, млрд сомонї  

11,8 12,3 12,8 13,3 14,4 19,5 

2 Растанипарварӣ  8,1 8,2 8,4 9,2 10,1 14,6 

3 Бо % 69,4 68,8 68,2 69,2 70,4 74,8 
4 Чорводорӣ  3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,1 

5 Бо % 30,6 31,2 31,8 30,8 29,6 25,2 

Манбаъ: Маҷмӯаи омори вилояти Хатлон барои солҳои 2015-2020. 
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Ислоҳоти аграрии гузаронидашуда дар вилояти Хатлон муносибатҳо 

оид ба заминро ба мавқеи аввалиндараҷа баробар намуд. Зеро он ҷузъи 

муайянкунандаи муносибатҳои истеҳсолӣ дар кишоварзӣ мебошад, ки дар 

байни субъектҳои ҳуқуқи замин оид ба дороӣ, истифодабарӣ ва 

ҳукмфармоии замин ба вуҷуд омадааст. 

Ба сифати натиҷаи ислоҳоти замин азнавтақсимкунии бузурги кишти 

кишоварзӣ аз рӯйи шакли моликият ва корхонаҳои асосии кишоварзро  

метавон ҷудо намуд. Онҳо корхонаҳои гуногуни шакли нав, хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) ва хоҷагиҳои аҳолиро ташкил медоданд. 

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвали 2.1.3 бармеояд, масоҳати заминҳои 

кишоварзӣ, ки омили асосии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи 

солҳои 2015-2020 мебошанд, 7,7  ҳазор гектар дар вилояти Хатлон зиёд 

шудаанд. Аммо ҳиссаи он дар сатҳи ҷумҳурӣ бошад, 0,3 фоиз кам 

гардидааст.  

Љадвали 2.1.3.- Масоњати заминњои корам  дар њамаи категорияњои 
хољагї, гектар 

    

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 830578 837299 837157 826704 846990 856734 

ш.Душанбе 34 211 53 53 50 56 

ВМКБ 12245 11926 11927 11844 10516 10531 

вилояти Суѓд 268442 270428 270936 272566 274795 278640 

вилояти Хатлон 406795 412417 413916 403353 421838 426319 

НТЉ 143062 141317 140325 138888 139791 141188 

 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон.Кишоварзї. 2021, 

сањ.75. 

 

  Аз маълумотњои љадвали 2.1.3 бармеояд, ки масоњати кишти зироатњои 

кишоварзии љумњурї дар њамаи категорияњои хољагињо дар соли 2020 856734 

га-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 – 26156 гектар зиёд мебошад ё 

ин, ки ба 103,5% зиёд шудааст. Вилояти Хатлон яке аз минтаќањои асосии 

кишоварзии љумњурї ба њисоб рафта, дар он 49,6% заминњои кишоварзї, аз 

он љумла 46,8%-заминњои корами умумии љумњурї љойгиранд.  
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Вилоят яке аз истењсолкунандагони асосии ѓалладонагињо буда, дар 

майдони беш аз 189 њазор гектар ѓалла кишт мекунад (Љадвали 2.1.4)  

Љадвали 2.1.4.- Майдони зироатњои ѓалладонагї  дар њамаи 
категорияњои хољагї, гектар 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Љумњурии Тољикистон 422947 423469 411571 374994 383771 391484 
ш.Душанбе 6 6 6 3 11 5 
ВМКБ 7118 6685 5830 5391 4443 4798 
вилояти Суѓд 132333 132878 126318 119219 120208 124831 
вилояти Хатлон 200964 201095 199886 180799 188263 189464 
НТЉ 82526 82805 79531 69581 70846 72386 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.79 

 Аз тањлили нишондињандањои љадвали 2.1.4 маълум мегардад, ки  

њиссаи зироатњои ѓалладона ва лубёї якљоя бо љуворимакка барои дон дар 

њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон 48,3% -ро ташкил 

додааст. Бояд ќайд кард, ки вилояти Хатлон барои кишти ѓалладонагињо 

захирањои замини ба нами таъмин зиёд дорад ва имконияти  ба маротиб 

зиёд кардани майдони ин зироатњоро.  

Дар сохтори кишти ѓалладонагињо гандум мавќеи хоса дорад (Љадвали 

2.1.5), зеро ки љумњурии мо њамасола беш аз як миллин тонна гандуму орди 

гандум аз хориљи кишвар бо маблаѓњои зиёд ворид мекунад. 

 

Љадвали 2.1.5.- Майдони кишти гандуми тирамоњї ва бањорї дар 
њамаи категорияњои хољагињо, гектар 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 295632 297479 285867 255549 263960 269645 

ш.Душанбе 5 4 5 3 11 4 

ВМКБ 4491 4310 3176 3030 2241 2486 

вилояти Суѓд 49785 53077 48526 44893 46483 50155 

вилояти Хатлон 174781 172977 171047 156220 161466 162843 

НТЉ 66570 67111 63113 51403 53759 54157 

  Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.79 
 Маълумотњои њисоби љадвал нишон медињад, ки кишти гандуми тирамоњї 

ва бањорї дар њамаи категорияњои хољагињои вилояти Хатлон дар соли 2020 – 

162843 гектарро ташкил додааст, ки нисбати  љумњурї 60,4% -ро ташкил 

медињад. 

 Дигар зироати стратегие, ки чї дар сохтори кишти зироатњо дар 

љумњурї ва чи дар вилояти Хатлон сохтормуайянкунанда мебошад, ин пахта 
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мебошад. Беш аз сеяки заминњои корами обии љумњури ба ин зироат банд 

мебошанд (Љадвали 2.1.6) 

 

Љадвали 2.1.6.-Майдони кишти пахта дар њамаи категорияњои 
хољагињо, гектар  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 159642 162558 173979 185817 185671 185435 

ш.Душанбе 2 1 1 1 1 - 
ВМКБ - - - - - - 
вилояти Суѓд 42953 44194 50765 57193 58455 58186 

вилояти Хатлон 113045 115535 119550 122404 122097 124175 

НТЉ 3642 2828 3663 6219 5118 3074 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.95 

 

 Аз тањлили љадвал аён аст, ки кишти пахта дар вилояти Хатлон соли 

2020  - 124175 гектар-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015  9,8% зиёд 

гардида, 66,9% кишти масоњати пахтатамоми љумњурї  ба ин вилоят рост 

меояд. 

 Дигар зироатњое, ки ба кишти онњо солњои охир диќќати бевосита 

дода мешавад, ин зироатњои равѓандињанда мебошанд, аз љумла заѓир. 

Сабаб дар он аст, ки љумњурии мо њамасола ба маблаѓи беш аз 90,0 млн 

доллари ШМА барои истеъмоли ањолї равѓан воридот менамояд. Ба 

маќсади воридотивазнамої майдони кишти ин зироатњо зиёд шуда 

истодааст (Љадвали 2.1.7) 

 

Љадвали 2.1.7.-Майдони кишти заѓир дар њамаи категорияњои 
хољагињо, гектар  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 13435 12825 13204 14532 14620 13961 

ш.Душанбе - - - - - - 

ВМКБ 63 29 27 25 - - 
вилояти Суѓд 415 385 539 756 721 609 

вилояти Хатлон 5730 5846 5689 5506 5933 5884 

НТЉ 7227 6565 6949 8245 7966 7468 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.98 

 

 
 Аз маълумотњо љадвали 2.1.7 бармеояд, кишти заѓир дар њамаи 

категорияњо хољагињои вилояти  Хатлон дар соли 2020 нисбати соли 2015 
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154 гектар зиёд шуда  - 42,1%  кишти ин зироатро дар сохтори кишти 

љумњури ташкил медињад. 

 Масъалаи таъминоти ањолии пойтахт бо картошка ва сабзавоту 

полезињои тару тоза низ мубраму рузмарра њисобида мешавад (Љадвали 

2.1.8.) 

Љадвали 2.1.8.-Майдони кишти картошка, сабзавот ва полезињо дар 
њамаи категорияњои хољагињо, гектар  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 116612 119909 120753 137970 140766 145977 

ш.Душанбе 23 22 1 1 1 2 

ВМКБ 3052 3062 3105 3328 2673 2747 

вилояти Суѓд 35714 36511 38385 43074 44036 47513 

вилояти Хатлон 53577 54292 53571 60945 62752 61395 

НТЉ 24246 26022 25691 30622 31304 34320 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.104 

 
 

Аз маълумотњои љадвал бармеояд, ки кишти картошка ва сабзавоту 

полизињо дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон дар соли 2020 

– 61395 гектар-ро ташкитл дода нисбати соли 2015  - 114,6% зиёд шудааст. 

Аз њисобњои муќоисавї маълум гардидааст, ки 42% кишти ин зироатњо ба 

вилояти Хатлон рост меояд. 

Масоњати боѓу токзорњо низ куллан зиёд гашта, вилояти Хатлон дар 

он мавќеи хоса дорад (Љалвали 2.1.9). 

 

Љадвали 2.1.9.-Майдони мева ва буттамевагињо дар њамаи 
категорияњои хољагињо, гектар  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 140344 145260 150313 158940 160533 161837 

ш.Душанбе 43 3 5 3 6 6 

ВМКБ 2320 2610 2898 2938 2973 3025 

вилояти Суѓд 63218 66210 66759 73332 73899 74667 

вилояти Хатлон 45094 46096 48373 48695 48784 48855 

НТЉ 29669 30341 32278 33972 34871 35284 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.124 

 

Аз тањлили ин љадвал аён гардид, ки масоњати мевагињо ва буттамевагињо 

дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 48855 
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гектарро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 ба 108,3% зиёд шудааст.  Ќиёсї 

вилояти Хатлон дар љумњурї - 30,1%-ро ташкил медињад. 

Њаљми истењсоли мањсулотњои зикргардида дар љадвалњои поён 

вобаста ба минтаќањои кишвар оварда шудааст. 

 

Љадвали 2.1.9. -Истењсоли умумии ѓалладонагињо дар њамаи 
котегорияи хољагињо, тонна. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 1392581 1435810 1447689 1296169 1414638 1561356 

ш.Душанбе 9 8 10 3 7 2 

ВМКБ 16668 16349 14176 9574 6351 7103 

вилояти Суѓд 300179 311653 309997 272394 331689 351374 

вилояти Хатлон 839328 870351 903125 822560 870256 985322 

НТЉ 236397 237449 220381 191638 206335 217555 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.139 

 

Аз тањлили љадвали 2.1.9 аён гардидааст, ки љамъоварии умумии њосили 

зироатњои ѓалладона ва лубиёї дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти 

Хатлон  дар соли 2020 – 985322 тонна-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 

ба 117,4% зиёд шуда, 63,1 % ро дар њаљми умумии истењсоли ѓалладонагињо 

дар љумњурї ташкил медињад. 

Љадвали 2.1.10. -Истењсоли умумии пахта дар њамаи котегорияи 
хољагињо, тонна. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 270047 284708 386507 302142 403008 396015 

ш.Душанбе 1 1 1 1 1 - 

ВМКБ - - - - - - 

вилояти Суѓд 74684 85589 117445 110294 126844 112607 

вилояти Хатлон 188340 193049 259277 178760 266789 277221 

НТЉ 7022 6069 9785 11287 9374 6187 
 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.156 
 

Аз тањлили љадвали 2.1.10 аён гардидааст, ки љамъоварии умумии њосили 

пахта дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 

277221 тонна-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 ба 147,1% зиёд гашта, 

70,0% њаљми истењсоли тамоми пахтаи љумњуриро ташкил медињад. 



 

 

67 

 

Љадвали 2.1.11. -Истењсоли умумии картошка дар њамаи котегорияи 
хољагињо, тонна. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 887418 898116 782892 964643 994433 1022545 

ш.Душанбе 19 19 - - 5 4 

ВМКБ 54022 51130 51210 35548 26362 26108 

вилояти Суѓд 335835 344882 324864 415961 450322 512069 

вилояти Хатлон 241995 245409 162677 216540 222943 193104 

НТЉ 255547 256676 244141 296594 294801 291260 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ. 166 

. 

Нишондињандањои љадвали 2.1.11 нишон медињанд, ки љамъоварии 

умумии њосили картошка  дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти 

Хатлон  дар соли 2020 – 193104тонна-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 

2015 ба 79,7% кам шудааст.  Ќиёсї вилояти Хатлон дар љумњурї – 18,8% 

ташкил медињад. 

 

Љадвали 2.1.12. -Истењсоли умумии сабзавот дар њамаи котегорияи 
хољагињо, тонна. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 1666573 1748282 1859085 2119392 2182556 2479360 

ш.Душанбе 31 8 12 12 6 2 

ВМКБ 15136 15661 16838 11383 10666 10656 

вилояти Суѓд 440343 457958 480551 517859 494914 560393 

вилояти Хатлон 903915 954391 1021221 1198327 1258992 1469760 

НТЉ 307148 320264 340463 391811 417978 438549 

 Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.171 

  

Аз тањлили љадвали 2.1.12 аён гардидааст, ки љамъоварии умумии 

њосили сабзавот дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон  дар 

соли 2020 – 1469760 тонна-ро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 ба 

162,5% зиёд гашта, 59,3% њосили умумии љамоваригаштаи љумњуриро 

ташкил медињад. 

Дар истењсоли мањсулоти чорводорї низ вилоят сањми бесазо дорад. 

Дар љадвалњои поён ин нишондињандањо зери тањлилу натиљагирї ќарор 

гирифтаанд.  
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Љадвали 2.1.13. -Истењсоли гушт дар њамаи котегорияи хољагињо, 

тонна. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 217701 233329 248769 261927 272521 300182 

ш.Душанбе - - - -  -  - 

ВМКБ 9534 10253 10297 10349 8910 8984 

вилояти Суѓд 48131 53346 54584 56507 58649 66594 

вилояти Хатлон 116903 125700 137768 148017 155855 172445 

НТЉ 43133 44030 46120 47054 49107 52159 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.371 

 

 

Аз тањлили љадвали 2.1.13 аён гардидааст, ки истењсоли гўшт дар вазни 

зинда дар њамаи категорияњои хољагидории вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 

172445 тоннаро ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 ба 2,3 маротиба  зиёд 

шудааст.  Ќиёсї вилояти Хатлон дар љумњурї – 57,4% ташкил медињад. 

 
Љадвали 2.1.14. -Истењсоли шир дар њамаи котегорияи хољагињо, 

тонна. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 888960 917990 949972 983053 1000563 1020978 

ш.Душанбе         

ВМКБ 20509 21334 21497 21619 17805 17929 

вилояти Суѓд 239014 249779 255594 264901 269225 272960 

вилояти Хатлон 431947 447070 467615 487262 500871 515188 

НТЉ 197490 199807 205266 209271 212662 214901 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.375 

 

Аз тањлили љадвали 2.1.14 аён гардидааст, ки истењсоли шир  дар њамаи 

категорияњои хољагидории вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 515188 тоннаро 

ташкил додааст, ки нисбати соли 2015 ба - 119,3  зиёд шудааст.  Ќиёсї вилояти 

Хатлон дар љумњурї – 50,5% ташкил медињад. 

Дар замони муосир фаъолияти кишоварзиро бе таъминоти техникї 

тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Вобаста ба ин мо таъминоти минтаќаро бо 

тракторњои гуногунтамѓа зери тањлил ќарор додем (Љадвали 2.1.15). 
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Љадвали 2.1.15. -Шумораи тракторњои гуногунтамѓа дар истифодаи 
кишоварзон, воњид. 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 9197 26102 26405 27134 27776 27376 

ш.Душанбе - - 54 62 134 145 

ВМКБ 50 220 236 244 242 284 

вилояти Суѓд 4125 8720 8606 8611 8548 7833 

вилояти Хатлон 4021 12230 12144 12639 13155 13045 

НТЉ 1001 4932 5365 5578 5697 6069 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.311 
 

Аз тањлили љадвали 2.1.15 аён гардидааст, ки тракторњои гуногунтамѓа 

дар вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 13045 тоннаро ташкил додааст, ки 

нисбати соли 2015 ба 3,2 маротиба  зиёд шудааст.  Ќиёсї вилояти Хатлон дар 

љумњурї – 47,6% ташкил медињад. 

Њамаи ин мошину мошинолотњоро шаклњои хољагињои гуногуни 

хољагидорї истифода мебаранд, дар байни онњо шакли асосї ин хољагињои 

дењќонї мебошад. Ин шакли хољагидорї дар љумњурии мо тайи 25 соли охир 

мавќеи мустањкамро доро шуда (Љадвали 2.1.16), аксарияти мањсулоти 

кишоварзї дар ин шакли хољагидорї истењсол мегардад. 

Љадвали 2.1.16. -Динамикаи шумораи хољагињои дењќонї - воњид 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии Тољикистон 123379* 145107* 164631 172668 171975 179005 

ш.Душанбе 7 - - - - - 
ВМКБ 78 145 15471 16059 16007 16113 

вилояти Суѓд 50472 57868 61591 64615 65174 66331 

вилояти Хатлон 47540 57219 57609 60212 58704 63672 

НТЉ 25282 29875 29960 31782 32090 32889 

Сарчашма: Агентии омории назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Кишоваврзї, 

Душанбе.-2021, сањ.328 

 

Аз тањлили љадвали 2.1.16 бармеояд, ки шумораи хољагињои дењќонї дар  

вилояти Хатлон  дар соли 2020 – 63672  ададро ташкил дода, нисбати соли 2015 

ба 133,9%  зиёд шудааст. Дар байни минтаќањои љумњурї бошад 35,5% 

ташкил медињад. 
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2.2. Тањлили мувозинаи заминњои таъиноти кишоварзї  

Њамаи заминњо дар њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон ба њолати 

1 январи соли 2022 майдони умумии 14137907 гектарро ташкил медињанд.  

Њамаи заминњо якљоя бо заминистифодабарии берун аз ҳудуди љумҳурї 

майдони умумии 14 232 616 гектарро ташкил медињанд.  

Фонди ягонаи замини Љумњурии Тољикистон ба гурўњњои зерин таќсим 

мешавад: 

-заминњои таъиноти кишоварзї 6858063 гектар, аз он обї 682335 гектар; 

-заминњои мањаллањои ањолинишин 188745 гектар, аз он обї 67431 гектар; 

-заминњои саноат, наќлиёт, алоќа, мудофиа ва таъиноти дигар 178310 

гектар, аз он обї 4639 гектар; 

-заминњои њифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва таърихию маданї 

2706515 гектар, аз он обї 323 гектар;  

-заминњои фонди давлатии љангал 1339822 гектар, аз он обї 4667 гектар;  

-заминњои фонди давлатии об 38061 гектар, аз он обї 892 гектар; 

-заминњои захираи давлатї 2828391 гектар, аз  он 3643 гектар обї.   

Таѓйироти фонди замини Љумњурии Тољикистон ба њолати 01.01.2022 

дар љадвали 2.2.1 оварда шудааст. 

I. Заминњои таъиноти кишоварзї. Њамагї дар љумњурї ва дар сарҳад бо 

давлатҳои ҳамсоя дар истифодаи корхонањои кишоварзї майдони 6858066 

гектар, аз он 682355 гектар заминњои обї ќарор доранд. 

Заминњои таъиноти кишоварзї дар муќоиса бо њисоботи солонаи замин 

ба њолати 01.01.2021  майдони умумии 24349 гектар, аз он 2096 гектар обї 

кам шудааст. Камшавї дар ин гурўњи заминњо асосан дар натиљаи 

гузаронидани баҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо дар ҳудуди 

маъмурии ноҳияи Абдураҳмони Љомї ба амал омадааст, ки заминҳои 

наздиҳавлигии таъиноти кишоварзии тобеъи љамоатҳои деҳот, ки дар 

гурўњи заминҳои таъиноти кишоварзї қарор доштаанд, тибқи таъиноташон 

ба заминҳои маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронида шудаанд. 
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Љадвали 2.2.1.-Динамикаи таѓйирёбии фонди ягонаи давлатии замин 
дар њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон  

Гурўњњои замин 

ба њолати 
1 январи соли 2021 

ба њолати 1январи 
соли 2022 

Фарќ 
+,- 

Майдон (га) % 
Майдон 

(га) 
% 

1 
 

Заминњои таъиноти кишоварзї-
њамагї                                               

6882412 48,7 6858063 48,5 -24349 

аз љумла обї 684431 89,7 682335 89,3 -2096 

2 
 

Заминњои мањалњои 
ахолинишин- њамагї   

183512 1,3 188745 1,3 5233 

аз чумла обї 64233 8,4 67431 8,8 3198 

3 
 

Заминњои саноат, наќлиёт, 
алоќа, мудофиа ва таъиноти 
дигар - њамагї                                   

177910 1,3 178310 1,3 400 

аз љумла обї 4673 0,6 4639 0,6 -34 

4 
 

Заминњои њифзи табиат,                  
солимгардонї, рекреатсионї ва 
таърихию маданї- њамагї                              

2706507 19,1 2706515 19,1 8 

аз чумла обї 323 0,0 323 0,0 0 

5 
 

Заминњои фонди давлатии 
љангал – њамагї         

1339813 9,5 1339822 9,5 9 

аз љумла обї 4619 0,6 4667 0,6 48 

6 
 

Заминхои фонди давлатии об –
њамагї   

38222 0,3 38061 0,3 -161 

аз љумла обї 896 0,1 892 0,1 -4 

7 
 

Заминњои захираи давлатї –
њамагї            

2809531 19,9 2828391 20,0 18860 

аз чумла обї 3676 0,5 3643 0,5 -33 

 
Дар  љумњурї – њамагї                          14137907 100,0 14137907 100,0 0 

аз љумла обї 762851 100,0 763930 100,0 1079 

 Сарчашма: Фонди замини Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 

 

Аз ҳисоби ин гурўҳи заминҳо дар давоми соли 2021 бо қарорҳои 

Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон майдонии умумии заминҳои корам 179 

гектар, аз он обї 157 гектар људо карда шудааст: аз љумла дар шаҳри 

Душанбе ба љамъияти дорои масъуялати маҳдуди “Боғи Хуталон” майдони 

98,25 гектар, ба филиали ширкати муштараки Тољикистону Хитой “Транс 

Тољик Газ Пайплайн Компани Лимитед” майдони 5 гектар, ба љамъияти 

дорои масъулияти маҳдуди “Тољ меъмор” майдони 1,8 гектар, ба 
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Сарраёсати иљрои љазои љиноятии Вазорати адлияи Љумҳурии Тољикистон” 

майдони 10 гектар, ба шаҳрванд Болтаева Ҳ. барои сохтмони боғчаи 

кўдакона майдони 1,20 гектар; дар ноҳияи Данғара ба љамъияти дорои 

масъуялати маҳдуди “Авесто Гурўҳ” майдони 23,75 гектар барои сохтмони 

фабрикаи паррандапарварї, ба вазорату идораҳо дар ноҳияи Қубодиён 

барои бунёди боғи фарҳангї, сохтмони беморхона, мактаби Президенти 

барои кўдакони болаёқат ва шўъбаи меҳнат майдони 19,02 гектар, ба 

шўъбаи маорифи шаҳри Бохтар барои сохтмони мактаби таҳсилоти миёнаи 

умуми майдони 1,70 гектар, ба Федератсияи “Пойга ва бузкашї”-и 

Љумҳурии Тољикистон дар шаҳри Ҳисор майдони 15,62 гектар, ба раёсати 

маорифи мақомоти иљроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб майдони 

0,80 гектар барои сохтмони мактаб, ба мақомоти иљроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Ваҳдат майдони 4,62 гектар барои сохтмони чойхонаи 

миллї ва васеъ намудани боғи фарҳангию фароғатї, ба мақомоти иљроияи 

ҳокимияти давлатии  шаҳри Турсунзода барои оромгоҳ майдони 3 гектар 

чарогоҳ, ба шаҳрванд Фозилова Шаҳрихон барои сохтмони фермаи 

мурғпарварї дар ноҳияи Рўдакї майдони 0,80 гектар чарогоҳ, дар ноҳияи 

Дўстї ба шаҳрванд Шокиров Х. барои сохтмони корхонаи коркарди пахта 

ва ресандагї майдони 3 гектар чарогоҳ, дар ноҳияи Љайҳун майдони 1,17 

гектар ба ширкати саҳомии холдингии кушодаи “Барқи Тољик”; дар ноҳияи 

Деваштич майдони 3,5 гектар ба Вазорати меҳнат, муҳољират ва шуғли 

аҳолии Љумҳурии Тољикистон барои сохтмони литсейи касбии техникии 

саноати кишоварзї људо карда шудааст.  

Инчунин бо сабаби мувофиқат накардани қарорҳои раисони шаҳру 

ноҳияҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқї бекор гардида, қитъаҳои замин тибқи 

таъиноташон ба заминҳои захираи давлатї ва фонди давлатии љангал 

гузаронида шудаанд, аз љумла дар ноҳияҳои Рашт майдони 10560 гектар, 

Шаҳринав 20151 гектар ва ноҳияи Айнї майдони 855 гектарро ташкил 

медиҳанд.  
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Соли 2021 аз њисоби заминњои захираи давлатї хољагињои кишоварзї 

таъсис ёфта ба гурўҳи заминҳои таъиноти кишоварзї гузаронида шудаанд. 

Аз љумла: дар ноҳияҳои Зафаробод майдони 75 гектар, Исфара 10 гектар, 

Кўҳистони Мастчоҳ  20 гектар, Мастчоҳ 38 гектар, Ашт 1037 гектар, Дарвоз 

3071 гектар, Варзоб 1028 гектар, Турсунзода 1 гектар, Сангвор 6212 гектар, 

Лахш 303 гектар, Љ.Балхи 3 гектар, Ш.Шоҳин 3327 гектар.  

Аз ҳисоби ин гурўҳи заминҳо дар ноҳияҳои Н.Хусрав 8 гектар, Панљ 7 

гектар, Шаҳритус 8 гектар, Восеъ 10 гектар, Душанбе 98 гектар ва А.Љомї 

5084 гектар ба гурўҳи заминҳои маҳали аҳолинишин, дар ноҳияҳои Љайҳун 1 

гектар, А.Љомї 72 гектар, Дустї 3 гектар, шаҳри Бохтар 2 гектар, Фархор 13 

гектар, Ашт 105 гектар, Деваштич 3 гектар, Варзоб 2 гектар, Ваҳдат 5 

гектар, Турсунзода 8 гектар, Файзобод 2 гектар, Ҳисор 16 гектар, Шаҳринав 

4 гектар, Душанбе 18 гектар, Ќубодиён 12 гектар ба гурўҳи заминҳои саноат, 

алоқа, нақлиёт, мудофиа ва таъиноти дигар, майдони 7 гектар дар ноҳияи 

Қубодиён ба гурўҳи заминҳои таъиноти ҳифзи табиат, солимгардонї, 

рекреатсионї ва таърихию маданї ва майдони 9 гектар дар ноҳияи Айнї ба 

заминҳои фонди давлатии љангал гузаронида шудаанд. 

II.Заминњои мањалњои ањолинишин. Майдони умумии заминњои 

мањалњои ањолинишин 188745 гектар, аз он обї 67431 гектарро ташкил 

медињанд, ки нисбат ба 01.01.2021 майдони 5233 гектар, аз љумла обї 3198 

гектар зиёд шудааст.  

Зиёдшавии майдонњо асосан дар натиљаи гузаронидани баҳисобгирии 

давлатии миқдори заминҳо дар ҳудуди маъмурии ноҳияи Абдураҳмони 

Љомї майдони 5084 гектар заминҳои наздиҳавлигї, ки тобеъи љамоатҳои 

деҳот буда, дар гурўњи заминҳои таъиноти кишоварзї қарор доштаанд, 

тибқи таъиноташон ба заминҳои маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронида 

шудаанд, инчунин бо қарорҳои раисони шањру ноњияњо, ки оид ба људо 

намудани ќитъањои замин дар доираи салоҳияташон барои васеъ намудани 

фонди заминњои наздињавлигї қабул намудаанд ба ин гурўҳ гузаронида 

шудаанд. 
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III.Заминњои саноат, наќлиёт, алоќа, мудофиа ва таъиноти дигар.  

Майдони умумии ин гурўњи заминњо 177310 гектар, аз он обї 4639 

гектарро ташкил медињад, ки нисбат ба 01.01.2021 майдони 400 гектар  зиёд 

ва обї 34 гектар кам шудаанд. Зиёдшавї дар натиљаи гузаронидани 

баҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо дар ҳудуди маъмурии ноҳияи 

Абдураҳмони Љомї майдони 72 гектар ва људо намудани қитъаи замин дар 

шаҳри Душанбе майдони 18 гектар, Љайҳун 1 гектар, Дўстї 3 гектар, Бохтар 

2 гектар, Қубодиён 12 гектар, Данғара 28 гектар, Кўлоб 18 гектар, Фархор 13 

гектар, Варзоб 2 гектар, Ваҳдат 5 гектар, Тољикобод 2 гектар, Турсунзода 8 

гектар, Файзобод 2 гектар, Ҳисор 16 гектар, Шаҳринав 4 гектар, Дарвоз 45 

гектар, Ванљ 11 гектар, Ашт 105 гектар, Деваштич 4 гектар, Зафаробод 3 

гектар, Исфара 13 гектар, Кўҳистони Мастчоҳ 1 гектар, Шаҳристон 19 

гектар тибќи қарорҳои Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ва ќарорњои 

дахлдори раисони шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби заминҳои дар кишоварзї 

истифоданашаванда барои бунёди корхонаҳои саноатї људошуда, ќитъањои 

замин мувофиќи таъиноташон ба ин гурўњи заминњо гузаронида шудаанд. 

Аз ин гурўҳи заминҳо дар шаҳри Истаравшан майдони 2 гектар, Љ.Балхи 

майдони 5 гектар ба дигар гурўҳи заминҳо гузаронида шудаанд.   

IV.Заминњои таъиноти њифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва  таърихию 

маданї.  

Майдони ин гурўњи заминњо 2706515 гектар, аз он обї 323 гектарро ташкил 

медињанд, ки нисбат ба 01.01.2021-ум 8 гектар зиёд шудааст. Аз љумла дар 

асоси қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ва дар асоси ќарорњои 

дахлдори раисони шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи Қубодиён 7 гектар, 

Истаравшан 2 гектар, Исфара 1 гектар ќитъањои замин мувофиќи таъиноти 

мақсаднок ба ин гурўњи заминњо гузаронида шудаанд. Дар ноҳияи Варзоб 

майдони 2 гектар аз ин гурўҳи заминҳо ба дигар гурўҳ гузаронида шудааст. 

V.Заминњои фонди давлатии љангал.  

Майдони заминњои фонди давлатии љангал 1339822 гектар, аз он обї 

4667 гектарро ташкил медињад, ки нисбат ба холати 01.01.2021 майдони 
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умумї 9 гектар ва заминњои обии ин гурўҳ 48 гектар зиёд шудааст. Дар 

ноҳияи Айнї бо сабаби қарорҳои раиси ноҳия ба санадҳои меъёрии ҳуқуқї  

мувофиқат накардан бекор карда шуда, қитъаи замин дар майдони 9 гектар, 

аз он обї 1 гектар ба ин гурўҳ баргардонида шудаанд. Дар шаҳри 

Панљакент майдони 47 гектар азхуд кардашуда ба заминҳои обї гузаронида 

шудаанд  

VI.Заминњои фонди давлатии об.  

Майдони ин гурўњи заминњо 38061 гектар, аз он обї 892 гектарро 

ташкил дода, нисбат ба њолати 1.01.2021 майдони ин гурўҳи заминҳо 161 

гектар, аз он обї 4 гектар кам шудааст. Ин тағйирот дар натиљаи 

гузаронидани баҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо дар ҳудуди 

маъмурии ноҳияи Абдураҳмони Љомї ба амал омадааст. 

VII.Заминњои захираи давлатї. 

 Майдони ин гурўњи заминњо 2828391 гектар, аз он обї 3643 гектарро 

ташкил медињад, ки нисбат ба њолати 01.01.2021 майдони 18860 гектар зиёд 

ва обї 33 гектар кам шудааст.  

Зиёдшавї бо сабаби мувофиқат накардани қарорҳои раисони ноҳияҳои 

Рашт дар майдони 10560 гектар, Шаҳринав дар майдони 20147 гектар ва 

Айнї дар майдони 846 гектар ба санадҳои меъёрии ҳуқуқї бекор гардида, 

тибқи таъиноташон қитъаҳои замин ба ин гурўҳ баргардонида шудаанд. Аз 

њисоби заминњои захираи давлатї корхонањои кишоварзї ташкил карда 

шуда ва барои маќсадњои ѓайрикишоварзї ќитъањои замин људо шуданашон 

тағйиротҳо ба амал омадаанд.  Аз љумла, дар ноҳияҳои Ашт 1135 гектар, 

Зафаробод 75 гектар, Исфара 24 гектар, Куҳистони Мастчоҳ 21 гектар, 

Мастчоҳ 38 гектар, Дарвоз 3116 гектар, Ванљ 25 гектар, Љ.Балхи 3 гектар, 

А.Љомї 11 гектар, Варзоб 1026 гектар, Сангвор 6212 гектар, Турсунзода 1 

гектар, Файзобод 1 гектар, Лахш 303 гектар ба амал омадаанд.  

Инчунин дар шаҳри Конибодом майдони 2567 гектар ва ноњияи Рўшон 

75 гектар бо сабаби пайдо нагардидани хоњишмандон барои гирифтани 
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ќитъањои замин, заминњо аз фонди махсус ба заминҳои захираи давлатї 

гузаронида шудаанд.   

Таѓйирот дар намуди заминњои њудуди маъмурии љумњурї. Аз майдони 

умумии заминњои дар соњаи кишоварзї истифодашаванда, майдони 4704410 

гектар, аз он обї 618192 гектар заминњои корам 672609 гектар, аз он обї 

471193 гектар,  нињолњои бисёрсола 161231 гектар, аз он обї 123753 гектар, 

заминњои партов 21120 гектар, аз он обї 18089 гектар, алафдарав 18824 

гектар, аз онњо обї 1428 гектар ва чарогоњњо 3830626 гектар, аз он обї 3729 

гектарро ташкил медињанд. 

Заминњои корам. Майдони умумии заминњои корам нисбат ба њолати 

01.01.2021 сол 205 гектар ва майдони заминњои корами обї 246 гектар зиёд 

шудааст, аз љумла;  

- ба заминҳои корам аз њисоби дарахтони бисёрсола майдони 159 

гектар, аз он обї 65 гектар,  партов 219 гектар, аз он обї 139 гектар, чарогоњ 

313 гектар, хољагињои ёрирасони шахсии шањрвандон 14 гектар, аз он обї 7 

гектар ва аз њисоби дигар заминњои дар кишоварзї истифоданашванда 226 

гектар ба заминњои корам гузаронида шудаанд;  

- майдони 369 гектар заминњои корами лалмї, 80 гектар чарогоҳ ва 89 

гектар дигар заминњо ба заминҳои обї гузаронида шудаанд;  

- аз њисоби заминњои корам њамагї 726 гектар, аз он обї 503 гектар ба 

дигар намуди заминњо, аз љумла 475 гектар, аз онњо обї 314 гектар ба 

нињолњои бисёрсола, 72 гектар, аз он 32 гектар обї ба заминњои маҳали 

аҳолинишин, 179 гектар, аз он обї 157 гектар ба заминњои зери иморату 

иншоотҳо гузаронида шудаанд,аз љумла майдони 72 гектар, аз он обї 32 

гектар дар натиљаи бањисобгирии давлатии миќдори заминњои ноњияи 

А.Љомї ба амал омадааст.    

Заминњои  дарахтони бисёрсола дар соли њисоботї 901 гектар, аз љумла 

обї 440 гектар нисбат ба соли 2021 зиёд шудааст. 

Аз љумла, аз њисоби заминњои корам майдони 475 гектар,  партов 10 

гектар, чарогоњњо 492 гектар ва дигар заминњо 90 гектар ба намуди 
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нињолњои бисёрсола, аз њисоби заминњои нињолњои бисёрсола майдони 166 

гектар, аз љумла майдони 159 гектар ба заминњои корам ва 7 гектар ба 

маҳали аҳолинишин гузаронида шудааст.   

Заминњои партов. Майдони заминњои партов 229 гектар, аз љумла обї 

148 гектар кам шудааст. Камшавї, дар натиљаи ба гардиши кишоварзї 

ворид намудани заминњои партов ба амал омадааст. Аз љумла, майдони 219 

гектар, аз он 139 гектар обї ба заминњои корам ва майдони 10 гектар, аз он 

обї 9 гектар ба нињолњои бисёрсола гузаронида шудааст.  

Заминњои чарогоњњо.  Майдони чарогоњњо нисбати соли 2021 майдони 

умумии 1261 гектар кам шудааст. Аз њисоби заминњои чарогоњ 313 гектар ба 

заминњои корам, майдони 492 гектар ба нињолњои бисёрсола, майдони 73 

гектар ба маҳали аҳолинишин ва 400 гектар ба дигар заминҳо гузаронида 

шудааст. Инчунин дар ноҳияҳои А.Љомї майдони 16 гектар ва Љ.Балхи 1 

гектар ба чарогоҳ гузаронида шудааст. 

Асосан ин тағйиротҳо дар натиљаи баҳисобгирии давлатии миқдори 

заминҳо дар ҳудуди маъмурии ноҳияи А.Љомї ба амал омадаанд. 

Заминњои наздињавлигї. Майдони заминњои наздињавлигї 215204 

гектар, аз он обї 107489 гектарро ташкил медињанд, ки нисбат ба њолати 

01.01.2021 майдони умумии онњо 567 гектар, аз онҳо обї 482 гектар  зиёд 

шудааст.  

Ба ин намуди заминҳо аз њисоби заминњои корам майдони 72 гектар, аз 

он обї 32 гектар, дарахтони бисёрсолаи обї 7 гектар, чарогоњ 73 гектар, 

хољагии ёрирасони шахсии шаҳрвандон 6 гектар ва дигар намуди заминњо 

414 гектар дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 

маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо тибқи салоҳияташон 

гузаронида шудаанд. Аз ин намуди заминҳо майдони 5 гектар дар ноҳияи 

Данғара майдони 2 гектар, шаҳри Душанбе 2 гектар ва Тољикобод 1 гектар 

ба дигар намуди заминҳои гузаронида шудаанд.   

Заминњои хољагињои ёрирасони шахсии шањрвандон. Майдони 58850 

гектар, аз он 32912 гектар обиро ташкил намуда, нисбат ба соли 2021 
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майдони умумї 20 гектар кам ва обї 72 гектар зиёд шудааст. Ин намуди 

заминњо дар майдони 20 гектар, аз љумла обї 14 гектар ба замини корам ва 6 

гектар ба заминҳои маҳали аҳолинишин гузаронида шудаанд. Заминҳои обї 

ин намуди заминҳо дар натиљаи баҳисобгирии давлатии миқдори заминҳо 

дар ҳудуди маъмурии ноҳияи А.Љомї ба амал омадааст. 

Аз майдони умумии 6953866 гектар заминњои корхонањои кишоварзї  

заминњои майдони заминњои хољагињои љамоавї 156033 гектар ё 2,24 %-и 

майдони умумї, хољагињои дењќонї 5112080 гектар ё 73,51 %, заминњои 

хољагињои давлатии комплекси агросаноатї 373410 гектар ё 5,37 %, 

корхонаю ташкилотњои кишоварзии байнихољагї 20585 гектар ё 0,30 %, 

хољагињои ёрирасони кишоварзї 181612 гектар ё 2,61 %, ширкатњои аграрї 

69486 гектар ё 1,0 %, корхонањои иљоравї 65368 гектар ё 0,94 %, корхонањои 

ташкилоти кишоварзии кооперативї 138281 гектар ё 1,99 %, дигар намуди 

нави хољагидорї 288060 гектар ё 4,14 %, хољагињои давлатии кишоварзии 

дигар вазорату идорањо дар њайати комплекси агросаноатї дохилнабуда 

21407 гектар ё 0,31 %, боѓдорию полезкорї 978 гектар  ё 0,01% ва заминњои 

тобеи љамоатњо 526566 гектар ё  7,57 %-ро  ташкил медињанд. 

Љадвали 2.2.2-Динамикаи таѓйироти намуди  заминњои кишоварзї дар 

њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон 

 

№\

№ 
 

Намуди заминњо 

ба њолати  
1январи соли 2021 

ба њолати 1январи 
соли 2022 

Ф
а
р

ќ
и

я
т
. 

+
,-

 
Майдон (га) 

 
% 

Майдон (га) 
 

% 

1 Замини корам -њамагї 672404 4,76 672609 4,76 205 

 аз чумла обї 470947 61,74 471193 61,68 246 

2 Дарахтони бисёрсола- њамагї 160330 1,13 161231 1,14 901 

 аз љумла обї 123313 16,16 123753 16,20 440 

3 Заминњои партов - њамагї 21349 0,15 21120 0,15 -229 

 аз љумла обї 18237 2,39 18089 2,37 -148 

4 Алафдарав- њамагї 18824 0,13 18824 0,13 0 

 аз љумла обї 1428 0,19 1428 0,19 0 
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5 Чарогоњ – њамагї 3831887 27,10 3830626 27,09 -1261 

 аз љумла обї 3755 0,49 3729 0,49 -26 

6 Заминњои кишоварзї –њамагї 4704794 33,28 4704410 33,28 -384 

 аз љумла обї 617680 80,97 618192 80,92 512 

7 
Заминњое, ки дар даври 
сохтмони мелиоративї ќарор 
доранд 

2686 0,02 2686 0,02 0 

Сарчашма: Фонди замини Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 

Заминњое, ки дар соли 2021 дар истифода набуданд. Соли 2021-ум  

дар љумњурї  майдони 5013 гектар замини корам, аз љумла замини корами 

обї 4486 гектар бо сабабњои шўршавї ва ботлоќшавї, набудани об барои 

обёрї, аз кор баромадани шабакањои каналу иншоотњо дар кишоварзї 

истифода нашуда аз гардиши кишоварзї берун монд, аз љумла дар вилояти 

Хатлон 1967 гектар, аз љумла корами  обї 1778 гектар, дар вилояти Суѓд 

1755 гектар замини корам, аз он обї 1489 гектар, дар Вилояти Мухтори 

Кўҳистони Бадахшон 316 гектар корами обї  ва дар ноњияњои тобеи 

љумњурї 975 гектар замини корам, аз он 903 гектар  обиро ташкил дод.  

 Маълумоти пурра оид ба заминњое, ки аз гардиши кишоварзї берун 

мондаанд, дар љадвали 4 оварда шудааст. 

Љадвали 2.2.3-Динамикаи заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда 

Сарчашма: Фонди замини Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 

 

 
 

Номгўи 
вилоятњо 

Солхо 
2017 2018 2019 2020 2021 

Њ
а
м

а
гї

 

а
з 

 љ
у
м

л
а
  
 

о
б

ї
 

Њ
а
м

а
гї

 

а
з 

 љ
у
м

л
а
  
 

о
б

ї
 

Њ
а
м

а
гї

 

а
з 

 љ
у
м

л
а
  
 

о
б

ї
 

Њ
а
м

а
гї

 

а
з 

 љ
у
м

л
а

  
 

о
б

ї
 

Њ
а
м

а
гї

 

а
з 

 љ
у
м

л
а
  
 

о
б

ї
 

Вилояти Суѓд 3967 3706 3248 3119 2296 2191 1954 1688 1755 1489 

Вилояти 
Хатлон 

5199 4255 4653 3863 2277 2110 1314 1314 1967 1778 

Вилояти 
Бадахшон 

- - 192 192 735 735 324 324 316 316 

Ноњияњои 
тобеи љумњурї 

1377 862 1522 965 1336 1154 1402 1240 975 903 

Њамагї дар 
Љумњурї 

10543 8823 9615 8139 6644 6190 4994 4566 5013 4486 
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Тањлилњо нишон медињанд, ки соли 2020  њиссаи минтаќаи  барои 

тањлил интихобшуда дар  истењсоли мањсулоти кишоварзї 44,9% буда, зиёда 

аз 28% заминњои таъиноти кишоварзї ба он мансуб мебошад. Инчунин, беш 

аз 50%  заминњои корам, аз љумла заминњои корами обии љумњурї дар 

њудуди вилояти Хатлон ќарор гирифтаанд (љадвали 2.2.4). 

Љадвали 2.2.4. Њиссаи вилояти Хатлон дар майдони заминњои 

таъиноти кишоварзии љумњурї 

Нишондињандањо  Солњо  
2015 2018 2019 2020 

Мањсулоти умумии 
кишоварзї, млн сомонї 

Дар љумњурї 27,6 32,2 34,5 37,6 
Дар вилоят 11,8 13,3 14,5 16,9 

Вилояти Хатлон нисбат ба љумњурї,% 42,7 41,3 42,0 44,9 
Заминњои таъиноти 
кишоварзї, њазор га 

Дар љумњурї  6990,9 6976,1 6980,6 6978,2 
Дар вилоят 1992,9 1984,1 1986,8 1989,7 

Вилояти Хатлон нисбат ба љумњурї 28,5 28,4 28,5 28,5 
Заминњои корам, њазор 
га 

Дар љумњурї 664,2 659,0 663,9 661,9 
Дар вилоят 321,2 331,1 334,7 332,5 

Вилояти Хатлон нисбат ба љумњурї,% 48,3 50,2 50,4 50,2 
Заминњои корами обї, 
њазор га 

Дар љумњурї 462,8 466,7 471,0 470,9 
Дар вилоят 226,6 233,1 234,2 236,4 

Вилояти Хатлон нисбат ба љумњурї,% 48,9 49,9 49,7 50,2 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњоли Фонди замини Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2015, 2018, 2019, 2020. 

 

Омўзишҳо нишон доданд, ки айни замон дар љумњурї майдони 4566 

гектар заминҳои корами обї бинобар сабабҳои гуногун аз гардиши 

кишоварзї берун мондаанд, ки 1314 гектари он ба вилояти Хатлон рост 

меояд. Бар замми ин, дар вилоят 14675 гектар заминњои таъиноти 

кишоварзї ба намуди заминњои партов ворид шудааст, ки 13304 гектари 

онро заминњои обї ташкил медињанд. Ба гардиши кишоварзї ворид 

намудани ин миќдор замин маблаѓњои молиявии зиёдро талаб намуда, танњо 

ба воситаи дастгирии давлатї барои истењсоли мањсулоти кишоварзї 

мусоид гардониданашон имконпазир аст. 

Самаранок истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї бо як 

ќатор нишондињандањо муайян карда мешавад. Ба ин нишондињандањо 

истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї, даромади умумї ва даромади соф 

ба як гектар, њосилнокии зироатњо аз як гектар, сатњи даромаднокї аз як 
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гектар ва дигарон мебошанд, ки аз љониби муаллиф зери тањлил ќарор дода 

шудаанд (љадвалњои 2.2.5, 2.2.6 ва 2.2.7). 

Њисобњои муаллиф дар асоси маълумотњои маљмуи омории 

Кишоварзии Љумњурии Тољикистон, Душанбе, соли 2021 ва Фонди замини 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015, 2018, 2019 ва 2020. 

Аз нишондињандањои љадвали 2 бармеояд, ки истифодабарии 

заминњои таъиноти кишоварзї дар вилояти Хатлон дар маљмуъ нисбат ба 

љумњурї самаранок бошад њам, самаранок истифодабарии заминњои корам, 

аз љумла корами обї бењбудии љиддиро металабад. 

Агар дар соли 2020 истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї ба як 

гектар замини таъиноти кишоварзї дар вилоят нисбати љумњурї 3105 

сомонї зиёд бошад, аммо ин нишондињанда барои заминњои корам ва 

корами обї мутаносибан 5979 ва 7998 сомонї кам аст, ки аз сатњи пасти 

самаранок истифодабарии заминњо шањодат медињад. 

Љадвали 2.2.5.- Истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї ба 1 гектар  , 

сомонї/га 

 
Нишондињандањо 

Солњо 
2015 2018 2019 2020 

Заминњои таъиноти кишоварзї: дар љумњурї 
                                                             дар вилоят 
 
 
 
Заминњои корам:                              дар љумњурї 
                                                             дар вилоят 
 
 
Заминњои корами обї:                    дар љумњурї 
                                                             дар вилоят 

3948,0 
5921,0 

4615,7 
6703,3 

4942,3 
7298,2 

5388,2 
8493,7 

41553,7 
36737,2 

48863,0 
40169,1 

51965,6 
43322,4 

56806,1 
50827,1 

59637,0 
52074,1 

68995,1 
57057,0 

73248,4 
61912,9 

79847,1 
71489,0 

 Сарчашма: Омори кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 ва њисобњои 
муаллиф 

 
Агар дар соли 2020 истењсоли мањсулоти умумии кишоварзї ба як 

гектар замини таъиноти кишоварзї дар вилоят нисбати љумњурї 3105 

сомонї зиёд бошад, аммо ин нишондињанда барои заминњои корам ва 
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корами обї мутаносибан 5979 ва 7998 сомонї кам аст, ки аз сатњи пасти 

самаранок истифодабарии заминњо шањодат медињад. 

Аммо нишондињандаи дигар, њосилнокии зироатњои асосии дар вилоят 

киштшаванда, дар соли 2020 ба ѓайр аз картошка нисбати њисоби миёнаи 

љумњурї баландтар аст. Сабаби асосии ин њолат дар пурра истифода 

набурдани потенсиали њосилхезии хокњои минтаќа ва шароити табиию 

иќлимї  мебошад. 

Љадвали 2.2.6.-Њосилнокии зироатњои кишоварзї, с/га 
 

Номгўи зироатњо 

Солњо 

2015 2018 2019 2020 

Ѓалладона ва лубиёї: дар љумњурї 

                         дар вилояти Хатлон 

28,6 

33,9 

28,7 

35,1 

30,9 

35,9 

31,1 

36,6 

Пахта:       дар љумњурї 

                  дар вилояти Хатлон 

17,3 

16,7 

16,2 

14,6 

22,0 

21,9 

21,4 

22,3 

Сабзавот: дар љумњурї 

                  дар вилояти Хатлон 

247,9 

249,9 

256,9 

272,7 

264,6 

280,0 

274,2 

288,6 

Картошка: дар љумњурї 

                  дар вилояти Хатлон 

221,7 

207,6 

193,2 

173,4 

191,0 

174,9 

187,2 

172,0 

Полезињо: дар љумњурї 

                  дар вилояти Хатлон 

233,4 

269,6 

263,6 

283,8 

260,6 

284,0 

266,8 

289,1 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси маълумотњои маљмуи омории 
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон, Душанбе, соли 2021 ва Минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон, Душанбе, соли 2021. 

 

Дар диссертатсия тањлилњо љињати самаранок истифодабарии 

заминњо бо нишондињандаи сатњи даромаднокии пахта, пиёз ва картошка аз 

як гектар бо њисоби миёнаи дусола ва гурўњи хољагињои дењќонии минтаќаи 

Вахши вилоят гузаронида шудаст. Дараљаи даромаднокии истењсоли 

мањсулотњои интихобшуда аз як гектар аз 22,9 то 26 % - ро ташкил дињад, 

њам ба мушањидањои мо нокофї арзёбї мегардад, зеро хољагињои алоњидае 

фаъолият менамоянд, ки сатњи даромаднокии истењсоли мањсулоти онњо ба 

маротиб баланд аст. 

 

 

Љадвали 4.-Самаранокии истењсоли мањсулотњои асосии кишоварзї 
дар заминњои корами обии гурўњи хољагињои дењќонии вилояти Хатлон 
(њисоби миёна солњои 2020-2021) 

 
Нишондињандањо 

Зироатњо 

Пахта Пиёз Картошка 

Харољотњои истењсолї дар як гектар, сомонї 20830 42810 38950 
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Њосилнокии миёна, сентнер/га 45,0 400 320 
Арзиши аслии истењсоли 1кг. мањсулот, сомонї 4,63 1,07 1,22 
Нархи миёнаи фурўши 1кг. мањсулот, сомонї 5,80 1,35 1,50 
Дараљаи даромаднокии истењсоли мањсулот аз 1 
гектар, % 

25,3 26,0 22,9 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси маълумотњои раёсати кишоварзии 
ноњияњои минтаќа ва хољагињои дењќонї дар соли 2020 ва 2021. 

 

Ќайд гаштааст, ки ба соњаи кишоварзї сармояи хориљию ватанї бо 

маќсади рушд љалб гаштааст, ки ба самаранок истифодабарии заминњои 

таъиноти кишоварзї асос мегузорад.   

Хулоса. заминсозї дар давраи ташаккули муносибатњои нави 

иќтисодї яке аз звеноњои асосии ислоњоти замин ба њисоб меравад. Дар 

шароити муосир усулҳои сиёсї, ҳуқуқї ва иқтисодии заминсозиро таъмин 

кардан лозим аст, ки метавонанд мустақилияти иқтисодии субъектҳои 

муносибатҳои замин ва мақоми махсуси заминҳои кишоварзиро ҳамчун 

объекти идоракунї ва хољагї ба назар гиранд. . 

 Ислоњоти муносибатњои замин бебозгашт шуда истодааст, бозори 

замин ба вуљуд омад ва ташаккул меёбад, муносибатњои куњнаи аграрї аз 

нав сохта мешаванд, ки ба тараќќиёти умумии иќтисодиёт тобеъ карда 

мешаванд. Механизмњои иќтисодии пешнињодшудаи танзими муносибатхои 

замин ба максад мувофиќ ташаккул ва инкишофи њамаи шаклњои 

заминдориро таъмин мекунанд. Ин имконият медихад, ки аз усулхои 

маъмурию назоратии замин ба усулњои иктисодї гузарем. 

Пеш аз хама стратегияи нави њуќуќии ба амал баровардани ислоњоти 

замонавии замин зарур аст. Њалли масъалањои таъмини њуќуќии рушди 

ислоњоти замин муомилоти заминро ба тартиб меандозад, заминаи 

ќарздињии дарозмуддат ба кишоварзиро васеъ менамояд, андозаи 

оптималии моликияти замини ташкилотњои тиљоратии кишоварзї ва 

хољагињои дењќонї (фермерї)-ро муќаррар менамояд; самаранокї ва 

оќилона истифодабарии заминро хеле баланд бардоранд. 
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2.3 Манбањои дастгирии давлатии кишоварзии ба самаранок 

истифодабарии замин мусоидаткунанда   

Ба таври мутлақ, харољоти давлатї дар соҳаи кишоварзї дар байни 

солҳои 2015 ва 2020 бештар афзоиш ёфтааст ва суръати миёнаи солонаи 

афзоиш аз рўи номиналї 18 фоиз ва воқеї 11 фоизро ташкил медиҳад 

(Љадвали 2.3.1). Афзоиши миёнаи солонаи доллари ИМА 6 фоизро ташкил 

дод. Ба истиснои соли 2018, ки харољоти давлатї барои соҳаи кишоварзї 

нисбат ба соли қаблї коҳиш ёфта буд, ҳамасола афзоиш ёфта, дар соли 2020  

ба 721 миллион сомонї ё 71 миллион доллари амрикої расид. 

Љадвали 2.3.1: Сатҳи харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Харочоти давлат ба хочагии кишлок, 
млн. сомонї 

367 468 708 588 652 721 

Харочоти давлат ба хочагии кишлок, 
миллион сум $ 

59 60 83 63 68 71 

Манбаъ : Вазорат молия Точикистон 

Ба ифодаи нисбї харољоти давлатї ба кишоварзї устувор буд. Он ба 

ҳисоби миёна 0,88 фоизи ММД ва 3,90 фоизи ҳиссаи соҳаи кишоварзиро дар 

ММД ташкил дод (Љадвали 2.3.2). Он 2,74 фоизи тамоми харочоти 

давлатиро ташкил дод. 

Љадвали 2.3.2-Сатҳи нисбии харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзии 

Тољикистон, % 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Маљмўи маҳсулоти дохилї 0,76 0,86 1.16 0,85 0,84 0,83 

Ҳиссаи соҳаи кишоварзї дар 
ММД 

3.03 3.68 4,90 4.08 3.81 3,90 

Харољоти умумии давлатї 2.35 2.63 3.18 2.68 2.83 2.77 
Манбаъ: Вазорат молия Точикистон  

Харољоти давлат ба кишоварзї аз якчанд манбаъ маблаѓгузорї карда 

мешавад. Ба ин манбаъҳо буљети давлатї, буљети ҳукумати маҳаллї, фонди 

махсус ва маблағҳои донорї дохил мешаванд. Қисми зиёди маблағ аз љониби 

донорҳо дода шудааст, ки 61% маблағи умумиро ташкил медиҳад (Љадвали 

2.3.3). Манбаи дуюми маблаѓгузорї буљети давлатї буд, ки 24 фоизи тамоми 

харољотро ташкил дод. 
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Маблағи умумии харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзї дар 

Тољикистон нисбатан зиёдтар аст. Ба ҳисобҳои расмии Вазорати молия 

лоиҳаҳои маблағгузори аз љониби Бонки Осиёии Рушд (БОР), Бонки 

Исломии Рушд (ISDB) ва Хазинаи Байналмилалии Рушди Кишоварзї 

(IFRS), Бонки Љаҳонї ва дигар донорҳо, ки маблағҳоро (қарзҳо ва грантҳо) 

тавассути системаҳои давлатї интиқол медиҳанд, ворид мегарданд. Аммо ба 

ҳисобҳои расмї лоиҳаҳоеро дар бар намегиранд, ки аз љониби Ољонсии 

ИМА оид ба рушди байналмиллалї (USAID), Бунёди Оғохон, Иттиҳоди 

Аврупо, Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид (ФАО), 

Барномаи љаҳонии озуқаворї (WFP), Агентии Олмон оид ба ҳамкории 

байналмилалї (GIZ) ва бисёр лоиҳаҳои дигар (масалан, « Каритас », « 

Хелветас », KfW (Бонки давлатии Олмон) ва ғайра), ки аз љониби 

ҳукуматҳои хориљї ва ташкилотҳои ғайриҳукуматї маблағгузорї карда 

мешаванд. Маблағҳо дар ин лоиҳаҳо аз системаҳои давлатї намегузаранд ва 

аз ин рў дар ҳисобҳои расмї инъикос намеёбанд. 

Љадвали 2.3.3: -Харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзии Тољикистон аз 

рўи манбаи маблағгузорї, млн. сомонї 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Њукумати марказї 106 111 164 143 156 172 

Мақомоти маҳаллї 58 80 87 45 36 57 

Фондҳои махсус 13 15 15 20 27 43 

Лоиҳаҳое, ки 
маблағгузорї мешаванд - 
донори ман 

190 261 441 380 432 449 

Њамагї 367 468 708 588 652 721 
Манбаъ : Вазорати молияи Тољикистон.  

Таҳлилҳое, ки аз љониби Бонки Љаҳонї ва ФАО барои таҳияи Нақшаи 

миллии сармоягузорї барои амнияти озуқаворї ва ғизо ва рушди устувори 

кишоварзї анљом дода шудаанд, лоиҳаҳои бузургеро, ки донорҳо амалї 

мекунанд, дар бар мегирад. Тахмин меравад, ки онҳо ба ҳисоби миёна 90 

миллион сомонї ё 13% харољоти умумии давлатї ба соҳаи кишоварзиро дар 

солҳои 2015 ва 2020 ташкил медиҳанд (Љадвали 2.3.4). Бояд қайд кард, ки 
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арзиши воқеии харољоти давлатї барои рушди соҳаи кишоварзї, ки аз 

љониби лоиҳаҳои донорҳо маблағгузорї мешавад, ҳангоми баррасии ҳама 

лоиҳаҳо, аз љумла баъзе лоиҳаҳои калонтари рушди соҳаи кишоварзї ва 

таъмини ғизо, ки дар доираи мафҳуми харољоти кишоварзї қарор дорад, 

метавонад боз ҳам баландтар бошад. 

Љадвали 2.3.4: -Харољоти аз нав дида баромадашудаи давлат барои 

кишоварзии Тољикистон аз рўи манбаи маблаѓгузорї 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Њукумати марказї 106 111 164 143 156 172 

Мақомоти маҳаллї 58 80 87 45 36 57 

Фондҳои махсус 13 15 15 15 27 43 

Лоиҳаҳое , ки 
маблағгузорї мешаванд _ 
донорҳои қабулкунанда 

190 261 441 380 432 449 

Лоиҳаҳо иљро мекунад 
донори ман 

45 60 83 97 108 138 

Њамагї 412 527 790 685 759 859 
Манбаъ : Вазорат Молия Точикистон  

Њатто бањодињии маблаѓњои донорњо, ки дар љадвали 2.3.4 оварда 

шудаанд, на ба кишоварзї, балки харољоти давлатро зиёд мекунанд. Онњо 

онро ба 1,01 фоизи ММД мерасонанд, ки ин аз њисоби расмї 0,13 фоиз зиёд 

аст (Чадвали 2.3.5). Вазни ќиёсии харољоти давлатї дар ММД-и кишоварзї 

аз 2,74 фоиз ба 3,13 фоиз меафзояд. 

Љадвали 2.3.5:- Сатҳи нисбии харољоти давлатї барои кишоварзї дар 

Тољикистон 

 Ҳисоби расмї Сметаи аз нав дида 
баромадашуда 

фоизи харољоти давлат ба кишоварзї: 

 ММД  0,88 1,01 

ММД-и кишоварзї 2,74 3,13 

Манбаъ : Вазорати молияи Тољикистон.  

 

 Бисёре аз кишварҳо барои рушди кишоварзии худ нисбат ба 

Тољикистон хеле камтар маблағ сарф мекунанд. Созмони Ҳамкориҳои 
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Иқтисодї ва Рушд (OECD), ки кишварҳои даромади баланддоштаро дар 

бар мегирад, дар солҳои 2015-2017 0,2 фоизи ММД-ро сарф кардааст 

(Љадвали 2.3.6). Солҳои 1995-1997 истеъмоли онхо назар ба њозира чандон 

зиёд нест ва ба њисоби миёна 0,3 фоизи ММД-ро ташкил медињад. 

Кишварҳои дигар вобаста ба андозаи бахши кишоварзї ва иқтисод ва фазои 

молиявии онҳо каме бештар харљ мекунанд . Кишварҳое, ки фазои нисбатан 

калони молї доранд, аз қабили Чин ва Қазоқистон, дар солҳои 2015-2017 ба 

соҳаи кишоварзї тақрибан баробари Тољикистон (0,8-0,9% ММД) маблағ 

сарф кардаанд. Дигар кишварҳо 0,4-0,6 фоизи ММД. 

Љадвали 2.3.6: Харољоти давлатї ба кишоварзї бо фоиз аз ММД: 

муќоисаи кишвар 

 1995-1997 2015-2017 

Кишварҳои OECD, миёна 0.3 0.2 

Бразилия 0,7 0.2 

Хитой 1.1 0,8 

Колумбия 0.4 0.3 

Исроил 0.4 0.1 

Қазоқистон 0.1 0,9 

Филиппин 0.4 0.6 

Русия 1.8 0.3 

Африқои љанубї 0.4 0.2 

Украина 1.2 0.3 

Узбекистон (2018) не 1.8 

Вьетнам 1.0 0.4 

Точикистон не 0,9 

Сарчашма: Бонки Љаҳонї бо истифода аз маълумоти ОЭСР, Вазорати молияи 
Узбакистон ва Вазорати молияи Тољикистон ҳисобҳо. 

 

Аҳамияти кишоварзї дар иқтисодиёт аз љиҳати ММД ва қувваи корї 

дар байни кишварҳо хеле фарқ мекунад. Дар соли 2016 кишоварзии «хурд» 

дар кишварҳои ОЭСР 3% ММД ва 6% қувваи кориро ташкил дод (Љадвали 
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2.3.7). Дар кишварҳои дигар, он низ нисбатан хурд аст, махсусан дар соли 

2016. ва махсусан нисбат ба ќувваи кори кишоварзї нисбат ба Точикистон. 

Аммо баъзе кишварҳо бо саҳми хеле баланди кишоварзї дар ММД ва нерўи 

корї барои Тољикистон рақибони муносибтар буда метавонанд. Масалан, 

Чин ва Филиппин дар соли 1995 ва Ветнам ва Узбакистон дар соли 2016. 

Љадвали 2.3.7: -Аҳамияти кишоварзї дар кишварҳои интихобшуда 

 Кишоварзї ба 
хисоби фоизи ММД 

Мењнати дењќонон 
њамчун % ќувваи 
корї 

199
5 

2016 1995 2016 

Кишварҳои OECD, миёна 5.1 3.1 12.0 6.2 

Бразилия 5.8 5.0 26.1 13.9 
Хитой 19.

8 
8.9 52.2 27.8 

Исроил 2.0 1.3 2.9 1.0 

Қазоқистон 12.
9 

4.8 26.7 18.0 

Филиппин 21.
6 

9.7 44.1 29.1 

Русия 7.2 4.7 15.7 6.7 
Точикистон 36.

7 
20.1 65,0 42,0 

Украина 15.
4 

13.7 22.5 15.3 

Узбекистон 28.
0 

30.8 26.8 25.0 

Вьетнам 27.
2 

18.1 70,0 43.6 

Манбаъ: Бонки Љаҳонї бо истифода аз маълумоти ОЭСР ва Кумитаи давлатии 
омори Узбакистон ва Тољикистон 

  

На ҳама харољоти давлатї ва кишоварзї дар Тољикистон ба 

љамъшавии қарзи давлатї ва коҳиши фазои фискалї мусоидат мекунанд. 

Бисёре аз лоиҳаҳои донорї, ҳатто лоиҳаҳое, ки дар ҳисоботҳои Кумитаи 

давлатии сармоягузорї мављуданд, ҳанўз ҳам асосан аз ҳисоби грантҳо 

маблағгузорї карда мешаванд, на қарзҳои андозсупорандагони бебозгашт. 

Хатҳои қарзї аз рўи лоиҳаҳои аз љониби гиранда амалїгардида аз љониби 
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баҳрабардорони қарзҳои субқарзї пардохт карда мешаванд, на 

андозсупорандагон. Фонди махсус на аз њисоби андозсупорандагон, балки 

аз њисоби пардохтњои дењќонон ва корхонањои кишоварзї барои 

хизматрасонї ташкил карда мешавад. Дар натиља, сарбории софи харољоти 

давлатї барои қарзи кишоварзї дар Тољикистон нисбат ба маълумоти 

умумї хеле камтар аст. Харољоти ҳукумат ба соҳаи кишоварзї, ки ба қарзи 

давлатї саҳм мегузорад , аз соли 2015 то 2020 ба ҳисоби миёна 0,4 дарсади 

ММД-ро ташкил медиҳад. (Љадвали 2.3.8), ки камтар аз нисфи њаљми 

умумии харољоти тахминї барои кишоварзї (1,0 фоизи ММД) мебошад. 

Љадвали 2.3.8: -Харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзї ва таъсир ба 
фазои молиявии Тољикистон, млн сомони 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Грантхо ва харочотхое, ки 
дехконон медиханд 

      

Фонди махсус 13 15 15 20 27 43 

Хатҳои қарзї ва лоиҳаҳои қарзї, 
ки аз љониби гиранда иљро карда 
мешаванд 

0 44 48 52 53 58 

Грантҳо лоиҳаҳое, ки амалї 
мешаванд 

154 219 364 243 295 268 

Дигар грантҳо дода мешаванд 45 60 80 92 99 129 

Љамъи миёна 212 338 507 407 474 498 
Харољоте, ки ба карзи давлатї 
зам шудааст 

      

Ҳукумати марказї 106 111 164 143 156 172 

Мақомоти маҳаллї 58 80 87 45 36 57 

Лоиҳаҳои қарзї, ки аз љониби 
гиранда амалї карда мешаванд 

36 11 43 100 99 140 

Љамъи миёна 200 203 294 288 291 369 
Харољоти давлатї ба кишоварзї 
вобаста ба ќарзи давлатї, фоизи 
ММД 

0,41 0,37 0,48 0,42 0,38 0,43 

Манбаъ: Ҳисоботи Бонки Љаҳонї дар асоси маълумоти Вазорати молияи 
Тољикистон ва маълумоти донорҳо. 

 

Нақшаи миллии сармоягузорї барои таъмини амнияти озуқаворї, ғизо 

ва рушди устувори кишоварзї ба афзоиши харољот барои барномаҳои 

асосии давлатї љиҳати суръат бахшидан ба рушди устувор ва фарогир дар 
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Тољикистон, ки барои пешрафти соҳаи кишоварзї бояд амалї карда 

шаванд, авлавият дода мешавад.  

Тањлили таќсимоти самараноки харољоти давлатї баррасии ќисматњои 

функсионалї ва иќтисодиро дар бар мегирад. Тавре ки тавсиф шудааст, 

баъзе барномаҳо (яъне вазифаҳо) нисбат ба дигарон ба кишоварзии устувор 

таъсири хеле бештар доранд. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки 

барномањои афзалиятноки давлатї дар ин самт донишњо ва инноватсияњои 

кишоварзї (маърифати аграрї, пажўњишњои илмї ва хизматрасонї оид ба 

густариш); идоракунии захираҳои табиї (хок, об, чарогоҳ); тадбирҳои 

санитарию фитосанитарї ва бехатарии озуқаворї; дастгирии кооперативњои 

дењќонї ва иттињодияњои истењсолї; хадамоти обёрї; системаҳои огоҳкунии 

пешакї, пешгўии ҳосил ва иттилооти бозор мебошанд. 

Умуман, андаке бештар аз нисфи буљети кишоварзї ба тараќќиёт ва 

идораи инфраструктураи ирригатсионї ва зањбурњо равона карда шудааст. 

Буљети обёрї/дренажї нисбат ба дигар бахшҳои кишоварзї бештар аз 

маблағгузории донорҳо вобаста аст. Маблағгузории донорҳо 62% буљети 

умумии обёрї дар муқоиса бо 52% буљети ғайрикишоварзї (Љадвали 2.3.9) 

мебошад. 

Љадвали 2.3.9: Буљетҳои расмї барои кишоварзї ва обёрї 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Кишоварзї       
Њукумати марказї 45 51 98 74 70 83 

Мақомоти маҳаллї 21 21 19 17 17 20 

Фондҳои махсус 13 15 15 20 27 42 

Лоиҳаҳои донорї, ки аз љониби 
гиранда амалї карда мешаванд  

95 131 114 139 102 155 

Натиљаҳои кишоварзї (млн. 
сомонї ) 

174 218 246 250 216 300 

Обёрї       
Њукумати марказї 61 60 66 69 86 89 

Мақомоти маҳаллї 37 59 68 27 19 37 

Лоиҳаҳои донорї, ки аз љониби 
гиранда амалї карда мешаванд 

95 131 225 193 255 214 

Ҳаљми обёрї ( млн сомонї ) 193 250 360 290 360 340 
Сарчашма: Вазорати молияи Тољикистон 
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Таснифоти расмии  харољоти давлат ба кишоварзї аз 9 барнома 

иборат аст. Барномаҳои калонтарин ба обёрї (50% ҳаљми умумї), хадамоти 

байторї (17%) ва дастгирии истеҳсолоти кишоварзї (14%) дохил мешаванд 

(Љадвали 2.3.10). 

 

Љадвал 2.3.10:-Таснифоти расмии  харољоти давлат ба кишоварзї, млн. 

сомонї 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Идоракунї ва рушди 
заминҳои кишоварзї 

14,4 9,8 14,2 16,4 17,8 13,3 

Дастгирии нархҳои 
кишоварзї ва дастгирии 
даромад 

0,080 0,050 0 0 0 0 

Дастгирї хочагии кишлок 
истехсолот 

9,0 23,5 59,4 36,6 22,0 41,8 

Хизматрасонии байторї ва 
дигар барномаҳои байторї 

31,0 29,4 32,9 32,6 44,1 58,7 

Муҳофизат растаниҳо / 
бартарафсозї малах 

7,8 2,6 5,6 6,2 9,8 7,6 

Обёрї 98,0 119,2 134,6 96,7 105,1 126,7 
Идоракунй ва назорат дар 
хочагии кишлок 

15,7 20,2 18,4 17,9 18,9 21,8 

Татбиқшаванда хочагии 
кишлок кори тадкикотй 

0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 

Дигар чорабиниҳо 6 317 49 4 267 160 

Ҳамагї  177,2 206,6 266,4 207,9 219,5 271,6 

Манбаъ: Ҳисоботи Бонки Љаҳонї бо истифода аз маълумоти Вазорати 
молияи Тољикистон. 

 

Тањлили таркиби функсионалии лоињањое, ки аз љониби донорњо 

маблаѓгузорї мешаванд, тасвири равшантареро дар бораи ба чї сарф 

шудани маблаѓњо таъмин менамояд. Таҳлили Нақшаи миллии сармоягузорї 

оид ба бехатарии озуқаворї ва ғизо ва кишоварзии устувор нишон медиҳад, 

ки маблағҳои донорҳо дар бисёр дигар вазифаҳои аз љониби давлат 

маблағгузоришаванда паҳн шудаанд. Барномаҳои обёрї яке аз калонтарин 

харољоти лоиҳаҳои донорї мебошанд (Љадвали 2.3.11). Маблағи дуюми 
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бузургтарини харољот дастгирї ба созмонҳои љомеаи шаҳрвандї, 

кооперативҳои кишоварзї ва шарикї/гурўҳҳои саноатї мебошад ва пас аз 

он хатҳои қарзї барои беҳтар кардани дастрасї ба маблағгузории 

кишоварзї, ки бо хадамоти рушди соҳибкорї пурра карда мешаванд, 

иборат аст. Маблағҳои зиёди донорҳо инчунин барои идоракунии 

чарогоҳҳо, хадамоти машваратї оид ба кишоварзї, идоракунии хавфи 

офатҳои табиї ва механиконї сарф мешаванд. Барои тадқиқоти кишоварзї, 

тухмипарварї ва тухмипарварї, дастгирии сиёсати кишоварзї, тадбирҳои 

санитарї ва фитосанитарї, амнияти озуқаворї ва тақсимоти озуқаворї дар 

ҳолати фавқулодда маблағҳои хурдтар људо карда мешаванд. 

Љадвали 2.3.11:- Таркиби муфассали функсионалии Фонди давлатии 

молиявї, млн сомонї 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Корҳои тадқиқотї  0,8 1.0 1.0 1.1 1.2 

Мелиорация ва истифодабарии 
замин 

1.9 2.2 5.6 2.6 2.6 

Идоракунии замин ва кадастр 12.5 9.5 13.6 16.3 20.4 
Идораи чарогоњњо 0,8 0,8 1.0 0,7 0,8 

Навъҳои селексия аз тухмиҳо ва 
ниҳолҳо 

2.0 2.1 2.3 1.2 1.2 

Чорводорї 2.2 2.2 2.4 1.8 1.9 

Ҳифзи растаниҳо ва карантин  8.2 2.8 5.7 5.8 9.4 

Ветеринария хизматрасонї 12.2 11.5 12.6 8.5 10.8 
Азназаргузаронии машинахо ва 
дигар таљњизот 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Обёрї 60.7 59.8 66.2 69.4 85,8 
Харољотњои маъмурї ва ѓайра  4.5 19.1 53.7 35.6 21.7 
Њамагї 106,0 111.2 164.3 143.1 156.1 

Манбаъ:  Вазорати молияи Тољикистон. 

 

Баъзе барномаҳо ҳам аз љониби давлат ва ҳам аз љониби донорҳо 

маблағгузорї мешаванд, аз љумла тадқиқоти амалї, рушди тухмї, 

идоракунии чарогоҳҳо, хадамоти байторї ва обёрї, ки ба ҳамоҳангсозии 

бештар ва ҳамкорї мусоидат мекунанд. Аммо, дар аксари мавридҳо 

барномаҳое, ки аз љониби донорҳои асосї маблағгузорї мешаванд, аз 
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барномаҳои аз љониби давлат маблағгузорїшаванда фарқ мекунанд. 

Масалан, хадамоти машваратї, чорводорї, маблағгузории кишоварзї, 

барномаҳои рушди соҳибкорї, дастгирии кооперативҳои деҳқонї, 

ташкилотҳои љамоатї ва шарикии саноатї ва системаҳои огоҳкунии 

бармаҳал бо идоракунии хатари офатҳои табиї ҳама афзалиятҳои донорҳо 

мебошанд ва агар вуљуд дошта бошанд, барои маблағгузории давлатї 

маблаѓњо кам сарф мешавад.. Ин дар ҳамоҳангсозии амалҳо бо мақомот бо 

мақсади таъмини назорат ва субот мушкил эљод мекунад. 

Сатҳи баланди тақсимоти харољоти давлатї дар соҳаи кишоварзии 

Тољикистон имрўз иштироки фаъолонаи кормандони муассисаҳои давлатии 

кишоварзї ва ирригатсионї дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои аз љониби 

донорҳо маблағгузориро тақозо менамояд. Азбаски лоиҳаҳои донорї бисёре 

аз барномаҳои бузурги давлатиро, ки аз ҳисоби маблағҳои давлатї 

маблағгузорї намешаванд, маблағгузорї мекунанд, мансабдорони давлатї 

бояд барои баланд бардоштани самаранокии грантҳо ва қарзҳои хориљї ва 

таҳияи механизмҳои рушди устувор барои ҳамгироии донишҳои аз ин 

лоиҳаҳо гирифташуда ба барномаҳои давлатї ва идора кардани дороиҳо., 

ки аз љониби лоиҳаҳои донорї ва дурнамои дарозмуддат офарида шудааст, 

кушиш намоянд. 

Набудани самаранокии харољоти давлатї ба кишоварзї дар 

Тољикистон аз људо намудани маблаѓњои кам ба тадќиќот ва лоињањои илмї 

дар соњаи кишоварзї мебошад. Дар байни бисёре аз барномаҳои кишоварзї, 

харољоти давлатї барои тањќиќот дар соҳаи кишоварзї ҳам дар кишварҳои 

рў ба тараққї ва ҳам мутараққї ба таври доимї иљро мекунанд. Бе ин гуна 

маблаѓгузорї ягон ќисми љањон тараќќиёти дарозмуддати мањсулнокии 

омилњои истењсолотро дар кишоварзї таъмин карда наметавонад. Бисёре аз 

кишварҳои даромади миёна бо кишоварзии муваффақ танҳо тақрибан 1,0 

дарсади ММД-и худро саҳм мегузоранд, дар ҳоле ки кишварҳои даромади 

баланд ба ҳисоби миёна 2,5 дарсади ММД-и кишоварзии худро сарф 

мекунанд. Аз сўи дигар, Тољикистон камтар аз 0,04 дарсади ММД-и худро 
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барои таҳқиқот ва хидматрасонии машваратї дар соҳаи кишоварзї, аз 

љумла лоиҳаҳои донорї масраф мекунад. Ин бисьёр проблемањоеро, ки 

кишоварзии Тољикистонро дар пеш аст, махсусан дар бобати баланд 

бардоштани мањсулнокї ва мањсулнокии чорво, паст будани тобоварии 

истењсолоти кишоварзї ба таѓйирёбии иќлим шарњ медињад. 

Тањлили сохтори иќтисодии харољоти давлатї дар соњаи кишоварзї ба 

чунин хулосањо оварда мерасонад, ки аз тањлили сохтори функсионалї 

бармеоянд. Харољоти давлатї ба соҳаи кишоварзї тамоюли хуб дар байни 

музди меҳнат, дигар харољоти љорї ва сармоягузории асосї мебошад 

(Љадвали 2.3.12). Бо вуљуди ин, азбаски қисми зиёди маблағҳои сармоявї ва 

љорї аз љониби донорҳо маблағгузорї карда мешаванд, барои таъмини 

масъулият, ҳамоҳангї ва устуворї љалби хеле фаъолонаи мансабдорони 

давлатї дар тарҳрезї ва татбиқи лоиҳаҳои донорҳо зарур аст. 

Љадвали 11:- Таркиби иқтисодии харољоти давлатї ба соҳаи 

кишоварзї, ба ҳисоби миёна, солҳои 2015-2020 

 буљети 
марказ
й 

буљети 
мањалл
ї 

Фондҳои 
махсус 

Донор Љамъ Ҳиссаи 
умумї, 
% 

Музди мењнат 53.9 14.6 3.4 0,0 71,9 12,5% 
Дигар харољоти 
љорї 

44.8 15.0 7.8 123.2 191,0 33,0% 

Маблаѓгузорињои 
асосї 

16.8 30.9 9.9 230.4 288.0 49,9% 

Субсидия аз 
ташкилоти дигар 

27.1 0,0 0.1 0,0 27.2 4,7% 

Натиља ( миллион 
сомонї )  

142.6 60.5 21.1 353.2 577,0 100,0% 

Ҳамагї % 25% 10% 4% 61% 100%  
Сарчашма:  Вазорати молияи Тољикистон ва маълумотњои донорҳо 

 

Хулоса Ҳукумати Тољикистон маблағи қобили мулоҳизаи дохиливу 

хориљиро барои кишоварзї, яъне тақрибан 1%-и ММД масраф мекунад, 

аммо бахши азими грантҳо ва харољоти давлатї, ки кишоварзон пардохт 

мекунанд, барои афзоиши харољоти давлатї дар оянда замина фароҳам 
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меорад. Барои барномаҳои асосии давлатии кишоварзї, ки адолати устувор 

ва фарогирро метезонанд, маблағи бештар сарф кардан лозим аст. 

Ба ѓайр аз афзоиши потенсиали харољот, зиёд кардани таъсири 

харољоти давлатї ба кишоварзї баланд бардоштани самаранокии 

таќсимоти маблаѓњо ва сифати хизматрасониро талаб мекунад. Харољоти 

давлат барои кишоварзї аз сарчашмаҳои гуногун сурат мегирад ва то 70 

дарсади ин маблағҳо лоиҳаҳои донорї мебошанд. Аксари лоиҳаҳое, ки аз 

љониби донорҳо маблағгузорї мешаванд, ки тахминан 55% ҳаљми умумии 

онҳоро дар давраи солҳои 2016-2020 ташкил медиҳанд, аз љониби ҳукумат 

амалї карда мешаванд, аммо ҳанўз ҳам лоиҳаҳои зиёди аз љониби донорҳо 

маблағгузоришаванда мављуданд, ки бевосита ба деҳқонон ва дастгирии 

умумиро маблағгузорї мекунанд. Чунин ҳиссаи зиёди маблағгузории 

донорҳо мушкилоти банақшагирї, ҳамоҳангсозї ва татбиқро ба вуљуд 

меорад, ки таваљљуҳи бештарро ба ҳамоҳангсозї ва иштироки фаъоли 

мақомоти давлатї дар татбиқи лоиҳаҳои аз љониби донорҳо 

маблағгузоришаванда талаб мекунад. 

Аксари харољоти давлатї ба кишоварзї, маблағгузории истеҳсол ва 

таҳвили маҳсулоти љамъиятї ва ислоҳи нокомии бозорҳо меравад. Ягон 

субсидияҳои калон барои воридоти асосї ё маҳсулоти тайёр ва ҳатто 

пардохтҳои мустақим ба деҳқонон бидуни маҳдудият вуљуд надоранд. 

Таркиби иќтисодии харољоти умумии давлат ба соњаи кишоварзї дар байни 

музди кор, сармояи ѓайримузд ва харољоти љорї мувозинат дорад, вале 

азбаски аксари сармояи ѓайримузд ва харољоти љорї аз љониби донорњо 

маблаѓгузорї карда мешавад, барои ин иштироки фаъолтари кормандони 

давлатиро дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои донорї барои таъмини моликият, 

ҳамоҳангї ва устуворї таќозо мекунад. 

Харољоти ҳукумат барои таҳқиқот ва хидматрасонии машваратї дар 

соҳаи кишоварзї ниҳоят кам буда, асосан аз љониби донорҳо маблағгузорї 

мешавад, ки ин аз истифодаи технологияи ќафомонда ва ҳосилнокии 

кишоварзии паст шањодат медиҳад. Афзоиши харољот барои таҳқиқоти 
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кишоварзї ва хидматрасонии машваратї афзалияти сармоягузориҳои оянда 

мебошад. Инчунин барои идоракунии захираҳои табиї, рушди соҳаи 

тухмипарварї/ тухмипарварї, тадбирҳои фитосанитарї, агрология ва 

кишоварзии рақамї маблағи хеле кам сарф мешавад . Дар он љое, ки 

захираҳо нисбатан калонанд, масалан, барои обёрї, кадастри замин ва 

байторї, сармоягузории давлатї на ба дастгирии фаъолиятҳои анъанавї, 

балки барои дастгирии модернизатсия ва гузариш ба таъминоти хусусї- 

давлатї ва хизматрасониҳои кишоварзї мусоидат мекунад. 

Баланд бардоштани дастрасии корхонаҳои хурд ва миёнаи 

агросаноатї ба хизматрасониҳои молиявї тавассути истифодаи бештари 

воситаҳои инноватсионии молиявї зарур шуморида мешавад. 
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БОБИ 3. ТАКМИЛИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ 

ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ КИШОВАРЗЇ   

3.1. Заминањои њуќуќии заминистифодабарї њамчун омили  муњими 

дастгирии давлатї  

Замин муњимтарин омили истењсолот буда, имконияти тараќќиёти 

устувори мањал аз  самаранокии истифодаи он вобаста аст. Муносибатҳои 

замин гуногун ва мураккаб буда, танзими онҳоро бе иштироки давлат, бе 

таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ ва чорабиниҳое, ки ба рушди 

шаклҳои самарабахши моликият ва заминсозӣ, беҳсозии замин мусоидат 

мекунанд, ғайриимкон аст. 

Дар шароити гуногуни шаклњои моликият воситаи асосии ташкили 

истифодаи оќилона ва самараноки замин механизми танзими давлатии 

муносибатњои замин мебошад. 

Маљмуи њамаи заминњои њудуди мамлакати мо сарвати умумихалќї 

мебошад, ки онро оќилона истифода бурдан лозим аст, ки бе ташкили 

системаи хољагидорї имконнопазир аст. Дар давраи дигаргунсозии зиёди 

замин, мањз, ваќте ки ташаккули муносибатњои њозиразамони замин ба 

таќсимоти оммавї, ба ќайд гирифтани њуќуќ ба китъањои замин ва аз нав 

ташкил кардани муносибатњои мављудаи замин асос меёбад, ташкили 

системањои заминсозї ањамияти махсус пайдо мекунад. Мутобиқи 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, замин ва дигар сарватҳои табиӣ  

ҳамчун асоси ҳаёт ва фаъолияти халқҳои дар қаламрави дахлдор 

истиқоматкунанда истифода ва ҳифз карда мешаванд. 

Мањз аз сабаби мављуд будани мавќеи бисёрфунксионалии замин дар 

њаёти љамъият, хосиятњои нодири он њамчун сарвати табиї зарурати ба 

таври таъљилї танзим намудани муносибатњои замин аз тарафи давлат ба 

миён меояд. Вазифаи давлат аз он иборат аст, ки муносибатњои заминро ба 

тартиб андохта, истифодаи онро тавре назорат кунад, ки зарар ба муњити 

зист, вайрон кардани њуќуќу манфиатњои шањрвандон ва шахсони дигар роњ 

дода нашавад. 
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Танзими муносибатҳои заминро дар кишвар бе иштироки давлат, бе 

таҳия ва татбиқи барномаҳо ва чорабиниҳои давлатӣ, ки ба рушди шаклҳои 

самарабахши моликият ва идораи замин, беҳсозии табдилдиҳии замин 

мусоидат мекунанд, тасаввур кардан мумкин нест. Бо назардошти гуфтањои 

боло метавон гуфт, ки масъалаи танзими давлатии муносибатњои замин 

муњим аст. 

Танзими давлатии муносибатҳои замин ба заминаи васеи ҳуқуқӣ асос 

ёфтааст. Асосҳои назариявӣ ва методологии танзимро Конститутсия, 

Кодекси замин, инчунин санадҳои меъёрии мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

муқаррар мекунанд. Меъёрњои њуќуќии њар як соњаи Ќонунгузорї, ки ба 

муносибатњои замин дахл доранд, бояд ба ќонуни мављудаи замин мувофиќ 

бошанд. 

Аз давраи ислоҳоти замин дар солҳои 90-ум ва то имрӯз қонунгузории 

замин дар таҳаввулоти доимӣ қарор дошт. Раванди инкишоф ва такмили 

воситањои њуќуќии таъсиррасонї рафтори иштирокчиёни муносибатњои 

заминро ба амал меорад. Ин равия дар асарњои бисёр олимон ќайд карда 

шудааст. Тавре ки дар навиштаҳои Романова О.А. қайд карда шудааст, дар 

Русия дар боло як қаламрави бузурги гетерогенӣ  аз нуқтаи назари 

хусусиятҳои физикӣ, демографӣ ва дигар хусусиятҳо, инчунин таърихи 

рушди давлат ва ҷомеа ва тафаккури устувори ањолї ва мансабдорони 

давлатї нисбат ба истифодаи замин бадтар мешавад. 

Тағйирот дар заминаи қонунгузории муносибатҳои замин ба ду омил 

вобаста аст: 

-љамъоварии муаммоњои амалии татбиќи меъёрњои њуќуќии 

тасдиќшуда; 

-зарурати такмил додани заминаи қонунгузорӣ дар самтҳои 

муайяншуда [4]. 

Бо назардошти асосҳои назариявии танзими давлатии муносибатҳои 

замин, фаҳмидани методологияи ин раванд муҳим аст. Дар байни усулњои 

асосии танзими давлатии муносибатњои замин истифода бурдани усулњои 
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заминсозї, кадастрї ва мониторинги заминро махсус ќайд кардан мумкин 

аст. Барои фаҳмидани вазъи қонунгузории муосир дар соҳаи танзими 

давлатии муносибатҳои замин, зарур аст, ки вазъи заминаи қонунгузорӣ дар 

соҳаи заминсозӣ, кадастр ва мониторинги заминро фаҳмед. 

Заминсозиро воситаи танзими муносибатҳои замин баррасӣ намуда, 

фаҳмидани асосҳои қонунгузории ин раванд ва камбудиҳои мавҷудаи 

заминаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ муҳим аст. Раванди идоракунии замин аз ҷониби 

давлат дар асоси доираи васеъи ҳуқуқӣ танзим карда мешавад, қонуни 

асосии ин раванд Қонуни дар бораи заминсозї мебошад. Ин санади меъёрӣ 

раванди идоракунии заминро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ танзим мекунад. 

Заминсозї яке аз унсурњои муњими иштироки давлат дар идоракунии фонди 

замини кишвар буда, он ба манфиати њам наслњои имрўза ва њам оянда ба 

амал бароварда мешавад. Бояд гуфт, ки бисёр олимон муносибатњои 

мављудаи байни заминсозї ва ќонунгузории кадастрро танќид мекунанд. 

Хамин тавр, як ќатор муаллифон беасос будани аз объектњои заминсозї 

хориљ кардани ќитањои заминро нишон медињанд. 

Инчунин дар бисёр асарњо моњияти иќтисодии заминсозї ќайд карда 

мешавад. Бо ин муносибат ба вазъияти ташкили истифодаи оќилонаи замин 

ба ќадри кифоя диќќат дода намешавад. 

Бисёре аз мањзанњо проблемаи дигари идораи заминро низ дар асоси 

камбудињои ќонунгузории муосир ќайд мекунанд. Мушкилоти асосї, ба 

аќидаи олимони гуногун, дар он аст, ки заминсозї танњо њамчун протсеси 

муайян кардани сарњади объекти заминсозї ба назар гирифта шудааст. Дар 

ваќти ба роњ мондани корњои заминсозї дар бобати ба тартиб андохтани 

объектњои заминсозї, бартараф намудани камбудињои истифодаи замин ва 

дигар масъалањои заминсозии территориявї ягон кор гузаронда намешавад. 

Масъалаҳои такмилёфтаи мурофиавии вобаста ба тартиби муқаррар 

намудани сарҳади қитъаҳои замин, додани замин ва гирифтани замин 

(асосан барои сохтмон) умуман масъалаҳои асосии заминсозиро ҳал 

намекунанд. 
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Заминсозї њамчун воситаи танзими давлатї дар идоракунии заминњои 

кишоварзї мавќеи махсусро ишѓол мекунад. Дар идоракунии захирањои 

замин дар заминњои кишоварзї заминсозї наќши калон мебозад. Барои 

ташкили истифодаи оқилонаи заминҳои ин тоифа дар сатҳи қонунгузорӣ 

қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба ҳифзи заминҳои кишоварзї 

нигаронида шудаанд, аз ҷумла тасдиқи меъёрҳои истифодаи номатлуби 

қитъаҳои замин ва далелҳои вайрон кардани қонунгузориро дар заминҳои 

кишоварзї барои ҳар як намуд зарур аст. сабт мекунанд.  

Дар соњаи муносибатњои кадастри њам такмил додани заминаи 

ќонунгузорї талаб карда мешавад. Ҷанбаи ҳуқуқии такмил ва ба тартиб 

даровардани заминаи ҳуқуқии ташаккули феҳристи амволи ғайриманқул  

асосист, зеро тамоми ҷузъҳои системаи кадастрӣ ба он асос ёфтаанд. 

Воситаи дигари самарабахши танзими муносибатҳои муосири замин 

метавонад мониторинги замин бошад. Инчунин заминаи меъёрии ҳуқуқиро 

дар соҳаи мониторинги замин такмил додан лозим аст. Камбудиҳои зерини 

заминаи меъёрии ҳуқуқии танзими мониторинги давлатии заминро метавон 

қайд кард: 

- якхела набудани санадњои меъёрии њуќуќии гуногун дар муайян 

намудани мониторинги давлатии замин, набудани вазифањои аниќ 

мураттабшудаи мониторинги замин, принсипњо ва максадњо; 

- номгўи корњо, тадќиќотњое, ки дар рафти мониторинги давлатии 

замин бояд анљом дода шаванд, мувофиќан параметрњо, мазмун ва сохтори 

маълумоте, ки дар рафти мониторинги замин ба даст оварда мешаванд, 

муайян карда нашудаанд; 

- салоҳиятҳои њукумати марказї ва мањаллї дар соҳаи танзими 

ҳуқуқии соҳаи мониторинги замин ҷудо карда нашудаанд, яъне. муайян 

карда нашудааст, ки кадом масъалањо бояд танњо дар сатњи санадњои 

меъёрии њуќуќии љумњурї њал карда шаванд ва аз рўи кадом масъалањо дар 

сатњи мањаллї санадњои меъёрии њуќуќї баровардан зарур аст. 
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- ислоњоти замин ба вуљуд овардани механизмњои нормативию 

методї, њуќуќї, ташкилию иќтисодиро талаб мекунад. 

Танзими муносибатҳои замин дар љумњурї салоҳияти Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- тасдиќ ва таѓйир додани сарњади воњидњои маъмурию њудудї 

(вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо); 

- муайян намудани минтаќањои дорои тартиби махсуси њуќуќии 

истифодаи замин, муќаррар кардан ва таѓйир додани сарњадњо. 

- Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

- ихтиёрдории заминҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

эҳтиёҷоти давлатӣ бо мувофиқа бо мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроияи 

маҳаллї; 

- ташкили тањия ва татбиќи барномањои давлатї ва 

байнидавлатии истифодаи оќилонаи замин, баланд бардоштани њосилхезии 

замин, њифзи сарватњои замин дар якљоягї бо дигар тадбирњои экологї; 

- ҳамоҳангсозии кори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатї оид ба татбиқи барномаҳои давлатии истифода ва ҳифзи замин; 

- муќаррар намудани тартиб ва ситонидани андози замин ва 

иљораи замин; 

- муќаррар намудани тартиби ташкил ва гузарондани заминсозї,  

- кадастри давлатии замин ва мониторинги замин. 

Комитети давлатии  идораи замин ва идорањои мањаллии он барои 

таъмини ислоњоти замин вазифањои зеринро иљро мекунанд: 

- бақайдгирии давлатии истифодаи замин ва бақайдгирии ҳуқуқҳо 

- истифодаи замин; 

- пешбурди бањисобгирии давлатии замин, кадастри замин ва 

мониторинги замин; 

- амалї гардондани заминсозї, тартиб додани схемањои 

истифодаи замин, бањодињии замин, њаритаи замин; 



 

 

102 

 

- назорати давлатии истифодаи замин; 

- бебољ ба суд шикоят кардан дар бораи вайрон кардани 

ќонунгузории замин; 

- барои вайрон кардани ќонунгузории замин љарима андохтан; 

- њалли бањсњои замин. 

- Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї – њукуматњои вилоятњо, 

шањрњо ва ноњияњо дар доираи ваколатњои худ оид ба масъалањои ислоњоти 

замин ва заминсозї дар асоси маводи пешнињоднамудаи Кумитаи давлатии 

замини Љумхурии Тољикистон ва маќомоти мањаллии он ќарорњо ќабул 

мекунанд: 

- ќитъањои заминро барои истењсолоти хољагии ќишлоќ медињанд, 

заминро барои эњтиёљоти ѓайрикишоварзї медињанд ва мегиранд, њуќуќи 

истифодабарандагони заминро њифз мекунанд, ба ќайди давлатии њуќуќи 

истифодабарии ќитъањои заминро ба љо меоранд, ба истифода ва њифзи 

замин назорат мекунанд. 

- Љамоатњо - дар њудуди мањалњои ањолинишин масъалањои додани 

замин ва гирифтани заминро њал мекунанд, андозаи заминистифодабарии 

наздињавлигї дар доираи лимити бо назардошти фонди замини њар як 

истифодабарандаи заминро муќаррар ва тасдиќ мекунанд. 

- Ислоҳоти замин аз ҳисоби буҷетҳои ҷумҳуриявї ва маҳаллї, 

инчунин аз ҳисоби тарҳ кардани ҳаққи замин: андози замин, иҷорапулї ва 

пардохти истифодаи мӯҳлати замин маблағгузорї карда мешавад. 

Самаранокии заминсозї, кадастр ва мониторинги замин дар 

мамлакати мо бештар самаранокии танзими давлатии муносибатњои 

заминро муайян мекунад. Ин усулњо ба маќомоти давлатие, ки муносибањои 

заминро танзим мекунанд, маълумоти заруриро дар бораи њолати захирањои 

замин, таѓйирёбии хусусиятњои миќдори ва сифатии онњо, объектњои 

амволи ѓайриманќули ба ќайд гирифташуда ва њуќуќњо ба онњо медињанд. 

Самаранокии танзими давлатии муносибатњои замин бештар ба дараљаи 

фаъолияти усулњои танзим вобаста аст. Њамин тавр, барои самаранок 
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истифода бурдани захирањои замин ва танзими муносибатњои замин 

тањлили доимии тамоми љињатњои муносибатњои замин зарур аст. 

Замин дар Љумњурии Тољикистон моликияти истисноии давлат ба 

њисоб рафта,  њамаи намудњои он фонди ягонаи давлатиро ташкил медињанд 

ва табќи маќсади истифодабариашон ба котегорияњои зерин људо мешаванд: 

1) заминњои таъиноти кишоварзї; 2) заминњои мањалњои ањолинишин; 3) 

заминњои саноат, наќлиёт, алоќа, мудофиа ва таъиноти дигар; 4) заминњои 

њифзи табиат, солимгардонї, рекреатсионї ва таърихию маъданї; 5) 

заминњои фонди давлатии љангал; 6) заминњои фонди давлатии об; 7) 

заминњои захираи давлатї.   

Заминистифодабарандагон дар Љумњурии Тољикистон шахсони 

њуќуќї ва воќеї мебошанд, ки метавонанд заминистифодабарандаи аввалия 

ё дуюминдараља њисобида шаванд. Заминистифодабарандагони аввалия ин 

шахсони воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки ќитъаи замин ба онњо бемўњлат, 

мўњлатнок ё якумраи меросї дода мешаванд. Заминистифодабарандагони 

дуюминдараља бошанд, шахсони њуќуќї ва ваќеие мебошанд, ки заминро ба 

тариќи шартномаи иљоравї истифода мебаранд. 

 Дар Љумњурии Тољикистон намудњои заминистифодабарии зерин 

амал мекунанд: истифодабарии ќитъаи замин бемўњлат; истифодабарии 

якумраи меросї; истифодабарии мўњлатнок; истифодабарї ба тариќи иљора. 

Њуќуќи истифодабарии замин дар љумњурї бо њуљљатњои зерин тасдиќ 

мегардад; - сертификати њуќуќи истифодаи замин; -шањодатнома дар бораи 

њуќуќи истифодабарии замин дар њайати хољагии дењќонї; -шартномаи 

иљора дар њолати ба иљора гирифтани замин. 

Вобаста кардани замин маънои пешнињод намудани замин ба шахси 

алоњида ё ба гурўњи шахсонро  ба мўњлати муайян дорад. Њангоми 

гузаштани њуќуќи моликият ба бино (иморат, иншоот) ба њаридори бино 

(иморат, иншоот) њуќуќи истифодаи ќисми ќитъаи замин ба таври ройгон 

мегузарад, ки дар он ин  бино ќарор дорад (иморат, иншоот), инчунин 

ќисми мувофиќи ќитъаи замин, ки барои истифода ва хизматрасонии бино 

зарур аст. Ќисми ќитъаи замин, ки барои истифода ва хизматрасонии бино 
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(иморат, иншоот) зарур аст, барои гузаштан ба таври ройгон бо тартиби 

муайяннамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон вољиб аст. Дар њолати 

таѓйирёбии њадафи истифодаи ќитъаи замин, ки дар он бино, иморат ва 

иншоот  ќарор дорад, аз љониби маќомоти мањалии иљроияи њокимияти 

давлатї бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси замин, ќарор дар бораи 

таѓйирёбии њадафи истифодаи ин ќитъаи  замин ќабул карда мешавад. 

Њангоми гузаштани њуќуќи молу мулк ба манзил ба шахси дигар њамзамон 

њам њуќуќи истифодаи заминњои ќитъањои наздињавлигї мегузарад.  

 Аввалин истифодабарандагони замин метавонанд њуќуќи истифодаи 

ќитъаи заминро бо гарав пешнињод намоянд. Њуќуќи иљрои ўњдадорињо, ки 

бо гарави њуќуќи истифодаи ќитъаи замин таъмин карда шудаанд, 

наметавонад аз мўњлати истифодаи ќитъаи замини ба гарав гузошташуда 

зиёд бошад. 1. Гарави њуќуќи истифодаи ќисми ќитъаи замин  роњ дода 

намешавад, агар ин  ќиcм ба ќитъаи алоњидаи замин људо накарда бошад ва 

њуќуќи истифода  бо њуќуќи мусодираи он бо њуљљате, ки ќайди давлатиро 

тасдиќ мекунад, шањодат дода нашудааст. 2. Ба гарав пешнињод намудани 

њуќуќи истифодаи ќитъаи замин нисбати категорияњои зерини замин роњ 

дода намешавад:  заминњои захираи давлатї;  заминњои фонди давлатии об; 

заминњои фонди давлатии љангал; заминњое, ки барои њифзи табиат, 

бењдошти њадафњои рекреатсионї ва таърихию фарњангї таъин шудаанд;  

заминњои истифодаи умумї;  заминњое, ки барои эњтиёљоти  мудофиа таъин 

шудаанд. 3. Ба гарав пешнињод намудани њуќуќи истифодаи ќитъаи замин, 

ки дар он бино ва иншоот ќарор доранд ва ин  бино ва иншоотњо ба гарав 

гузошта нашудаанд, роњ дода намешавад. 4. Ба гарав гузоштани њуќуќи 

истифодаи ќитъаи замин роњ дода намешавад, дар њолате, ки агар 

истифодаи он њамчун ќитъаи алоњидаи замин мутобиќи њадаф 

имконнопазир бошад. 5. Ба гарав гузоштани њуќуќи иљораи ќитъаи замин аз 

љониби иљорадењ бе ризоияти заминистифодабарандаи аввалин роњ дода 

намешавад. 6. Ба гарав гузоштани њуќуќи истифодаи кутоњмуддати замин, 

инчунин њуќуќи иљораи ќитъањои замин ба мўњлати то 3 сол иљозат дода 

мешавад. Арзиши њуќуќи истифодаи ќитъаи заминњои кишоварзї дар 
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шартномаи гарави њуќуќи истифодаи замин набояд аз арзиши кадастраи 

ќитъаи замин паст муќаррар шуда бошад, ки њуќуќи истифодаи он предмети 

гарав њисобида мешавад.    

 Њуќуќи истифодаи замин ё ќисми он дар чунин њолатњо ќатъ карда 

мешавад: а) ба таври хаттї даст кашидан аз ќитъаи замин, ки аз љониби 

заминистифодабарандагон ба имзо расонида шудааст; б) ќатъ гардидани 

фаъолияти заминистифодабарандагон; в) истифода набурдани ќитъаи замин 

барои эњтиёљоти кишоварзї дар муддати ду сол ва ќатъ намудани сохтмон 

дар заминњои ѓайрикишоварзї ба муддати се сол; г) истифодаи замин 

бидуни маќсад, ки дар њуљљати њуќуќи истифодаи замин нишон дода 

шудааст; д) истифодаи ќитъаи замин бо роње, ки ба пастшавии њосилхезии 

хок, ба ифлоcшавии   химиявї, радиоактивї ва бадтар шудани вазъияти 

экологї оварда мерасонад; е) ба итмом расидани мўњлате, ки дар он ќитъаи 

замин пешнињод шудааст; ж) мусодираи замин барои эњтиёљоти давлатї ё 

иљтимої дар њолатњои пешбининамудаи Кодекси замин; з) баровардан аз 

узвият дар хољагии дењќонї дар асоси ќонунгузории пешбининамудаи 

Љумњурии Тољикистон.    

Мусодираи замин барои эњтиёљоти давлатї ё иљтимої дар њолатњои 

зерин ба амал оварда мешавад: 1) иљрои уњдадорињои тасдиќшудаи 

байналмиллалї  ба тартиби муќарраршудаи Љумњурии Тољикистон; 2) 

ташкили мавзеи нави ањолинишин, васеъ кардани шањр ва нуќтањои 

ањолинишин; 3) љойгиркунии иншоотњои зерин: - иншоотњои мудофиа ва 

амният; - иншоотњои инфрасохтори наќлиёт: роњњои автомобилгард, кўчањо, 

купрукњо (пул), наќбњо, эстакадањо, ва дигар иншоотњои наќлиётию 

муњандисї, иншоотњои алоќа; - иншоотњои таъминоти барќ –, газ -, гармї ва 

об, инчунин иншоотњо оид ба дигар тараф гардонидани обњои шоранда; - 

мактабњо, китобхонањо, беморхонањо, ќабристонњо, боѓњо, майдончањои 

варзишї ва бозї ва дигар иншоотњои иљтимої, инчунин биноњо барои 

маќсадњои давлатї ва иљтимої; 4) дарёфти конњои канданињои фоиданок; 5) 

њифзи  њайкалњо ва иншоотњое, ки арзиши археологї, таърихї ё илмиро дар 
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њолатњое, ки онњо зери тањдиди нестшавї ё вайроншавї ќарор доранд, доро 

мебошанд.   

Ќарор дар бораи мусодираи ќитъањои замин барои эњтиёљоти 

давлатї ва иљтимої аз љониби маќомоти мањалии иљроияи њокимияти 

давлатии ноњияњо, шахрњо, вилоятњо ва Њукумати Љумњурии Тољикистон  

ќабул карда мешавад. Дар њолати норизоии заминистифодабаранда ё 

истифодабарандаи дигар  њуќуќњои баќайдгирифташуда, ки бо ќитъаи 

замин, бо ќарор дар бораи мусодираи ќитъаи замин алоќаманд аст,  њуќуќ 

дорад, ки ба суд бо даъво мурољиат намояд. Асосњо барои ќабули ќарорњо 

дар бораи мусодираи ќитъаи замин барои эњтиёљоти давлатї ва иљтимої: 

њуљљатгузории шањрсозї, дигар лоињањо, ки асоси чунин зарурат ва 

њисобњои техникию иќтисодии мусодираи ќитъаи замин мебошанд.  Ќарор 

дар бораи мусодираи ќитъаи замин барои эњтиёљоти давлатї ва иљтимої  

баъд аз тасдиќи лоињањои дахлдор ќабул карда мешавад.   

Љуброни зарар аз љониби истифодабарандаи замин ё 

истифодабарандаи дигар њуќуќњои баќайдгирифташуда вобаста бо замин, 

њангоми мусодираи замин барои эњтиёљоти давлатї ва иљтимої дар чунин 

њолатњо ба амал оварда: - бо хоњиши онњо људо кардани ќитъаи замини 

баробарарзиш; - ба ивази мусодираи сохтмон дар љойи нав аз љониби 

шахсони воќеї ва њуќуќї ба тартиби муќарраршудаи сохтмони 

баробарарзиши манзил, истењсолї ва монанди инњо, ки барои ду ќитъаи 

замин људо карда мешавад ё арзиши онњо дар шакли пулї љуброн карда 

мешавад; - љуброни дигар зарарњо дар њаљми пурра, аз љумла фоидаи 

аздастдода, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. Њангоми 

мусодираи ќитъаи замин барои эњтиёљоти давлатї ва иљтимої  њамаи 

зарарњо аз рўи арзиши бозор арзёбї карда мешаванд, ки бо назардошти 

мавќеи ќитъаи замин муайян карда мешавад ва аз љониби шахсоне, ки ба 

манфиати онњо замин мусодира карда мешавад, пардохт карда мешавад.   

Талафотњои вобаста бо баровардани замин аз гардиш, аз љониби 

шахсони воќеї ва њуќуќї љуброн карда мешавад, ки ба онњо ин заминњо 

барои маќсадњои ѓайрикишоварзї пешнињод карда мешаванд. Њангоми 
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њисоб кардани талафотњои вобаста бо баровардани замин аз гардиш  

меъёрњои арзиши азхудкунии заминњои нав  ва бењтаркунии њолати 

заминњои мављуда бо маќсади истењсоли мањсулоти кишоварзї ба андозаи 

на камтар аз оне, ки дар ќитъањои мусодиракардашуда гирифта шудааст, ё 

ќаблан гирифташуда- то пастшавии сифати онњо. Љуброни зарар аз љониби 

истифодабарандаи замин ё истифодабарандаи дигар њуќуќњои 

баќайдгирифташуда вобаста бо замин, њангоми мусодираи замин барои 

эњтиёљоти давлатї ва иљтимої, то мусодираи замин аз њисоби шахсони 

воќеї ва њуќуќї ба амал оварда мешавад, ки фаъолияти онњо боиси 

мусодира гардид.   

Ќитъаи замин ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон  бо маќсади 

ташкили хољагии дењќонї (фермерї) ба истифодаи меросии якумра бо 

тартиби муќарраргардидаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи 

хољагии дењќонї (фермерї)» пешнињод карда мешавад. - Ќитъаи замин  

барои ташкили хољагии дењќонї  ба истифодаи меросии якумра дар асоси 

аризаи шањрванд (шањрвандон)  бо ќарори маќомотњои иљроияи њокимияти 

давлатии ноњияњо, шањрњо пешнињод карда мешавад. 

Айни њол дар Љумњурии Тољикистон беш аз 179 њазор хољагињои 

дењќонї таъсис дода шудааст. 

 

Ќитъаи замин бо майдони ягона људо карда мешавад.  Дар њолати 

људокунии аъзои хољагии дењќонї ва ташкили мустаќили хољагињои дењќонї 

ќитъаи замин дар асоси сањми замини аъзои хољагии дењќонї аз ќисми 

аввали контури замин људо карда мешавад.    

Хољагии дењќониро метавонад њар як шањрванди коршоями  

Љумњурии Тољикистон ташкил намояд, агар ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон дигар тартиботро пешбинї накунад. Хољагии дењќониро 

метавонад як шахс, як оила ва гурўњи шахсон  ташкил намояд.  Аъзоёни 

хољагии дењќонї метавонанд волидайн, зану шавњар, фарзандон ва дигар 

шахсони коршоям бошанд, ки бо мењнати муштарак дар ин хољагї 

машѓуланд. Узвият дар хољагии дењќонї бо ќайдкунї дар дафтарчаи 
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мењнатї ва шартнома дар бораи фаъолияти муштараки аъзоёни хољагии 

дењќонї муайян карда мешавад.   

 Хољагии дењќонї  метавонад дар шаклњои зерин ташкил ёбад: - 

хољагии дењќонии инфиродї, яъне хољагии дењќонї, ки фаъолияти мењнатии 

он ба соњибкории як шахс асос ёфтааст; - хољагии дењќонии оилавї, яъне 

хољагии дењќонї, ки фаъолияти мењнатии он ба соњибкории оилавї ва дар 

асоси молу мулки муштарак асос ёфтааст; - хољагии дењќонии шарикї, яъне 

хољагии дењќонї, ки дар асоси моликияти умумии њисагї ташкил карда 

шудааст ва фаъолияти хољагии он бо шартнома дар бораи фаъолияти 

муштарак муайян карда мешавад.      

Ќитъањои замин барои ташкили хољагии дењќонї ба шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон  ба андозаи зерин пешнињод карда мешавад: - аз 

заминњои ташкилотњои кишоварзї ба андозаи њиссаи миёнаи замин, ки аз 

љониби ин  ташкилот барои њар як аъзо муайян карда шудааст; - аз 

заминњои фонди махсус ба андозаи њиссаи миёнаи замин дар љойи 

љойгиршавии ќитъаи замин барои њар як аъзои коршоям, ки хоњиши ташкил 

кардани хољагии дењќониро дорад.   

Барои ташкили хољагии дењќонї маќомоти мањалии иљроияи 

њокимияти давлатии ноњия (шањр) фонди махсуси заминро аз њисоби: -

заминњои аз гардиш баровардашуда ё ба ќатори заминњои камарзиш 

гузарондашуда: -заминњои захираи давлатї: -заминњои њамаи категорияњо, 

ки аз рўи маќсад истифода намешаванд: -заминњое, ки барои истењсолоти 

кишоварзї пешнињод шудаанд ва дар муддати ду сол истифода нашудаанд; -

заминњои фонди давлатии љангал, ки бо чўб ва буттањо пўшонида 

нашудааст, барои истифода дар истењсолоти кишоварзї коршоям аст; -

заминњои   ташкилотњои кишоварзї, аз љумла хољагии дењќонї, ки њуќуќи 

истифода  бо онњо ќатъ шудааст; -заминњои хољагињои дењќонї ва дигар 

ташкилотњои кишоварзї, ки фаъолияти худро ќатъ кардаанд; -заминњои аз 

худ кардашуда  ташкил мекунад.  

Хољагии дењќонї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, баъд аз 

гирифтани   «Гувоњнома барои њуќуќи истифодаи  замин» дар маќомотњои 
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мањалии андоз оид ба мавќеи љойгиршавии хољагї ба ќайд гирифта мешавад 

ва њамзамон  дар маќомотњои мањалии давлатии омор ба рўйхат дароварда 

мешавад. Њар як хољагии дењќонї дар китоби хољагии Љамоати дењот 

(шањрак) ба њисоб гирифта мешавад, ки дар он нишондињандањои асосии 

фаъолияти он ќайд карда мешавад. Њуќуќи истифодаи ќитъаи замин бо 

«Гувоњнома барои њуќуќи истифодаи  замин» тасдиќ карда мешавад, ки ба 

хољагии дењќонї тибќи санадњои меъёрию њуќуќї муќарраршудаи Љумњурии 

Тољикистон   дода мешавад. Истифодаи замин танњо баъд аз гирифтани 

«Гувоњнома барои њуќуќи истифодаи  замин» имконпазир мегардад. Ба њар 

як аъзои хољагии дењќонї «Шањодатнома барои сањми замин» супорида 

мешавад.   «Шањодатнома барои сањми замин» њeљљатест, ки андозаи сањми 

замини њар як аъзои хољагии дењќониро дар алоњидагї муќаррар мекунад. 

Њуќуќи супоридани ќитъаи замин барои иљора бо ризоияти тарафњо муайян 

карда мешавад.  

Хољагии дењќонї њуќуќ дорад: - хољагидории мустаќилона дар замин, 

аз љумла мустаќилона ќабул намудани ќарор дар бораи интихоби истењсоли 

мањсулоти кишоварзї; - супоридани ќитъаи замин ё ќисми он ба иљора; - дар 

њолати мусодираи ќитъаи замин аз љониби давлат талаб намудани 

љубронпулї барои зараррасонї тибќи кодекси замин ва шањрвандии  

Љумњурии Тољикистон; - соњиби мањсулоти истењсолшуда ва даромад аз 

фурўши он шудан; - ихтиёран даст кашидан аз истифодаи замин бо ризоияти 

аъзоњо; - истифодаи кони канданињои фоиданок (рег, сангреза, гил, санг, 

сарчашмаи об) ва дигар хусусиятњои муфиди ќитъаи замини хољагии 

дењќонї бо тартиби ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; - њаридорї, 

иљорагирї ё муваќќатан истифода бурдани молу мулки ташкилот ва 

шањрвандони алоњида; - бастани шартнома барои фаъолияти соњибкорї; - 

агар майдони замин беш аз як гектар бошад, мувофиќи лоињаи заминсозї 

мутобиќи Кодекси замини Љумњурии Тољикистон   сохтани биноњои иловагї 

(дастгоњи сайёр); - бо ризогии аъзоёни хољагии дењќонї ба гарав гузоштани 

њуќуќи истифодаи ќитъаи замин.  
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Хољагии дењќонї ва аъзоёни он уњдадоранд: - истифодаи замин 

мувофиќи маќсад; - баланд бардоштани њосилнокии замин, андешидани 

тадбирњо оид ба њифзи замин; - киштгардон ва истифодаи об дар заминњои 

обёришаванда вобаста аз намуди зироати кишоварзї дар асоси наќшаи 

истифодаи об; - таъмини тозакунии системаи дренажии љўйборњои 

хушккунї, ки дар тавозуни онњо ќарор дорад; - роњ надодан ба бадшавии 

њолати экологї дар натиљаи фаъолияти хољагии худ; - супоридани андоз 

барои замин ва дигар намуди андоз дар мўњлати муайяншудаи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; -пардохти сариваќтї барои истифодаи 

об, нерўи барќ ва дигар пардохтњо; -таќсим намудани музди мењнат ва 

даромади соф дар мўњлати муайян; - риоя намудани  системаи бањисобгирии 

муњосибї; - андешидани чорањо оид ба пешгирии бемории њайвонњо ва 

растанињо; - сариваќт ба маќомоти мањалии заминсозї ва омори ноњия 

(шањр) пешнињод намудани маълумот дар бораи њолат ва истифодаи замин; - 

риоя намудани уњдадорињои шартномавї ва тартиби ќарзию њисобї; - 

вайрон накардани њуќуќи дигар истифодабарандагони замин.  

Дар љумњури тартиби бақайдгирии ҳуқуқи дастрасї ва истифодаи 

захираҳои замин муайян карда шудааст. Дар доираи ин тартиб 

шањрвандоне, ки хоњиши заминистифодабаранда ва ташкили хољагии 

дењќониро доранд, ба маќомоти мањаллї мурољиат мекунад. Сипас 

маќомоти мањаллї аризаро баррасї намуда, ба Кумитаи заминсозии ноњия 

супориш медињад, ки парвандањои заминсозиро омода созад. Парвандаи 

замин оид ба гирифтани замин барои додани Шаҳодатномаи ҳуқуқи 

истифодабарии замин ба Кумитаи давлатии замин дода мешавад. Шањрванд 

баъди гирифтани шањодатнома њуќуќи истифодабарии заминро пайдо 

мекунад. 

Дар ин љо бояд гуфт, ки рафти барасмиятдарории шањодатномаи 

истифодаи замин нињоят мураккаб аст. Миқдори шаҳодатномаҳо ва 

ҳуҷҷатҳо барои гирифтани шаҳодатнома ба 11-12 адад мерасад. Дењќон 

барои додани шаходатнома бештар аз як моњ ва маблаѓи бе-њисобро сарф 
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мекунад. Њукуматњои ноњияву шањрњо, комитетњои оид ба истифодаи 

замини ноњияњо дар ваќти дида баромадани хуљљатњои хољагињо монеањои 

бюрократї ба вуљуд меоранд, бе њарољоти иловагии бе њисоб ба дењќонон 

амалан шањодатнома намедињанд. Тартиберо кор карда баромадан лозим 

аст, ки роњњои гирифтани шањодатномаро барои њамаи категорияњои 

шањрвандоне, ки хоњиши ташкили хољагињои дењќонї (фермерї) доранд, 

содда гардонад. 

Тамоми маълумотро дар бораи рафти ислоњоти замин Комитети 

давлатии замин љамъ мекунад. Њар сол то охири сол масъалаи истифодаи 

оќилонаи замин ва миќдори он аз тарафи заминњо, хољагињои дењќонї, 

корхонаю ташкилотњо тањлил карда мешавад. 

Дар бахши кишоварзї намудҳои зерини ҳисоботдиҳї ҷорї карда 

шудаанд: 

њисобот дар бораи рафти киштукори бањорї мувофиќи формаи 3-юми 

ИНШС; 

њисоботи љамъбастї дар бораи натиљањои кишти зироатњо дар шакли 

4 СХА; 

майдони кишт, љамъоварии умумї ва њосили зироатњо мувофиќи 

формаи 29-и США; 

дар шакли 11 ША бунёд кардани боѓу токзор; 

њисоботи солона, ки дар он хаљм, намудњои замин ва 

заминистифодабарандагон мувофиќи шакли 6-уми ИНШС инъикос меёбад. 

Ин намуди ҳисоботро Кумитаи давлатии омор ва мақомоти маҳаллии 

онҳо пеш мебаранд. 

Мо чунин мешуморем, ки њисоботњо чорї карда шаванд, ки 

нишондињандањо, натиљањо, сифат, самараи ислоњоти ба амаломадаи замин, 

ба њисоб гирифтани нишондињандањои иќтисодї, арзиши аслї, 

фоиданокиро дар бар гиранд. 

 Њамин тариќ, дар шароити кунунї хољагии дењќонї яке аз шаклњои 

асосии хољагидории Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, 

заминистифодабарандаи асосии соња њисобида шуда, бо мурури замон дар 
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натиљаи раќобат бо дигар шаклњои хољагидорї метавонад рушд ёбад, ё ба 

шакли дигар самараноктар мубаддал гардад. 

 
 

3.2.Чорабинињо оиди баландбардории самаранокии истифодабарии 

заминњо 

 

Дар ибтидо замин воситаи асосии истењсолот буд, ки некуањволии 

мардумро муайян мекард. Бесабаб нест, ки асосгузори иќтисоди сиёсии 

классикии Англия В.Петти гуфтааст, ки мењнат падар ва замин модари он 

аст. Мафњуми «замин» на танњо њудуди воқеии ҷуғрофӣ, балки ҳама чизи дар 

зери замин мавҷудбуда (нефт, маъдан, газ, ангишт ва ғайра), инчунин 

заминҳои љангал, захираҳои об, сарватҳои моҳиро дар бар мегирад. Ѓайр аз 

ин мафњуми «замин» тамоми биосфераро дарбар мегирад, ки дар он њаёти 

инсон ба амал меояд ва процесси истењсолот ба амал меояд. 

Дар давраҳои гуногун маънои замин дар маҷмӯъ ва ҷузъҳои алоҳидаи 

ин мафҳум нақши нобаробар бозиданд. Инак, дар давоми чандин аср замин 

таъминкунандаи асосї буд ва њосилхезии он аз њама баландтар буд. Дар 

шароити инқилоби саноатӣ ва индустриализатсия мавҷудияти маъданҳои 

фоиданок дар кишвар аҳамияти бузург пайдо кард, ки ба онҳо давлатҳои 

дигар низ дастрасӣ пайдо карданӣ буданд, ки боиси ҷангҳо ва забт шудани 

мустамликаҳо гардиданд.Дар шароити муосир аҳамияти заминро дар њаёти 

инсоният муайян кардан чандон осон нест. Аз як тараф, роли куввањои 

табиии замин ва вобастагии инсон ба куввањои табиат чандин баробар кам 

шудааст. Револютсияи илмї-техникї ва техникам нав боиси ба вуљуд 

овардани њосилхезии сунъии замин ва ба вуљуд омадани материалњои 

синтетики ва азхуд намудани навъњои нави энергияе гардид, ки пеш барои 

инсон дастнорас буд. Аз тарафи дигар, бисёр сарватҳои табиие, ки қаблан 

тамомнашаванда ҳисобида мешуданд, дар арафаи нобудшавӣ қарор доранд. 

Дар саросари ҷаҳон норасоии оби тозаи ошомиданӣ вуҷуд дорад. Захираи 

нефти кашфшуда дар 40 сол, ангишт дар 100 сол тамом мешавад 

Љангалзорњо, аз љумла љангалхое, ки барои вазъияти њавои атмосфера 
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масъуланд, аз руи сайёра нобуд шуда истодаанд. Тамоми намудњои 

њайвонот аз байн рафта истодаанд. Объектњои табиии об ифлос шуда, 

захирањои мохї нобуд мешаванд. Фаъолияти саноатии инсон на танњо њаво 

ва об, балки хокро, ки мањсулоти он корношоям мегардад, ифлос мекунад. 

Њамин тавр, умуман бад шудани вазъияти экосфера одамро ба куввањои 

табиат бештар осебпазир мегардонад, ки ба ин муносибат ањамияти замин 

бемислу монанд меафзояд. Ањамияти дастрасӣ ба маъданҳои фоиданок ва 

пеш аз ҳама ба захираҳои энергетикӣ, аз қабили нефту газ низ меафзояд. 

Ањамияти заминро њамчун макони истиќомати одамон ва љойгиркунии 

иќтидорњои истехсолї хеле зиёд мекунад. Дар як ќатор шањрњо, районњо ва 

њатто мамлакатњо концентратсияи ахолї, мошинњо, объектњои саноатї ва 

маъмурї аз тамоми њадди муътадил зиёд шуда, нархи замин мунтазам 

меафзояд. Бинобар ин њозир замоне расидааст, ки истифодаи самарабахши 

замин барои тамоми инсоният ањамияти торафт калон пайдо мекунад. 

Истифодаи самараноки замин на танҳо кам кардани ҳудуди 

бегонашударо барои сохтмони объектҳои муайян, балки муҳимтар аз ҳама, 

зарурати ба назар гирифтани омилҳои сершумори ҳам ба инсон, ҳам ба 

муҳити зист ва ҳам ба истеҳсолот таъсир мерасонад. Масалан, дар ваќти љо 

ба љо гузоштани корхонањои саноатї бисьёр омилњои анъанавии иктисодї: 

ашьёи хом, сузишворию энергия, об, истеъмол, наќлиёт, ресурсњои мењнатї 

ба назар гирифта мешаванд. Стандартҳои экологӣ сохтмони корхонаҳоро 

бо назардошти таъсир ба муҳити зист пешбинӣ мекунанд, зеро фаъолияти 

корхона метавонад аз нуқтаи назари иқтисодӣ натиҷаи мусбӣ диҳад, аммо аз 

нуқтаи назари экологӣ он якбора манфӣ аст. Хамин тавр, корхонањои 

металлурги муњити табииро хеле ифлос мекунанд, бинобар ин њангоми дар 

ин ё он љо сохтани онњо устувории комплекси табиии территорияро ба 

таъсири техногенї, ќобилияти пусида шудани ќисмњои гуногуни табиат ба 

назар гирифтан зарур аст, моддањои зарарнокро азхуд кардан ё нест кардан. 

Аммо, дар айни замон ба пешрафтҳои илмию техникӣ, ки боиси ба вуҷуд 

омадани соҳаҳое гардид, ки бо талаботи зиёд ба таъсири муҳити зист 
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хосанд, диққати бештар дода мешавад. Истењсоли нимнокилњо ва 

элементњои асосї барои машинањои њисоббарор, микроэлектроника ва як 

катор дигарњо аз ин љумлаанд. Ин соњањо нисбат ба тозагии атмосфера ва 

обе, ки дар протсесс истифода мешаванд, талабњои калон мегузоранд. Дар 

ин сурат ифлосшавии муњити зист, масалан, шањр ба мањсулоти 

истењсолкардаи корхона, аз љумла, ба ќисми зиёди мањсулоти брак таъсир 

мерасонад. Аз ин рӯ, ҳангоми интихоби ҷой барои ташкили комплекси 

корхонаҳои микроэлектроника омили экологӣ ҳалкунанда гардид. Ќарор 

дода шуд, ки онњо дар Москва не, балки дар Зеленоград љойгир карда 

шаванд, ки дар он љо коргарони баландихтисос, базаи илмї, конструкторї 

ва истењсолоти таљрибавї мављуданд. Ин аз он сабаб буд, ки сатҳи 

ифлосшавии ҳаво дар Маскав ниҳоят баланд аст. 

Њамин тавр, њангоми љо ба љо гузоштани истењсолот омили экологї 

ањамияти калон дорад ва харољот бо муътадил гардондани муњити зист аз 

даромаде, ки аз фаъолияти корхона ба даст меояд, метавонад зиёд бошад, 

Истифодаи самараноки замин муњимтарин самти сиёсати њозираи аграрї 

мебошад. Дар давоми даҳсолаи охир як қатор қонунҳои муҳим: «Дар бораи 

кадастри давлатии замин», «Дар бораи заминсозӣ», «Дар бораи ҳуќуќи 

моликияти давлатии замин» ва Кодекси замин қабул карда шуданд, ки ба 

таври назаррас ташаккули муносибатњои заминро дар мамлакат пеш бурд. 

Дар Россия заминњои посёлкањои ќишлоќ васеъ карда шуданд; фонди 

таксимкунии замин ташкил карда шуд; раванди хусусигардонии заминҳои 

назди корхонаҳо оғоз гардид; санадҳои қонунгузории замин қабулшуда; 

муомилоти бозори замин сар шуд; пардохт барои истифодаи замин; 

системаи автоматии пешбурди кадастри давлатии замин ташаккул ёфт; 

эњтиёчоти ахолї ба ќитъањои замин барои хочагињои ёрирасони шахеї, боѓу 

токдорї, богдорї ва дачакорї ќонеъ гардонда шуд; сохтмони манзили 

индивидуалї хеле афзуд Дар баробари ин дар рафти ислоњоти замин 

масъалањои зиёд кардани самараи истифодабарии заминњои хочагии 

ќишлоќ њал нагардиданд: зиёда аз 13 миллион гектар замини корам 
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истифода бурда намешавад, масоњатхои калони . заминњои хољагии 

ќишлокро буттањо ва љангалњои хурд фаро гирифтаанд, ботлоќ шудаанд, 

эрозия, хароб ва хароб шудаанд. 

Аз сабаби нарасидани маблаѓ барои барќарор намудани заминњои 

њосилхез, азхуд намудани заминњои бекорхобида, азхудкунии замин амалан 

катъ гардид. Ин мушкилотро бїҳрони молиявию иқтисодӣ боз ҳам тезутунд 

кард ва аз ин рӯ, барои дастгирии давлатии ин соҳа як қатор тадбирҳо 

андешидан зарур аст. Ин чорабиниҳоро ба нақшаи пайдарпайи зерин 

гузоштан мумкин аст, ки ба ҳалли масъалаҳои асосии истифодаи замин 

нигаронида шудаанд. 

Маќсади асосии ислоњоти замин, ки дар кишвар гузаронида мешавад, 

ташкили як навъи муносибатњои заминист, ки истењсоли мањсулоти 

кишоварзї ва саноатии аз љињати экологї безарар ва ба истифодаи 

самараноки замин нигаронидашударо таъмин намояд. Ба ин маќсад баъди 

маљмуи чорабинињо ноил шудан мумкин аст.  

Функсияҳои идоракунии замин дар байни шумораи зиёди ташкилотҳои 

давлатӣ, аз ҷумла Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати адлия, 

Вазорати захираҳои табиӣ, Вазорати кишоварзӣ тақсим карда шудаанд, ки 

ин ба муайян кардани замина халал мерасонад. сиёсати умумии замин ва 

онро камсамар мегардонад. Ин таќсимоти хеле васеи ўњдадорињо боиси 

бархурди зиёди манфиатњо, такрори њамдигарї ва ќабули сусти ќарорњо 

мегардад, ки ба рушди соњаи идораи замин монеъ мешавад.Таљрибаи 

муосири муносибатњои замин. Вазъияти ба амаломада ба инкишофи 

муносибатњо дар масъалањои вобаста ба замин ва дигар молу мулк таъсири 

манфї мерасонад. Дар доираи ислоњоти маъмурї фавран чорањо дида, 

мавке ва масъулияти вазорату идорањоеро, ки дар ин соња кор мекунанд, 

аниќ муайян кардан лозим аст.  

Системам идораи фонди замини чумњурї, алалхусус, субъектњо, ки имруз 

мављуд аст, ба таври стихиявї, бе асоснокии зарурии илмї, дар асоси 

љустуљудои тачрибавї, бо роди озмоиш ва хато ташаккул ёфт.  Ин раванд бо 
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номутаносибии ҷиддӣ ва падидаҳои манфӣ дар тақсимот ва истифодаи 

захираҳои замин, ташаккули бозори замин ва инфрасохтори он ҳамроҳ 

шуда, бо аз муомилот баровардани қисми зиёди заминҳои кишоварзӣ, 

таназзули хок, кам истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар бахши кишоварзӣ, 

ғайриқонунӣ мусодираи қитъаҳои замин ва спекулятсияи қитъаҳои замин 

дар ҳама кишварҳои пешрафта, ба хусус дар ИМА, Чин, Канада, Ҷопон 

барои чунин «кирдорҳо бо замин» , ки бевосита ба манфиатҳои миллӣ зиён 

меоранд, бениҳоят сахти ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва чорањои маънавї пешбинї 

шудаанд.  

Унсурҳои баҳсбарангези идоракунии давлатии замин ва амволи 

ғайриманқул  омехта кардани функсияҳои ҳуқуқи давлатӣ ва ҳуқуқи хусусӣ 

дар як мақомоти давлатӣ ва ташкили ҳамкории байни системаҳои 

баҳисобгирии техникӣ ва системаи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи 

ғайриманқул ва муомилот буданд бо онҳо. Бархӯрди ошкорои манфиатҳо 

ҳангоми қабули қарор дар бораи замин ва дигар амволи ғайриманқул аз 

ҷониби агентие ба миён меояд, ки инчунин ваколати манфиатҳои соҳиби 

амволи ғайриманқули федералиро дорад.Ташкили идоракунии истифодаи 

замин аз танзими истифодаи захираҳои замин ва замин иборат аст 

объектњои табиї њангоми нигоњ доштан ва эњтимол зиёд кардани иќтидори 

захирањои замин. Бояд гуфт, ки дар айни замон истифодаи иқтидори замину 

захираҳо дар ҳолати бӯҳронӣ қарор дорад. Дар ҳоле ки  даҳ дарсади 

заминҳои ҳосилхези ҷаҳонро дар ихтиёр дорад, ҳиссаи он дар истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ ҳамагӣ тақрибан 2 фоизро ташкил медиҳад. Ба 

муќобили сарватњои замини Россия њуљуми аз љихати шакл осоишта, вале 

моњиятан дурбинона оѓоз ёфт.   

Хусусияти бисёрҷанбаи муносибатҳои замин бинобар мавқеи махсуси 

ки, ки ҳам объекти табиӣ ва ҳам амволи ғайриманқул мебошад, таносуби 

шаклҳои гуногуни инкишофи муносибатҳои ҳуқуқиро дар соҳаи истифодаи 

замин пешакӣ муайян мекунад. доираи шахсонеро, ки дар асоси њуќуќи 

истифодаи доимї ќитъањои замин истифода бурда метавонанд, мањдуд кард. 
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Сервитут - ҳуқуқи истифодаи маҳдуди замини бегона мебошад. Дар Кодекси 

замин ин муносибатњо дар моддаи. 23, ки ду намуди сервитутро пешбинӣ 

мекунад: давлатӣ ва хусусӣ. Сервитути ҷамъиятӣ дар ҳолатҳое муқаррар 

карда мешавад, ки барои таъмини манфиатҳои давлат зарур аст. Мисоли 

сервитути ҷамъиятӣ истифодаи роҳҳо, майдонҳо, боғҳо ва дигар заминҳои 

ҷамъиятӣ дар маҳалҳои аҳолинишин мебошад. Сервитути хусуси бо 

созишномаи байни шахсе, ки таъсиси сервитутро талаб мекунад ва соњиби 

китъаи замини њамсоя мукаррар карда мешавад. Мисоли сервитути хусусї 

истифода бурдани участкаи замини њамсоя барои даромадан ба бинои 

истикоматї ё кашидани ќубури газ яке аз њуќуќњои маъмултарин ба замин 

иљора мебошад. Шартномаи иљора ба муњлати дар шартнома пешбинишуда 

баста мешавад. Иљорагир китъаи замин баъди ба охир расидани муњлати 

шартнома њуќуќ дорад ба муњлати нав шартномаи иљора бандад.Њуќуќ ба 

китъаи замин дар натиљаи муомилоти хариду фуруш, туњфа, иваз намудан 

ба миён омада метавонад. Њангоми хариду фуруш, туњфа кардан, тагйир 

додани китъањои замин бояд принтсипи ягонагии таќдири ќитъаи замин 

риоя карда шавад. Ҳангоми бастани муомилот чунин талабот, ба монанди 

нигоҳ доштани истифодаи мақсадноки ќитъаи замин бояд риоя карда 

шавад, яъне агар қитъаи замин барои сохтмони манзили инфиродӣ дода 

шуда бошад, пас аз хариди он, ҷойгир кардани мағоза ё объекти дигар 

ғайриимкон аст. дар бораи он, ки ба маќсади додани ќитъа мувофиќ нест. 

Кодекси замин на танњо асосњо ва тартиби ба вуљуд омадани њуќуќ ба 

ќитъахои замин, балки асос ва тартиби ќатъи онњоро низ муайян мекунад. 

Ҳуқуқ ба қитъаҳои замин метавонад ихтиёран ё ихтиёран қатъ карда шавад. 

Њуќуќи ќитъаи замин, масалан, хангоми бастани ањд бо он ихтиёран ќатъ 

мегардад. Маҷбурӣ қатъ кардани ҳуқуқ ба қитъаи замин танҳо дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун имконпазир аст. Намунаи гирифтани маҷбурии 

қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ё коммуналӣ, яъне вақте ки қитъаи 

замин барои ҷойгиркунии объектҳои дигар зарур аст. Дар сурати вайрон 

кардани ќонунгузории замин замини маљбури гирифта мешавад. 
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Ҳуқуқвайронкунии замин, ки асоси мусодираи қитъаҳои замин мебошанд, 

дар моддаҳои 45-47 Кодекси замин муайян карда шудаанд, аз ҷумла 

истифодаи қитъаи заминро, ки ба мансубияти он мувофиқ нестанд, дар бар 

мегирад ё категорияи дигари замин; истифодаи ќитъаи замин бо роњњое, ки 

боиси хеле паст шудани њосилхезии заминњои хољагии ќишлоќ ё хеле бад 

шудани вазъияти экологї мегарданд.  

Назорати њифз ва истифодаи замин фаъолияти маъмурии маќомоти 

њокимияти давлати ва худидоракунии мањалли мебошад, ки дар 

гузаронидани санљиши холати замин, татбиќи тадбирњо оид ба истифодаи 

оќилона ва њифзи замин ва риояи меъёрњо ифода меёбад. ќонунгузории 

замин. Ќонунгузории амалкунанда якчанд намуди назоратро пешбинї 

мекунад: назорати давлати, мунитсипалии, љамъияти ва истењсоли.Њукумат 

барои инкишоф додани заминаи меъёрии њуќуќи дар соњаи муносибатњои 

замин як ќатор тадбирњо андешид, аммо ин тагйирот дар ќонунгузории 

Љумњурии Точикистон ба амал омадааст. қонунгузорӣ дар сохторҳои 

дахлдори ташкилии идораи давлатии замин тағйироти зарурӣ ворид 

накардааст, ки ба рушди гардиши замин ва умуман иқтисодиёти кишвар 

таъсири манфӣ мерасонад.  

Дар баробари ин, Кодекси замин ваколатҳои бисёрҷанбаро дар соҳаи 

муносибатҳои замин муайян мекунад, аз ҷумла: муқаррар кардани асосҳои 

сиёсати федералӣ дар соҳаи муносибатҳои замин; мукаррар намудани 

мањдудиятњои њуќуќи соњибони ќитъахои замин, истифодабарандагони 

замин, заминдорон, иљоракорон, инчунин мањдудиятњои муомилоти 

ќитъахои замин; идоракунии давлатӣ дар соҳаи мониторинги замин, 

назорати замин, заминсозӣ ва кадастри замин; муќаррар намудани тартиби 

гирифтани ќитъањои замин, аз љумла бо роњи бозхаридан барои эњтиёљоти 

давлатї ва коммуналї; гирифтани қитъаҳои замин барои эҳтиёҷоти давлат, 

аз ҷумла бо роҳи харид; таҳия ва татбиқи барномаҳои љумњуриявї, истифода 

ва ҳифзи замин; ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории кишвар ба 

салоҳиятҳои салоњияти худ гирифтаастаст.  
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Ҳамин тариқ, Кодекси замин доираи хеле васеи ҳуқуқҳои ҷамъиятӣ ва 

ҳуқуқи хусусии мақомоти ҳокимияти давлатиро муайян мекунад, ки дар 

асоси онҳо бояд ба сохтани модели сохтори ташкилии мақомоти иҷроия, ки 

барои идоракунии давлатии замин ва амволи ғайриманқул масъуланд, 

наздик шаванд. Ташкили системаҳои самаранок ва динамикии идоракунии 

замин вазифаи асосии стратегии муосир мебошад. Системае, ки аз замони 

Шӯравӣ боқӣ монда буд, ки чанд вазорату идора ба заминсозӣ машғул 

буданд, бояд барҳам дода шавад. Дар аксари қисматҳои ҷаҳон, одатан як 

мақоми давлатӣ мавҷуд аст, ки танҳо барои идораи замин масъул аст. Танњо 

як органи роњбарикунанда мавќеи бетарафро ишѓол карда, манфиатњои 

давлат ва њамаи тарафњои манфиатдорро дар як вакт беѓаразона ва 

мутаносиб ба назар гирифта метавонад. Суст тараќќї кардани хољагињо дар 

идоракунии самаранок ва истифодабарии фонди замин проблемаи љиддиро 

мемонад. Хоҷагӣ иттиҳодияи одамоне мебошад, ки моликият доранд ва бо 

иштироки шахсӣ фаъолияти хоҷагидорӣ мекунанд. Онњо ба ёрии давлат 

эњтиёљ доранд.  Дар баробари ин барои дењќононе, ки дар дењот кор 

мекунанд, ин гуна имтиёзњо нест. Ќарздињии имтиёзнокро тадбири асосие 

шумурдан мумкин аст, ки ин масъаларо њал карда метавонад. Дењќонон 

метавонанд аз чунин таклифњои банк, њамчун ќарзи якдафъаина ба 

дењќонон ва ё хатти кредит истифода баранд.   

 Масъалаи дигари муҳими истифодаи самараноки замин – 

«авф».мебошад.  Аксарияти шањрвандоне, ки дар корхонањо ташкилотњо 

барои боѓдорї, боѓу токдорї ва хољагии шахсии ёрирасон ќитъаи замин 

гирифтаанд, ки дар ин заминњо бо дасти худ ва аз њисоби маблаѓи худ 

хонањои боѓу даштї сохтаанд, њуљљати тасдиккунандаи њуќуќи худро ба 

моликият надоранд. Ҳамаи ин имкон намедиҳад, ки чунин объектҳои 

амволи ғайриманқул ба муомилоти ҳуқуқи гражданӣ ҷалб карда шаванд, 

онҳо ба сифати гарав, аз ҷумла барои додани қарзи ипотекаи манзилӣ 

истифода шаванд, даромади буҷети маҳаллӣ аз ҳисоби андози замин ва 

андози моликияти шахсони воқеӣ ташаккул ёфта, онро коҳиш дод бо роњи 
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мерос додани онњо душвор аст. Њамин тавр, масъалањое, ки дар протсесси 

ташаккул ва инкишофи муносибатњои замин ба миён меоянд, кушода 

мемонанд ва онњоро давра ба давра њал кардан зарур аст.Гузаштан ба 

усулњои њозиразамони  истифодаи замин имкон медињад, ки принсипхо ба 

амал бароварда шаванд рушди устувор ва ҳифзи муҳити зист ҳангоми 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин. 

Ќисмњои таркибии танзими иќтисодї аз мукаммалгардонии 

муносибатњои заминдорї ва бавуљудойии бозори замин, ташаккулёбии 

маљмуи пардохтњои замин ва мукаммалгардонии маљмуи 

заминистифодабарї   иборат аст, ки бо шабакаи фишангњои ташкилї-

иќтисодї таќвият дода мешаванд. Бахшњо њамчун асоси танзим бояд тамоми 

равандњои њавасмандгардонии заминистифодабариро аз сатњи љумњуриявї 

то маќомоти худидоракунии мањаллї дар бар гиранд. Механизми 

пешнињодгардидаи танзими иќтисодии муносибатњои заминдорї ќолаби 

истифодабарии захирањои заминро дигар намуда, онро нисбатан самаранок 

мегардонад. Ин имкон медињад, ки   ба усулњои иќтисодии танзими 

муносибатњои заминдорї гузарем (расми 3.2.1).  
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Расми 3.2.1. Модели танзими иқтисодии муносибатҳои заминдорӣ 
 

Ба аќидаи мо муносибатњои нави заминдорї дар натиљаи ислоњот, ки 

инкори монополияи давлатї, эътирофи моликияти сањмї, мањаллї ва 

хусусиро ифода менамоянд, бояд ба ташаккули тафаккури нави муносибат 

ба замин ва дар оянда ворид намудани замин ба гардиши бозорї мусоидат 

намояд. Дар љумњурї гардиши замин, ки њамчун маљмўи созишњои марбут 

ба замин фањмида мешаванд, дар марњилаи ташаккулёбї ќарор доранд. 

Њоло њам имконияти самтгирии гардиши заминро ба ташкил ва њалли 

масъалањои барои кишвар муњим вуљуд дорад, аз љумла таъмини њолат ва 

истифодабарии самараноки фонди замин, нигоњдошти шаклњои заминдорї, 

банаќшагирии заминистифодабарии устувор.  

 Шакли ташкилї-њуќуќии заминистифодабарии истењсолоти 

кишоварзии бузургро дар бахши хусусї ќонунгузории амалкунандаи миллї 

ба инобат намегирад. Татбиќи чунин шакли заминистифодабарї ба 

расмиятдарории ќонунгузорї ва асоснокунии иљтимої-иќтисодиро таќозо 

менамояд. Заминдории бузурги бахши хусусї ба шакли заминдории 

коллективї шабоњат дорад. Дар таљрибаи љањонї шакли хусусии заминдорї 

дар соњаи кишоварзї асосан дар намуди хољагии оилавии наонќадар калон 

амал мекунад. Дар баробари он, инчунин корхонањои кишоварзии бузурги 

хусусї низ фаъолият менамоянд.  

Ба аќидаи мо муносибатњои нави заминдори дар натиљаи ислоњот, ки 

инкори монополияи давлатї, эътирофи моликияти сањмї, мањаллї ва 

хусусиро ифода менамоянд, бояд ба ташаккули тафаккури нави муносибат 

ба замин ва дар оянда ворид намудани замин ба гардиши бозорї мусоидат 

намояд. Дар љумњурї гардиши замин, ки њамчун маљмўи созишњои марбут 

ба замин фањмида мешаванд, дар марњилаи ташаккулёбї ќарор доранд. 

Њоло њам имконияти самтгирии гардиши заминро ба ташкил ва њалли 

Муайян намудани сатњи 

нархи гаравї њангоми 

маблаѓгузории ипотекї 
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масъалањои барои кишвар муњим вуљуд дорад, аз љумла таъмини њолат ва 

истифодабарии самараноки фонди замин, нигоњдошти шаклњои заминдорї, 

банаќшагирии замин-истифодабарии устувор.  

Шакли ташкилї-њуќуќии заминистифодабарии истењсолоти 

кишоварзии бузургро дар бахши хусусї ќонунгузории амалкунандаи миллї 

ба инобат намегирад. Татбиќи чунин шакли заминистифодабарї ба 

расмиятдарории ќонунгузорї ва асоснокунии иљтимої-иќтисодиро таќозо 

менамояд. Заминдории бузурги бахши хусусї ба шакли заминдории 

коллективї шабоњат дорад. Дар таљрибаи љањонї шакли хусусии заминдорї 

дар соњаи кишоварзї асосан дар намуди хољагии оилавии наонќадар калон 

амал мекунад. Дар баробари он, инчунин корхонањои кишоварзии бузурги 

хусусї низ фаъолият менамоянд.  

 Аз гуфтањои болозикр бармеояд, ки заминистифодабарии оќилона ба 

масъалањои шаклњои ташкилї-њуќуќии корхонањои кишоварзї ва 

васеъшавии фаъолияти онњо алоќаманд аст. Оќибатњои иќтисодии 

муттамарказшавии аз њад зиёди замин ба мушкилоњои идоракунии хољагї 

оварда мерасонад, ки дар навбати худ вобаста ба шаклњои гуногуни 

ташкилї-њуќуќии хољагидорї бо роњњои гуногун њалли худро меёбад. 

Вобаста ба ин мо модели дастгириии давлатии заминистифодабарии 

самаранокро  дар кишоварзї пешнињод менамоем (расми 3.2.2). 

 Низоми модели мазкур аз муайян намудани омилњое, ки зарурати 

дастгирии давлатии кишоварзиро ба миён меоранд, самтњои дастгирии 

давлатии соња ва омилњои таќсимоти маблаѓњои дастгирии давлатиро дар 

бар гирифта, њамгироии онњо ба самаранок истифодабарии заминњо 

мусоидат менамояд ва дар натиља амнияти озуќаворї, рушди дењот, 

нигањдории њосилхезии хок ва њифзи муњити зист таъмин мегардад. 

Дар модели мазкур самтњои дастгирии давлатии кишоварзї мавќеи 

хосаро ишѓол намуда, ба растанипарварї, чорводорї, пардохти ќисме аз 

харољоти фоизи ќарњо, барномаи давлатии баландбардории њосилхезии 

хокњо, барномаи давлатии ислоњоти кишоварзї, субсидияи зарар њангоми 
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њолатњои фавќуллода ва маблаѓњои маќсаднок љињати сармоягузорї бо 

фоизњои махсуси давлатии ба соња равоншуда равона мегарданд. 
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Ба аќидаи мо, тасаввуроти он ки шакли моликият ба замин ба 

самаранокии истењсолоти кишоварзї таъсироти калон дорад, на онќадар 

дуруст аст. Њамзамон, яќинан маълум нест, ки кадоме аз шаклњои моликият 

- хусусї ё давлатї ба ноилгардии маќсадњои асосии иљтимої -иќтисодї, яъне 

на шакли давлатї ва на шакли хусусии моликият кафолати нигоњдорї ва 

самаранокии иќтисодии захирањои заминро дода наметавонад.  

Њамин тавр, гузариш ба ислоњоти   заминистифодабарии самаранок 

дар миќёси љумњурї зарурати татбиќи маљмўи чорабинињоро оид ба баланд 

бардоштани њосилхезии хок барќарорсозии экосистемањо, љорикунии 

механизми њавасмандгардонии заминистифодабарии оќилонаи замин, 

баландбардории маќоми захирањои замин дар њалли муаммоњои иљтимої - 

иќтисодии љумњарї ва минтаќањои он, инчунин љорикунии мањдудиятњои 

меъёрии экологї барои заминистифодабарандагон пешбинї менамояд 

Фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ, ки муҳимтарин рӯйдоди садаи 20 

гардид, ба ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ озодӣ ва истиқлолият овард, аммо 

ҳамзамон онҳоро ба чанголи фалокатҳои сиёсӣ ва бӯҳронҳои иқтисодӣ 

кашид. Барбод рафтани робитаю муносибатњои иќтисодию фархангї, 

иљтимоию сиёси, ки дар давоми дањсолањо инкишоф ёфта буд, барои 

Тољикистон, њамчунин барои дигар љумњурињо талафоти калон овард. 

Илова бар ин, мушкилоти зиёди иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва дигар 

мушкилоте, ки дар се соли аввали ба даст овардани истиқлолият (1991- 1994 

г.) дар назди кишвар қарор дошт, на танҳо ҳалли худро наёфтанд, балки, 

баръакс, дар натиҷаи ҷанги бемаънии шаҳрвандӣ боз ҳам шадидтар 

гирифтанд.  Аз ин рӯ, қариб як миллион ҳамватанони мо дар ҳолати гуреза 

ва оворагони дохилӣ қарор гирифтанд. Аз муаммоњои мављудаи онвақтаи 

кишвар истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ 65-70 фоиз кам шуд, 

сатҳи зиндагии мардум хеле паст шуд. 

Дар чунин шароит ба кишвар пешвои кордону кордон ва ќатъї, 

сарвари давлат лозим буд, ки кишварро аз буњрони шадид мебарорад. 



 

 

126 

 

Дар ин росто, нақши махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Шарифович Раҳмоновро дар ноил шудан ба сулҳу 

суботи кишвар ва фароҳам овардани заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ барои 

ислоҳоти замин, ки татбиқи он баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оғоз гардида буд, таъкид кардан зарур аст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи ислоњоти замин» аз 5 марти соли 1992 № 595 бо сабаби вазъи 

иљтимоию сиёсии дар боло зикргардида ќатъ карда шуд. 

Аз соли 1996 дар натиљаи сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи 

роњбарияти кишвар, ки масъулияти сарнавишти кишварро ба дўш гирифт, 

Тољикистон тадриљан аз буњрон рањої ёфт. Бас кардани оташбас ва 

баркарор гардидани сулҳу субот дар кишвар ба ҳукумат имкон дод, ки 

тамоми талошҳояшро ба сӯи кори осоиштаю созанда равона намояд. 

Яке аз соњањои муњими иќтисодиёти мамлакат, ки дар маркази 

диќќати Президенти љумхурият ќарор дорад, соњаи кишоварзи мебошад. 

Бинобар вазъияти ба амаломадаи иљтимої-сиёсї ба љумхурї аз хориља 

ва дигар давлатњои њамсоя озуќаворї кам ворид мешуд, тањвили нурињои 

маъданї ќариб тамоман ќатъ мегардид, техникаи кишоварзї ва дигар 

таљњизот аз кор мемонд, хољагии ќишлок дар остонаи фалокат ќарор 

гирифт.  

Структураи он ваќт мављудаи корхонањои давлатї ва кооперативии 

хољагии ќишлоќ ба муносибатњои бозорї мувофиќ  набуда, дар аввал ба 

хариди давлатї, таъминот, нарх ва ѓайра нигаронида шуда буд. Яке аз 

вазифањои ислоњоти аграрї ташкил намудани сохтори дигар, бештар ба 

талаботи иќтисоди бозоргонї мувофиќ, дар асоси мустаќили 

истењсолкунандагони мол ва механизмњои бозории њамкории онњо мебошад. 

Роњњои асосии ташаккули структураи нави истењсолї, ки протсессњои 

ислоњоти замин ва аз нав ташкил кардани хољагињои калону самаранокро 

дар бар мегирад, муттањидшавии хољагињои хурд ба шаклњои нави 

хољагидорї мебошад. Дар натиҷаи ин равандҳо системаи 

истеҳсолкунандагони сайёри ба бозор нигаронидашудаи 
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истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар таъминот, фурӯш ва 

коркарди маҳсулоти онҳо, хизматрасониҳои агротехникӣ ҳамкорӣ мекунанд, 

инчунин системаи корхонаҳои агробизнесҳои хусусӣ ва омехта дар соҳаи 

кишоварзӣ пайдо мешаванд, ки мањсулоти худро ба истеъмолкунандаи 

нињоии мерасонд, . 

Давлат дар шароити гузаштан ба иќтисоди бозоргонї ва душворињое, 

ки дар ин раванд ба миён омада буданд, фаъолияти муътадили иќтисодии 

хољагии ќишлоќро таъмин карда наметавонист ва дар асоси он масъалаи 

ислоњоти замин ба миён омад, то ки барои ташкили иќтисодиёт шаклњои 

хољагидории нав, аз љумла хољагињои индивидуалї ва дењќонї (фермерї), 

иттињодияњо, кооперативњои истењсолї ва хољагихои шахсї ташкил карда 

шаванд. 

Ѓайр аз ин, бо назардошти душворињое, ки дар ваќти ба кор андохтани 

иншоотњои мелиоративї ва ирригационї ба амал омадаанд, инчунин риоя 

накардани тадбирњои агротехники майдонњои табиии пурќимате, ки онњоро 

хатњои ирригационї фаро гирифта буданд, ба харобазор табдил ёфтанд. 

Маҳз ҳамон вақт дар натиҷаи муносибати оқилона барои наҷоти 

миллат аз гуруснагӣ қадамҳои аввалини таърихӣ гузошта шуда буд, 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷудо кардани 50 

ҳазор гектар замин барои хоҷагии ёрирасони шахсии шањрвандон» имзо 

шуд, ки дар натиљаи он дар кишвар якбора афзоиши истењсоли мањсулоти 

кишоварзї, бењбудї ва баланд шудани сатњи зиндагонии мардум ба хусус 

дар ноњияњои кўњистони љумњурї, ки аз сабаби суст будани алоќа ва 

набудани роњњо, кашондани хурок хеле  хавфнок буд, ба чашм мерасид. 

Чунин натиљањои мусбатро мушоњида намуда, Президенти љумњурї 

Фармони «Дар бораи људо намудани 25 њазор гектар замин барои хољагии 

ёрирасони шахсї»-ро аз 1 декабри соли 1997 № 874 имзо кард. 

Қадами навбатии баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар 

ва рушди соҳаи кишоварзӣ ин ба имзо расидани Фармони Президенти 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи азнавташкилдиҳии корхонаю 

ташкилотҳои кишоварзї» аз 25 июн – июни соли 1996 No522 мебошад. . 

Азнавташкилдихї ин таѓйир додани муносибатњои истењсолию 

иќтисодї дар хољагии ќишлоќ, саноати коркард ва инфраструктураи ба он 

вобаста дар асоси интихоби озоди шаклњои моликият ва хољагидорї бо 

назардошти алоќањои мављудаи технологї ва иќтисодї мебошад. 

Маќсади асосии бозсозї баланд бардоштани њавасмандии одамон ба 

мењнати сермањсул бо роњи ба њам пайвастани манфиатњои шахсї, 

коллективї ва давлатї мебошад. 

Аз нав ташкил кардани корхонаю ташкилотњои хољагии ќишлоќ дар 

асоси маљлиси умумии аъзоёни хочагї ба амал бароварда мешавад. 

Дахолати маќомоти њокимияти мањаллї ба ќабули ќарори маљлиси умумии 

аъзоёни хољагињо оид ба ташкили хољагии дењконї ва дигар намудњои 

хољагидорї манъ аст. 

Корхонањо бо хоњиши аъзоёни коллективњои мењнатии онњо 

метавонанд ба хољагињои дењќонї (хољагї) аз нав ташкил карда шаванд. 

Корхонаҳои коллективӣ ё муштарак, кооперативҳо, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, 

ширкатҳо, иттиҳодияҳое, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ машғуланд, инчунин хизматрасониҳои кишоварзӣ, 

таъминот, фурӯш ва ғ. 

Дар сурате, ки маљлисњои коллективњои мењнатии корхонањо дар 

бораи нигоњ доштани шакли пештараи хољагидорї ќарор ќабул кунанд, 

онњо бо замине, ки мувофиќи ќонуни амалкунанда дода шудааст, аз нав ба 

ќайд гирифта мешаванд. Дар баробари ин њуќуќи бечунучарои корманд 

барои бе ризоияти коллективи мењнатї ё маъмурият ба рухсатии кор бо 

људо кардани њиссаи замин ва њиссаи амвол таъмин карда шавад. Њангоми 

азнавташкилдињии корхонањо инњо таъмин карда мешаванд: 

 нигањдории истифодаи маќсадноки замину об; 

 ошкорбаёнӣ, масъулият дар назди ҷомеа; 

 адолати иљтимої ва таъминоти коргарони корхонањо; 
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 муњайё кардани шароит барои инкишофи системаи инфраструктураи 

иљтимоию истењсолї. (Илова дар бораи азнавташкилдињии корхонаю 

ташкилотњои хољагии ќишлоќ. Замимаи № 2 Фармони Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 25 июни соли 1996 № 522). 

Хусусияти ислоњоти замин дар Љумхурии Тољикистон дар он зоњир 

мегардад, ки, аввалан, худи раванди ислоњоти замин заминаи мустањками 

тайёр кардани асосњои илмию амалии инкишофи минбаъдаи он гардид. 

Ислоњоти замин аз љињати иљтимої, сиёсї ва иќтисодї бояд њамчун 

воќеаи дорои ањамияти таърихї бањо дода шавад. Ќонун «Дар бораи 

Ислоњоти замин» аз љињати мазмуну мундариља ояндадор ва шаклан 

замонавї ба маънои аслии калима дар муносибатњои моликияти замин дар 

Тољикистон марњилаи нави таърихиро кушод. Бар асоси ин қонун замин ба 

ҳар як шаҳрванд, ки ҳуқуқи гирифтани саҳми заминро дорад, ройгон ва 

якумра дода мешуд. 

Вазифањои асосии ин  фароњам овардани шароит барои инкишофи 

баробарњуќуќи шаклњои гуногуни хољагидории замин, ташаккули 

иќтисодиёти серсоња, истифодаи оќилона ва њифзи замин бо маќсади зиёд 

намудани истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ мебошанд. 

Дар он возењ гуфта шудааст, ки њангоми ба амал баровардани 

Ислоњоти замин њуќуќи њар як шањрванд ва коллектив ба ихтиёрї ва 

интихоби шаклњои заминистифодабарї ва фаъолияти хољагидорї дар замин 

таъмин карда мешавад, инчунин талаб кардани замине, ки пештар ба 

заминњо дода мешавад, роњ дода намешавад ба ниёгон ва муассисањои динї 

тааллуќ доштанд. 

Ислоњоти замин дар Љумхурии Тољикистон моњиятан ќадами аввалин 

дар таърихи халќи тољик мебошад, ки самти асосии он баланд бардоштани 

сатњи зиндагї ва фаъолияти иќтисодии дењќони одди (дењќони) мебошад. 

Њокимияти Советї баъд аз соли 1917 дар мандати дењќонон мувофиќи 

Декрет «Дар бораи замин» аз 26 октябри соли 1917 1917 г. (аз рўи услуби 

куњна) тамоми заминро моликияти халќ эълон карда, моликияти хусусии 

заминро барњам дода, ба иљора ва ба гарав гузоштани онро манъ кард. 
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Заминњо ба ихтиёри комитетњои замин, ки органњои ваколатдори њокимияти 

давлатї дар мањалњо буданд, дода шуданд. Њамин тавр, замин ба ихтиёри 

давлат дода шуд. Минбаъд дар декрет дар бораи љамъиятикунонии замин 

пешбинї карда шуда буд, ки тамоми моликият ба замин ва дигар сарватњои 

табиї абадї барњам дода, ихтиёрдории онњо ба ихтиёри органи давлатї 

дода мешавад. Танзими минбаъдаи нормативии њуќуќи замин дар доираи 

принсипњои назариявии истифодаи сотсиалистии замин, ки принсипњои 

асосии онњо инњо буданд: характери маќсадноки истифодабарии замин; 

устувории ҳуқуқи истифодаи замин; ҳуқуқи истифодаи ройгони замин. 

Асоси асосие, ки дар он муносибатњо оид ба истифодаи замин ва танзими ин 

муносибатњо барпо карда шудаанд, њуќуќи моликияти истисноии давлатї ба 

замин буд. 

Дар байни соли 1990 ва 1993 г. Аз ҳама муҳим дигаргуниҳо дар соҳаи 

таъмини замин ба моликияти хусусӣ буданд. Фаъолияти ќонунгузорї дар се 

самти асосї сурат гирифт: таъсис ва танзими хусусигардонии заминњои 

кишоварзї; хусусигардонии замин ва хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ; 

хусусигардонии замин дар истифодаи шањрвандњо. Дар сурати охир мо 

ќитъањои замини барои истифодаи шахсї ба шањрвандњо додашударо дар 

назар доштем, яъне хо-љагињои ёрирасони шахсї, участкањои замин барои 

манзили индивидуалї, сохтмони гараж ва коттељњои тобистона, ќитаи замин 

барои боѓу токзор, 

Самти махсуси танзими қонунгузорӣ танзими ҷамъоварии пардохтҳо 

барои замин буд. 

Мутобиқи Қонуни мазкур объекти ислоҳоти замин фонди ягонаи 

замин мебошад, ки дар натиҷаи ислоҳоти замин дар моликияти давлатӣ 

боқӣ мемонад ё ба моликияти коммуналӣ ё хусусӣ (хусусӣ гардонида 

шудааст) мегузарад. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими Қонуни мазкур дар он аст, ки дар асоси он 

ҳама намудҳои моликият (давлатӣ, мунисипалӣ, хусусӣ) баробаранд ва аз 

ҷониби давлат ҳифз карда мешаванд. 
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Заминњои назди хонањои истиќоматии шахсї, участкањои шахсї, 

боѓњои шахсї, колхозї ва кооперативї, дачањои тобеи совхозу совхозхо, 

инчунин заминњои хусусигардонии совхозњо ва колхозњо ба моликияти 

шахсї дода мешаванд. 

Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини Қонуни мазкур дар он аст, ки 

заминҳое, ки дар истифода ва иҷораи қонунии шаҳрвандон қарор доранд, 

дар асоси Қонуни мазкур ба моликияти хусусӣ ба андозаи ройгон ба онҳо ба 

андозаи барои он гирифташуда дода мешаванд. истифодаи қонунӣ ва иҷора. 

Љумњурии Тољикистон кишвари кўњистону аграрї буда, 93 фоизи 

њудуди онро кўњистон ишѓол намуда, масъалаи бо озуќаворї таъмин 

намудани кишоварзї ба мањсулнокии њамагї 7 фоизи њудуди кишвар 

вобаста аст. 

Дар моддаи 13 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 

замин моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки 

онро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. 

Дар минтаќаи обьёришаванда ќариб њамаи имкониятњои минбаъд зиёд 

кардани истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ аз њисоби азхудкунии 

майдонњои нав ба кор андохта шуданд. Бинобар ин диќќати асосиро ба 

дуруст ва оќилона истифода бурдани заминњои мавчуда додан лозим аст, ки 

ба ин бо роњи минбаъда баланд шудани маданияти зироаткорї муваффаќ 

шудан мумкин аст. 

Дар Тоҷикистони камзамин, сарфи назар аз зиёд шудани майдони 

заминҳои обӣ дар давоми 30 соли охир, раванди рушди демографӣ боиси 

кам шудани замин ба ҳар як сокини ҷумҳурӣ гардид. 

Агар раванди афзоиши аҳолӣ бо чунин суръат идома ёбад, пас то соли 

2020 майдони замини корам ба ҳар як сокини кишвар то 0,04 гектар, 

обёришаванда кам мешавад. 

Бояд гуфт, ки дар давоми 15-16 соли охир раванди азхудкунии 

заминњои нав бо сабабњои иќтисодї боздошта шуда бошад њам, вале њар сол 
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дар ин давра барои эњтиёљоти ѓайрихољагии ќишлоќ майдонњои хеле калон 

људо карда мешаванд. 

Ба ин муносибат бо маќсади нигоњ доштан ва бењтар намудани 

заминњои обї аз њисоби заминњои обии участкањои наздињавлигї, 

участкањои сохтмони манзил ва объектњои ѓайриистењсолї Президенти 

Љумхурии Тољикистон Э. 

Муњофизати замин, самаранок ва оќилона истифода бурдани 

захирањои замини љумњурї кисмњои асосии Ислоњоти замин мебошанд. 

Раванди ислоњоти замин дар Љумњурии Тољикистон бар хилофи дигар 

давлатњо дар роњи баланд бардоштани мањсулнокии кишоварзї ва баланд 

бардоштани сатњи некўањволии ањолї иќдоми аввалинест, ки дар таърихи 

халќи тољик њамсолро надида буд. 

Хусусияти модели тољикии Ислоњоти замин дар он аст, ки дар натиљаи 

Ислоњоти замин дар љумњурї дигаргунињои иќтисодї оѓоз ёфтанд, ки 

муњимтарини онњо Ислоњоти низоми андозбандї дар хољагии ќишлоќ, ѓайр 

аз ин, тамоми масъалањои иќтисодї, сиёсї, шароит, тафаккури мардуми 

тоҷик, тамоми расму оин ва омили муҳимтарин - сарвати бебаҳо ва ғании 

табии, фонди замини кишвар. 

Бакайдгирии давлатии шаклњои нави хочагидории навташкил ройгон 

буда, барои бакайдгирии њуќуќи истифодаи замин маблаѓ ситонида 

намешавад. Ба шањрвандони љумњурї, ки ба синни 18 расидаанд, замин 

барои истифодаи якумраи меросї бепул дода мешавад. 

Ѓайр аз ин, ба маќсади аз нав таќсим кардани одилона ва демократии 

протсесси Ислоњоти замин њар як аъзои хољагии дењќонї вобаста ба фонди 

замини ин ё он минтаќа сањми замин дорад. 

Ҳама масъалаҳои ташкилӣ, аз қабили интихоби раиси хоҷагии 

деҳқонӣ, ҳайати аъзои хоҷагии деҳқонӣ, муттаҳидшавии якчанд хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ва ҷудошавии онҳо танҳо бо иштироки тамоми аъзои хоҷагии 

деҳқонӣ озодона сурат мегирад. аз тарафи «Маљлиси умумии» аъзоёни 

хољагии ќишлоќ. Дар баробари ин, дахолати Њукуматњои мањаллии 
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њокимияти давлатї ва маќомоти дигар тибќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон манъ аст. 

Мутобиќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

хољагињои дењќонї (фермерї)» аз 10 майи соли 2002 № 48 хољагии дењќонї 

дар баробари ташкилотњои тиљоратї ва соњибкорони инфиродї звенои 

баробарњуќуќи низоми иќтисодї мебошад. Хољагии дењќонї сохтор ва 

усули истењсолотро бо назардошти манфиати худ мустаќилона муайян 

мекунад ва метавонад бо њар намуди фаъолияте, ки гузории Љумхурии 

Тољикистон манъ накардааст, машѓул шавад. 

Дахолати маќомоти давлатї ва шахсони мансабдор ба фаъолияти 

иќтисодии хољагии дењќонї роњ дода намешавад. 

Яке аз хусусиятњои хоси Ислоњоти замин аз он иборат аст, ки 

заминњои барои маќсадњои илмї људо кардашуда, хољагињои тухмипарварї, 

зотпарварї ба ислоњот дучор намешаванд, ки ин ба хољагињои мазкур имкон 

медињад, ки дар шароити иќтисоди бозаргонї тадќиќоти илмию амалиро 

инкишоф дињанд. 

Бо маќсади татбиќи самараноки ислоњоти замин дар Љумњурии 

Тољикистон ва ноил шудан ба талаботи пешбинишуда оид ба татбиќи 

ислоњоти замин фармону ќарорњои зерин имзо ва ќабул карда шуданд: 

1. Фармони Президенти Љумхурии Тољикистон «Дар бораи 

азнавташкилдињии корхонаю ташкилотњои кишоварзї» аз 25 июни 

соли 1996 № 522, ки маќсади асосии он истифодаи самаранок ва 

оќилонаи захирањои замину об, зиёд намудани истењсоли мањсулоти 

кишоварзї мебошад ва барои иљрои бомуваффаќияти он офарида 

шудааст; Кумитаи захираҳои замин ва идораи замини назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Фармони Президенти Љумхурии Тољикистон «Дар бораи татбиќи 

њуќуќи истифодабарии замин» аз 22 июни соли 1998 № 1021. 

Мувофиќи Фармони мазкур ва бо моддаи 17 Кодекси замини 

Љумхурии Тољикистон хуљљати асосї тасдиккунандаи њуќуќи 

истифодаи замин шањодатномаи њуќуќи истифодабарии замин ва 
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шањодатномаи сањми замин мебошад. Либоси ягона барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Намунаи шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи замин ва 

шаҳодатномаи саҳми замин, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 июли соли 1998 № 244 «Дар бораи чораҳои татбиқи 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи татбиқи 

ҳуқуқи истифодабарии замин», шаҳодатнома аз ҷониби Кумитаи 

захираҳои замин ва идораи замини назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Госкомземи нав) дода мешавад. 

3. Кодекси замини Љумхурии Тољикистон, 1996 

4. Кодекси граждании Љумхурии Тољикистон, 1999 

5. Кодекси андози Љумхурии Тољикистон 1999 

6. Қонун «Дар бораи хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), 2002 

7. Қонун «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

8. Қоидаҳои азнавташкилдиҳӣ ва ислоҳоти ташкилотҳои кишоварзӣ, 30 

июни соли 2006 № 1775. 

Азнавташкилдињи - ин раванди ба корхонањои хурд таќсим кардани 

корхона, бо дигар корхонањо њамроњ шудан ё ба шакли дигари ташкилию 

њуќуќи табдил додани онњо мебошад. Колхозњо аз руи шакли ташкилию 

њуќуќии худ дар аввал корхонаи ѓайридавлати буда, хусусигардонида 

намешаванд, балки мувофики гузориши амалкунанда аз нав ташкил карда 

мешаванд. Муќаррарот ба хољагињое низ дахл дорад, ки аз њисоби буљет бо 

пул таъмин карда нашудаанд. Истисно корхонаҳои кишоварзӣ мебошанд, 

ки фаъолияти онҳо дорои аҳамияти давлатӣ ё хусусияти саноатӣ мебошад. 

Чунин корхонањо то њол моликияти давлатї мемонанд ва тартиби 

хусусигардонї ва азнавташкилдињии онњо алоњида муайян карда мешавад. 

Рӯйхати ин корхонаҳоро ҳукумат муқаррар мекунад. 

Дар рафти азнавсозї, ки дар он љое, ки он аз љињати иќтисодї мувофиќ 

аст, хољагихоро вайрон кардан мумкин аст ва њар як участка аз рўи схемаи 

худ аз нав ташкил карда мешавад. 
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Самти азнавсозиро коллективи хољагї дар асоси ихтиёрї интихоб 

мекунад. Принсипи ихтиёрї ба хољагињои муфлис эълоншуда дахл надорад, 

онњо бояд бо тартиби махсус барњам дода ва аз нав ташкил карда шаванд. 

Сарфи назар аз самти интихобкардаи азнавташкилдињи барои њар як 

хољагї бояд тартиботи умумии зерин риоя карда шавад: 

а) Дар хољагї комиссияи махсуси азнавташкилдихї ташкил карда 

мешавад, ки ба њайати он намояндагони органњои њокимияти мањаллї, 

маъмурияти хољагї, коллективи мењнатї, управленияњои хољагии ќишлоќи 

ноњиявї, комиљроияи ноњия, кредиторони асосии иќтисодиёт дохил 

мешаванд. Њайати комиссияро комиссияи дахлдори вилоятї оид ба таљдиди 

корхонањо тасдиќ мекунад. 

б) Объектњои соњаи иљтимої ва инфраструктураи инженерї, ки дар 

баланси хољагињо буда, барои тамоми њудуди хољагии халќ ањамияти 

хизматрасонї доранд, метавонанд ба органњои дахлдори мањаллии 

њокимияти давлатї дода ё фурухта шаванд. 

Номгўи объектњои додашуда ё фурўхташуда ва шартњои додани 

онњоро комиссияи азнавташкилдињи бо мувофиќа бо маќомоти мањаллии 

њокимияти давлатї ва коллективи мењнатии хољагии азнавташкилшуда 

муќаррар мекунад. 

в) Коллективњои мењнатии колхозу совхозњо бояд маљлисњои умумї 

гузаронда, дар бораи шакли хољагидорї, њаридани объектњо ё ба иљора 

додани заминњои хољагии ќишлоќ зиёда аз заминњои хољагии ќишлоќ бепул 

ё аз руи нормаи районй карор ќабул кунанд; дар бораи ба маќсад мувофиќ 

будани гирифтани ќитъањои замини ишѓолкардаи љангалзорњо, обанборњо 

ва иншоотњои ба он алоќаманд ва дигар объектњои љамъиятї. 

Аз рўи љамъбасти маљлис ба органњои мањаллї барои дар ин ё он 

шакли хољагидорї додани замин ариза додан лозим аст. 

г) Дар њар як хољагии азнавташкилшуда бояд њиссањои (њиссаи) молу 

мулкии кормандон ва нафаќахурон муайян карда шаванд. Дар сурати 

интихоби шакли инфиродӣ ё коллективии замин, саҳмияҳои инфиродии 

замин низ муайян карда мешаванд. 
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Саҳмияҳои амвол ва замин метавонанд дар як саҳмия бо зикри арзиши 

умумии он муттаҳид карда шаванд, аз ҷониби соҳибони ин саҳмияҳо 

мубодилаи мутақобилан ё соҳибон ба дигарон фурӯхта шаванд. 

Ба ҳар як соҳиби замин ва саҳмияҳои амвол шаҳодатномаи моликият 

дода мешавад. 

д) Агар коллективи мехнатї дар бораи пурра ба хочагињои дењќонї 

(фермерї) ё корхонањои хурд таќсим кардани худ  ќарор ќабул накарда 

бошад, пас аз муайян кардани моликияти инфиродї ва сањми замин њар як 

коргар ё гурўњи онњо метавонад барои пеш бурдани хољагии индивидуалї 

мурољиат кунанд.   

Пешниҳодҳо дар бораи ҷудо кардани амвол аз ҷониби комиссияи 

азнавташкилдиҳӣ таҳия гардида, қарори он бо тартиби муқаррарнамудаи 

Қонун тасдиқ карда мешавад. 

Њангоми таксим кардани амвол ва замин ба субъектњои нави 

хољагидорї ба ќадри имкон бо воњидњои људогонаи истењсолї (масалан, 

хољагињо, корхонањои коркард ва ѓайра) таъмин кардан лозим аст 

Бо маќсади таъмини тартиби људо кардани замин ба коргарони 

хориљшаванда барои пешбурди хољагии дењќонї (хољагии дењќонї) бо 

пешнињоди комиссияи азнавташкилдињи дар навбати аввал массиви 

заминњои кишоварзї муайян карда мешавад. 

Њангоми додани объектњои инфраструктураи истењсолии 

дохилихољагї барои њамаи истењсолкунандагони хољагии ќишлоќ дар 

њудуди хољагии азнавташкилшуда дастрасии якхелаи онњоро таъмин кардан, 

инчунин ба имкони азнавташкилдињии онњо роњ надодан зарур аст. Ба ин 

маќсад мувофиќи маќсад аст, ки ин объектњо ба корхонањои манфиатдор 

њамчун моликияти коллективї аз рўи њисса дода шаванд. 

е) Маљлиси коргароне, ки аз хочагї баромадани худро эълон 

накардаанд, дар бораи роњњои бозсозии минбаъдаи хољагї худ ќарор ќабул 

мекунад. Роҳҳои зерин имконпазиранд: 

 ташкили якчанд корхонаи мустаќил, ки њар кадоми онњо шакли 
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ташкилию њуќуќии худро мегирад; 

 аз нав ташкил кардан ба љамъияти сањњомї ё кооперативи истењсолии 

тамоми хољагии халк (бе аз кор рафтани коргарон). 

Дар асоси колхоз ё совхози аз нав ташкилшуда, агар он ба якчанд 

корхона, хољагињои дењќонї таќсим шавад, як ё якчанд иттињодия ташкил 

кардан мумкин аст. 

Дар давраи азнавташкилдињии  хољагињо маъмурияти хољагї барои 

давом додани фаъолияти корхона, шахсони аз љињати моддї масъули хочагї 

барои нигоњ доштани молу мулки он мувофиќи гузории амалкунанда 

љавобгар мебошанд. 

 

3.3 Рушди равандњои танзими муносибатҳои заминдорї дар шароити 

муосир 

 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ моликияти замин ва истифодаи 

иқтисодии замин мувофиқи принсипҳои нави ташкили тамоми системаи 

муносибатҳои аграрӣ ба куллӣ тағир меёбад. Замин на танҳо ба мол, балки 

қисми муҳимтарини моддию хароҷотии фонди асосии њар як корхона - хоҳ 

ферма, хоҳ кооператив ва хоҳ корхонаи саҳњомӣ мегардад.  

Мисли дигар сармоя, замин ба принсипи истифодаи бештар ва 

фоиданок, яъне, зиёд кардани даромад таалуќ дорад. Дар айни замон вай на 

танҳо дар натиҷаи истифодаи иқтисодӣ, балки ҳамчун объекти моликият 

даромад ба даст оварда метавонад. 

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ба амал баровардан ва зиёд кардани 

иҷоракории замин ҳамчун манбаи даромад бештар ба ташкили механизми 

самарабахши иқтисодии истифодаи замин вобаста аст. Вай ғайр аз 

структураи ташкилии заминсозӣ дар марказ ва дар маҳалҳо назорат ва 

танзими ҳуқуқии амалиёти хочагӣ бо замин, ташаккул, банақшагирӣ ва 

ҳавасмандгардонии иқтисодии истифодаи оқилонаи заминро дарбар 

мегирад.  
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Омузишњо шањодат медињанд, ки, ки идораи замин категорияи 

иқтисодӣ мебошад. Дар шароити моликияти инҳисории давлатии замин 

омили иқтисодӣ дар хавасмандгардонии истифодаи оқилонаи замин нақши 

калон бозид. Дар шароити иқтисоди бозорӣ замин на танҳо ҳамчун омили 

истеҳсолот, балки ҳамчун объекти моликият даромад меорад. Дар асоси ин 

ба назари мо як қатор масоили такмили механизми иқтисодии танзими 

муносибатҳои заминро ҳал намудан зарур аст. 

Механизми танзими муносибатҳои замин ҳамчун маҷмӯи  се ҷанбаи ба 

он хос - сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ мешавад. 

Дар диссертатсия омилҳои дар боло зикршударо ба ҳамдигар муқобил 

гузошта шуда, дар алоқамандии зич бо ҳам ба назар гирифта, дар 

механизми танзим ва идораи захираҳои замин ба омилҳои иқтисодӣ 

афзалият д.  

Истифодаи усулҳои иқтисодӣ бо мақсади ташкили оқилонаю 

самаранок истифода бурдани замин ва муҳофизати он асоси системаи 

заминсозӣ мебошад.   

Ҷузъҳои танзими иқтисодӣ се блок мебошанд, ки аз ҷониби шабакаи 

танзимгарони ташкилӣ ва иқтисодӣ дастгирӣ мешаванд. Онҳо асоси 

танзимро ташкил медиҳанд, ки бояд сохторҳои қудратии ҳама зинаҳоро аз 

мақомоти ҷумҳуриявӣ то мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар бар гиранд. 

Схемаи пешниҳодшудаи танзими иқтисодии муносибатҳои замин 

системаи мавҷудаи заминсозиро тағйир медиҳад, онро самараноктар, ба 

марказ камтар вобаста мекунад. Ин мувозинати ҳамоҳангсозии ҳам 

алокаҳои амудӣ ва ҳам уфуқиро (яъне алоқаи зичтари байни 

хизматрасониҳоро дар сатҳи дахлдор) мувозинат медиҳад ва дар ниҳояти 

кор имкон медиҳад, ки аз усули назоратӣ, маъмурӣ ба усули иқтисодии 

танзими муносибатҳои замин гузарем. 

Муносибатҳои нави замин, ки дар рафти ислоҳот ба миён меоянд,  аз 

тарафи давлат даст кашидан аз монополияи моликияти замин, эътирофи 
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моликияти њиссавӣ ва коммуналӣ, ба фикри мо, бояд ба ташаккули 

муносибати оқилонатар ба замин мусоидат кунанд. 

Муомилоти замин дар чумҳурӣ, ки хамчун маҷмуӣ муомилоти замин 

фаҳмида мешавад, дар ҳолати ташаккулёбист. Ҳанӯз имконият мавҷуд аст, 

ки ташкил ва фаъолияти он ба ҳалли масоили барои мамлакат махсусан 

муҳим, аз ҷумла таъмини бехатарӣ ва самаранок истифода бурдани фонди 

замин, оқилона гардондани шаклҳои истифодаи замин, ба нақша гирифтани 

истифодаи устувори замин равона карда шавад. 

Масоили оқилона истифода бурдани замин, ки бо аз нав тақсим 

кардани замин, гирифтани китъаҳои замини зиёдатӣ аз баъзе 

истифодабарандагон ва додани он ба шахсоне, ки заминҳои кишоварзї 

надоранд, ба мақсад мувофиқ аст. Масъалаи оқилона истифода бурдани 

замин бо боз як пешгирӣ кардани консентратсияи замин дар дасти шахсони 

алоҳида ё гурӯҳи шахсони алоҳида, ташаккули заминҳои калони хусусӣ зич 

алоќаманд аст. Ин раванд метавонад бо падидаҳои манфии иҷтимоию сиёсӣ 

ва иқтисодӣ ҳамроҳ шавад, аз ҷумла: 

 ташаккул додани табақаи реелтерони замин, ки аз рӯи фоизи 

гарави замин зиндагӣ мекунанд, инчунин иҷорагирони замин, ки рентаро 

азони худ мекунанд; 

 бо максади спекулятсия харидани замин, ки боиси зиёд шудани 

майдони заминҳои корамнашуда мегардад. 

Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии истифодаи замин барои истеҳсолоти калони 

хусусии хочагии қишлоқ дар қонунгузории мо пешбинӣ карда нашудааст. 

Имконияти мавҷудияти он бақайдгирии қонунгузорӣ, асоснокии иҷтимоию 

иқтисодиро талаб мекунад. Моликияти калони замини хусусӣ аз чиҳати 

шакл ба моликияти коллективии замин монанд аст. Дар амалияи ҷаҳонӣ 

шакли моликияти хусусӣ дар кишоварзӣ асосан дар шакли хоҷагиҳои 

нисбатан хурди оилавӣ татбиқ карда мешавад. Дар баробари он корхонаҳои 

калони хусусии хочагии қишлоқ низ мавҷуданд. 
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Масъалаи ба мақсад мувофиқ будани ташкили хочагиҳои калони  дар 

шароити Точикистон омӯзиши бодиққатро талаб мекунад, вале танҳо бо 

сабабҳои идеологӣ рад кардани ин гуна имконият беақлона мебуд. Агар ба 

муносибатҳое, ки дар корхонањои коллективию давлатии таљдидшуда 

инкишоф ёфтаанд, беѓаразона назар андозем, мебинем, ки ба ном саҳмдорон 

ё саҳмдорон мавқеи худро дар иќтисодиёт њамчун мавқеи коргарони кироя 

қабул мекунанд. Онҳо бо рафтори мењнатӣ худро соҳиби молу мулк нишон 

намедињанд. Агар дар сектори хусусӣ барои натиҷаҳои кор танҳо соҳиби он 

ҷавобгар бошад, пас дар ин ҷо мисли пештара барои ҳисобу китоби 

нодуруст ва камбудиҳои роҳбарикунанда масъулияти моддӣ ба души 

тамоми коллектив меафтад.  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки вазифаи истифодаи оқилонаи замин бо 

масъалаи шаклҳои ташкилию ҳуқуқии корхонаҳои хочагии қишлоқ, васеъ 

намудани доираи онҳо, ки дар хақиқат шароити мавҷудаи деҳотро инъикос 

мекунад, алоқаманд аст. 

Оқибатҳои иқтисодии тамаркузи аз ҳад зиёд ба мушкилоти 

идорашавандаи иқтисодиёт, ки нисбат ба шаклҳои гуногуни ташкилию 

ҳуқуқӣ ҳалли гуногун дорад, коҳиш меёбад. 

Оқибатҳои манфии дар як соҳибмулк аз ҳад зиёд мутамарказ шудани 

замин дар сурате равшан зоҳир мешаванд, ки соҳиби замин шахси воқеӣ 

бошад. Дар ин чо маркази спекулятсия, ташаккули рентёрҳо ва ғайра вокеъ 

гардидааст. Аммо заминҳои калон дар асоси муттаҳид шудани шумораи 

зиёди заминдорони хурд ташкил карда мешаванд. Агар хољагии калони 

деҳконӣ назар ба киштукори самарабахш бештар замин дошта бошад, пас 

ин гуна коллектив метавонад  ба спекулятсия шурӯъ намояд. Инро фактҳои 

пинҳонӣ фурӯхтан ва ба иҷора додани заминҳои як катор хољагиҳо, ки 

даромади онро аксаран на худи коллектив, балки роҳбари онҳо азхуд 

мекунанд, шаҳодат медиҳад. Масъалаи аз ҷиҳати оқибатҳои иҷтимоӣ 

оќилона истифода бурдани замин низ набояд аз диққат монд, ҳол он ки 
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оқибатҳои иҷтимоии ба иҷоракори замин табдил додани коллективҳо 

чандон тезу тунд аст. Масъалаи андозаи оқилонаи замин, ки моликияти 

умумии коллективҳои корхонаҳои калони хољагии қишлоқ мебошад, ҳал 

кардани онро талаб мекунад. 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки андозаи оқилонаи замини моликият 

бояд аз қобилияти корам самараноки замин муайян карда шавад. Аз ин рӯ, 

дар бораи меъёрҳои оқилона будани қитъаҳои замин ду хулоса бароварда 

мешавад: 

андозаи замине, ки ба моликият дода шудааст, бояд ба шумораи 

коргарони доимии қобили меҳнат дар хоҷагиҳое, ки онҳо ташкил 

мекунанд, вобаста карда шавад; 

андозаи истифодаи замин бояд махсусгардонии хоҷагиҳоро ба 

назар гирад. 

Мушкилоти дуюм банақшагирии истифодаи устувори замин мебошад. 

Дар шароити бозор оптимизатсияи фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ 

аҳамияти бузурги мустақил дорад. Наќшаи аз нуқтаи назари   комплексии 

заминсозӣ ва агроиќтисодӣ бе асос тартибдодашуда дар истеҳсолоти ин ё он 

корхонаи кишоварзї идоракунии самарабахши дарозмуддат таъмин карда 

намедавонад.  

Сухан дар бораи интихоби чунин стратегия ва тактикаи фаъолияти 

иқтисодӣ меравад, ки он аз як тараф, вазъи нарх ва иқтидори бозори 

мањсулоти кишоварзї, арзиши омилњои истењсоли мањсулоти кишоварзї, 

андозбандӣ ва андозро пурра ба назар мегирад. Сиёсати молиявию карзӣ, 

вазъияти рақобат ва дигар шартҳои умумии иқтисодӣ бошад, аз тарафи 

дигар, пурра ва самаранок истифода бурдани иқтидори истеҳсолию 

захираҳои дар ихтиёри корхона буда, дар навбати аввал заминҳои хочагии 

кишлоқро таъмин мекард. 

Институти таҳқиқоти илмии заминсозӣ ва захираҳои замин усулҳои 

принсипан нав ва роҳҳои асоснок кардани истифодаи сарфакорона ва аз 
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чиҳати экологӣ устувори заминро кор карда баромад. Тартиб додани 

нақшаи бизнес-лоиҳа аз рӯи ин методология пай дар пай сурат намегирад, 

чунон ки қаблан анҷом дода мешуд - аввал, интихоби сенарияи истеҳсолӣ-

иқтисодӣ ва барномаи агротехнологии ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ ва  

баъд аз он тањияи лоиҳаи идоракунӣ. 

Дар методологияи пешниҳодшуда дигаргуниҳои куллии протсеси 

иқтисодӣ, ки идеология ва принсипҳои ташкили минтаќавии истеҳсолотро 

ба куллӣ тағйир медиҳанд, пурра ба назар гирифта шудааст. Он ба се ҷузъи 

асосӣ такя мекунад. 

Якум - сенарияи агро-иқтисодии фаъолияти иктисодӣ. То оғози 

ислоҳоти бозор барои оптимизатсияи территориявию соҳави барномаҳои 

дарозмуддати 10-15-солаи истеҳсолӣ, иктисодӣ ва агротехнологии 

фаъолияти хочагидориро асос гирифта буданд. Дар тамоми давраи 

ҳисоботӣ махсусгардонии иқтисодиёт, ҳаҷми он, суръати афзоиши дараҷаи 

интенсификатсия ва механиконии меҳнат ва ғайра бетағйир монданд.  

Майдонҳои киштгардон дар ҳудуди худ устувор барои озодии 

истеҳсолот ва манёври иқтисодии субъекти хоҷагидорӣ пешбинӣ 

нашудаанд. Гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ ба мавқеи ибтидоии лоиҳаи 

заминсозӣ ислоҳҳоти куллӣ дохил кард, зеро дар шароити нав имконияти ин 

гуна манёвр қариб омили асосии дар рақобати сахт мондани корхона 

мегардад. 

Тағйирёбии якбораи вазъи нархҳои бозор, махсусан дар марҳалаи 

иқтисоди давраи гузариш, вокуниши фаврии субъекти хоҷагидорро ба онҳо, 

ҳаракати максималии фаъолияти истеҳсолию иқтисодии онро талаб 

мекунад.  

Аз ин рӯ, системаи муътадил ба муддати дуру дарози ба монеаи ҷиддӣ 

дар роҳи зуд тағйир додани барномаҳои истеҳсолии корхона табдил меёбад. 

Идеологияи дигари худи лоиҷаи заминсозӣ низ лозим аст: ба ҷои тақсим 

кардани ҳачми истеҳсоли маҳсулоти умумӣ ва молӣ, ки дар асоси ҳисобҳои 
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пешакӣ ба массивҳои калони устувори киштгардон дода мешавад, 

тақсимоти сайёр ва аз нав тақсим кардани китъаҳои замин, ки аз ҳисоби 

заминҳои хочагии қишлоқ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.   

Ҷузъи дуюм - ҳолати дарозмуддати истифодаи замини хоҷагии халќ. То 

оғози ислоҳоти бозор он чун қоида устувор буд. Дар ин шароит лоиҳаҳои 

заминсозӣ, ки ба идеологияи нигоҳ доштани устувори киштгардон асос 

ёфтаанд, хеле оқилона буданд. Дар айни замон, ки раванди хусусигардонӣ 

идома дорад ва замин ба муомилоти бозор дохил мешавад, истифодаи 

замини корхонаҳои кишоварзӣ устувории дарозмуддати худро гум мекунад. 

Барои иштирокчии аз колхоз баромада, фурӯхтан, ба иҷора додан, ба гарав 

додани қитъаи муайяни замин дар ҳар вақт ҷудо кардани ҳиссаи замин 

зарур шуда метавонад . Дар чунин шароит ба мақсад мувофиқ аст, ки 

майдонҳои киштгардони калон бо заминхои нисбатан якхела, ки аз рӯи 

навъҳои афзалиятноки маҳсулоти бозорӣ ва маҳсулоти умумии хочагии 

қишлоқ гурӯҳ-гурӯҳ карда шудаанд, бо назардошти вазъияти 

пешбинишудаи нарх. 

Ниҳоят, ҷузъи сеюм, вале на камтар аз он, мазмуни мафҳуми «замин» 

ҳамчун категорияи иқтисодӣ мебошад. Агар дар хочагии плании 

сотсиалистӣ замин моликияти молӣ надошта, танҳо объекти меҳнат ва 

воситаи истеҳсолот бошад, пас вай бо гузаштан ба бозор ба мол табдил 

ёфта, нарх пайдо мекунад ва дар муомилоти бозор иштирок мекунад. . 

Дар гузашта тамоми ҳисобу китоби оптимизатсияи замин барои аз 

чиҳати хароҷоти агротехникӣ хеле фоиданок ҷойгир кардани намудҳо ва 

ҳаҷми гуногуни маҳсулоти хочагии қишлоқ нигаронида шуда буд. Дар 

шароити иќтисоди бозорї вазифаи њисобкунї ва асосноккунии 

оптимизатсия ба таври назаррас васеъ мешавад - на танњо шароити 

иќтисодии фаъолияти истењсолї ва технологиро дар њудуди дахлдор 

оптимизатсия кардан, балки барои њар як ќисми он варианти фоидаоварро 

ёфтан лозим аст. Аз ҷумла амалиёти бозорӣ дар система, барои асоснок 
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кардани амалиёти молиявии афзалиятноки бозор барои ҳама соҳаҳо 

(фурӯш, харид, гарав, иҷора). Аз ин мавқеъҳо тартиб додани лоиҳаи 

заминсозии дохилихочагӣ дар асоси киштгардони устувор дигар худро 

сафед намекунад. Барои халли ин масъала зарур аст, ки хар як участкаи 

кориро ҳамчун воҳиди асосии территориявии оптимизатсияи фаъолияти 

истехсолӣ, технологӣ, молиявию хоҷагии субъекти хочагӣ ҷудо кард. 

Бояд гуфт, ки захираи замин дар ин ҷо ҳамчун захираи асосӣ ба ҳисоб 

меравад, ки андозаҳои аниқ муайян карда шудаанд, ки онҳоро зиёд кардан 

мумкин нест. Дар сурати дигар дар бораи дигар корхонаи хочагии қишлоқ 

сухан рондан мумкин аст. Дар баробари ин, консепсияи умумии 

оптимизатсияи барномаи истеҳсолӣ аз он иборат аст, ки на танҳо тақсимоти 

самараноки қитъаҳои замин аз рӯи категорияҳои маҳсулоти бозорӣ ва 

умумӣ, бо назардошти муҳити нархҳо ба маҳсулоти дахлдор ва омилҳои 

истеҳсоли онҳо, балки инчунин таносуби аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок ва 

экологӣ устувор байни захираҳои замин ҳамчун омили тағйирнопазири 

истеҳсолот ва ҳама омилҳои дигари истеҳсолӣ: захираҳои меҳнат, олот ва 

воситаҳои меҳнат, захираҳои молиявӣ ва ғайра. 

Вазифаи сеюм бо такмили механизми иқтисодии танзими маблағҳое, ки 

бо истифодаи замин алоқаманданд. Яке аз муҳимтарин танзимгарони 

иқтисодии муносибатҳои замин андози замин мебошад.  

Мувофики Қонуни амалкунанда аз ҳамаи заминдорон ва 

заминистифодабарандагон, ба ғайр аз иҷоракорон, андози замин дардавоми 

сол ситонида мешаванд.  

Барои аксарияти корхонаҳои кишоварзӣ ин андоз ягона буда, онҳо аз 

дигар намудҳои андоз озоданд. Дар ин ҷо баробарии моликони замин ва 

ғайрисоҳибони заминро дар уҳдадориҳояшон дар назди давлат қайд кардан 

лозим аст: тартиби андозбандӣ ва маблағи андози замин барои хама як аст. 

Андоз аз замин андози амвол аз амволи замин аст. Объекти андозбандӣ 

воқеан иҷораи замин мебошад. Он қисме, ки дар шакли андоз дода мешавад, 
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барои соҳиби замин хароҷот буда, даромади ӯ қисми дигари рентаи замин - 

рентаи холис мебошад. Манфиати иқтисодии соҳиби замин дар гирифтани 

он аст. Натиљаи тањлили ќонунњо ва тавзењот ба онњо нишон медињад, ки 

андози замин ба рентаи замин баробар аст - дар асл ба он наќши пардохте 

гузошта шудааст, ки даромади иљораро ба фоидаи давлат ситонад. Дар ин 

сурат вазифаи баробар кардани шароити иҷтимоию иқтисодии хоҷагидорӣ 

дар заминҳои сифаташон гуногун ба миён меояд.  

Аммо ин вазифаро нисбат ба андози замин, ки барои андозбандии 

иҷора истифода мешавад, гузоштан мумкин нест. Андози замин танҳо як 

қисми муайяни иҷора шуда метавонад, гирифтани он ба ҳеч вачҳ шароити 

хоҷагидориро баробар карда наметавонад. 

Танҳо дар сурате ки андози замин ба иҷора баробар бошад, махдудияти 

андозаи иҷораро фаҳмидан мумкин аст. Андозаи ниҳоии он набояд аз 

маблағи андози замини қитъаҳои замини иҷора зиёд бошад. Барои соҳибони 

дигар чунин маҳдудият маънои манъи иқтисодии иҷораи заминро дорад: 

иҷорапулӣ метавонад танҳо андози заминро супорад, аммо дар бораи 

баргардонидани маблағе, ки барои хариди замин сарф шудааст, гап нест. 

Дар соҳаи истифодабарии замин ва муомилоти замин  

ба иҷораи замин бояд нақши калон гузошта шавад. Иҷора, иҷоракори 

коллективӣ ё индивидуалӣ ба ҳам пайвастани вазифаҳои соҳибмулк ва 

истифодабарандаи қитъаи замин бо ҳуқуқи моликият ба натичаҳои меҳнат 

яке аз воситаҳои муҳайё кардани шароит барои татбии принсипи демократӣ 

мебошад. Баробарҳуқуқии субъектҳои хоҷагидорӣ дар ҳуқуқи истифодаи 

замин ин яке аз самтҳои муҳими аз нав тақсим кардани замин аз камсамар 

ба кори самарабахши он мебошад. 

Андоз аз замин одатан ба сифати ҳисса аз арзиши замин муќаррар 

карда мешавад ва дар байни онњо албатта робита вуљуд дорад. Аммо ҳисоб 

дигар аст. Ҳангоми бо роҳи ҳисоб муайян кардани нархи қитъаҳои замини 

барои андозбандӣ истифодашаванда онҳо аз даромади иҷораи соҳибони 
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замин ва фоизи қабулшудаи капитализатсияи онҳо ба ҳисоб гирифта 

мешаванд. Андоз аз замин ба нархи замин тавассути асоси умумиашон – 

рента вобаста аст, аммо ба меъёри он шароите низ метавонад таъсир 

расонад, ки ба нархи замин бевосита алокаманд нестанд. Масалан, дар 

Иёлоти Муттаҳида, меъёрҳои андоз аз амволи ғайриманқул, аз ҷумла замин, 

вобаста ба иёлот ва музофот фарқ мекунанд ва аз ҷумла, аз эҳтиёҷоти 

захираҳои молиявӣ (барои маориф, тандурустӣ, сохтмони роҳ ва ғайра), 

анъанаҳо ва ғайра вобастаанд. шароити маҳаллӣ. Таѓйир додани меъёрњои 

андози замин метавонад ба нархи замин тавассути таѓйирёбии харољот ва аз 

ин рӯ рентаи соф таъсир расонад: андозњо њар ќадар зиёд бошанд, нархи 

замин бояд њамон ќадар паст бошад. 

Дар низоми муносибатҳои замин гарави замин, пеш аз ҳама барои 

эҳтиёҷоти кишоварзӣ ҷои муҳимро ишғол мекунад. Афзоиши фаъолияти 

бозори заминро метавон тавассути рушди қарздиҳии ипотека таъмин кард. 

Аммо, ин дар айни замон бо якчанд сабаб душвор аст. Вазъияти иќтисодї 

барои бастани шартномањои ќарзии дарозмуддат, ки ўњдадорињо аз рўи 

онњо, чун ќоида, бо гарави молу мулки ѓайриманќул, аз љумла замин таъмин 

карда мешаванд, мусоидат намекунад. Низоми тасдиқи ҳуқуқи молу мулки 

ба гарав гузошташуда тавассути бақайдгирии давлатии он ба қадри кофӣ 

инкишоф наёфтааст ва дар ин марҳила сатҳи зарурии кафолатҳоро барои 

кредитор таъмин карда наметавонад. Барои аксари қарзгирандагон бо 

сабаби зиёд будани фоизи қарз ва набудани даромад барои баргардонидани 

замини ба гарав гузошташуда қарзи ипотека дастрас нест. Аммо қарздиҳии 

ипотека ояндаи бузург дорад. 

Ҳамин тавр, дар доираи бозори замин бозори дохилихочагӣ ҳамчун 

шакли ибтидоии ташкили муомилоти замин ба назар мерасад, ки метавонад 

зиддиятеро, ки дар натиҷаи ҳамворкунии характери тақсимоти замин ба 

миён омадааст ва талаботи ташкили замин яксон карда метавонад. 

самарабахши истеҳсолоти хочагии қишлоқ. Илова бар ин, ба фикри мо, 

зарур аст: 
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а) то ки хар як аъзои коллективи корхона дар вакти муайян кардани 

сифати он эквиваленти пулии ҳиссаи заминро донад. Арзиши пулии ҳиссаи 

замини ӯ бояд ба тағйир ёфтани сифати заминҳои хочагии қишлоқ, ки ба 

под-разделенияҳои алоҳида, ки дар он ин ё он коргар кор мекунад, вобаста 

карда шавад; 

б) аз як тараф, ваколатҳои соҳибони саҳмҳои замин ва аз тарафи дигар 

корхонаҳо оид ба ихтиёрдории китъаҳои замин аниқ муайян карда шаванд; 

в) механизмхои иқтисодии ба амал баровардани ҳуқуқҳои соҳибони 

саҳмҳои заминро бо роҳи иштирок дар идоракунии истеҳсолот кор карда 

мебароянд ва истифода мебаранд. 

Ба фикри мо, чунин ақидае, ки шакли моликияти замин дар бораи 

самараи истеҳсолоти хочагии қишлоқ дорад, хеле муболиға карда шудааст. 

Зиёда аз он, ба саволе, ки кадом шакли моликият - хусусӣ ё давлатӣ — ноил 

шудан ба мақсадҳои асосии иҷтимоию иқтисодиро беҳтар таъмин мекунад, 

ҷавоби катъӣ нест. Худ аз худ на моликияти давлатӣ ва на моликияти хусусӣ 

кафили ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои замин нест. 

Хеле муҳим аст, ки танзимгарони иқтисодии муносибатҳои замин бо 

баъзе масъалаҳои конкретии ислоҳоти замин мувофиқ карда шаванд. 

Муносибати байни шаклҳои моликият ва истифодаи заминро бо 

ориентатсияи манфиатҳои коллективҳои истеҳсолӣ маҳсулоти хочагии 

қишлоқ муфассалтар омӯхтан лозим аст. Ин чунин маъно дорад, ки 

шаклҳои алоҳидаи моликият ба ташаккули системаи мустаҳками 

ҳавасмандгардонӣ, ки дараҷаи истеҳсолоти хочагии қишлоқро муайян 

мекунад, таъсири гуногун доранд. Ин на танҳо ба моликияти классикии 

хусусии замин, балки ба чунин шаклҳои он, монанди саҳми коллективӣ низ 

дахл дорад. Барои он ки моликияти коллективӣ-саҳҳомӣ барои ташаккули 

муносибати устодона ба замин ба қадри кофӣ самарабахш бошад, чораҳои 

махсус дидан лозим аст.  
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Чизи асосӣ он аст, ки хар як аъзои коллективи корхона бояд 

эквиваленти пулии саҳми замини худро бо сифати муайян донад. Ғайр аз ин, 

арзиши пулии ҳиссаи замини ӯ бояд вобаста ба тағйир ёфтани сифати 

заминҳои хочагии қишлоқ, ки ба воҳиди муайяне, ки дар он ин ё он коргар 

кор мекунад, муқаррар карда шавад. 

Солҳое, ки аз ибтидои ислоҳот гузаштанд, зарурияти объективии 

пурзур намудани нақши давлатро дар идоракунии иқтисодиёт нишон 

доданд. Характери кори механизми иқтисодии танзими муносибатҳои замин 

ба вазъияти озукаворӣ, ки дар мамлакат инкишоф ёфта истодааст, вобаста 

аст. Бо норасоии шадиди маҳсулоти хӯрокворӣ сиёсати давлат нисбат ба 

бозори замин сахттар мешавад ва баръакс, баробари сер шудани талабот ба 

озуқаворӣ, талабот ба бозори замин нармтар мешавад. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Тањќиќоти гузаронидашуда имкон дод, ки хулоса ва пешнињоти 

зеринро асоснок гарданд: 

1.Хусусияти хоси соњаи кишоварзї ин дастгирии давлатии он 

мебошад. Ин раванд бо дарназардошти номутаносибии нарх ба мањсулоти 

кишоварзї  ва мошину мошинолотњо ва хизматрасонињое ки ба соња 

расонида мешавад, ба миён меояд. Бар замми ин дар соњаи кишоварзї 

хавфњои зиёд мављуд буда, аз љињати љолибият ба сармоягузорї ба дигар 

соњањои иќтисодиёт раќобат карда наметавонад. Боз дигар омилњои зиёде 

мављуданд, ки зарурати дастгирии давлатии соњаро, аз љумла дар самти 

заминистифодабарии самаранок, боз њам бештар менамоянд.  

2. Хусусияти хоси соњаи кишоварзии мамлакатњои мутарраќї дар он 

аст, ки дастгирии давлатии соња ба яке аз афзалиятњои њатмии сиёсати 

иќтисодии мубаддал гаштааст. Ин дастгирињо ба раванди танзими нарх дар 

бозори озуќа, мусоидат ба рушди инфрасохтори соња, рупушнамоии баъзе 

харољотњо, барномањои рушди истењсолоти минтаќавї ва ѓр. равона 

мегарданд. 

3. Сатњи дастгирии давлатии соњаи кишоварзии Тољикистон нисбати 

мамлакатњои тараќќикарда пасттар буда, самараи он низ камтар аст. 

Таќсими маблаѓњои ночизи барои дастгирии соња равонашаванда, ба 

самаранокии истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзи таъсири љиддї 

намерасонад. 

4. Заминистифодабарии самаранок, ба фањмиши мо, ин таъмини 

такрористењсолкунии васеъ дар асоси боздењии заминњои таъиноти 

кишоварзї, нигоњдорї ва маќсаднок истифодабарии онњо, барќарорсозї, 

нигоњдорї ва баландбардории њосилхезии замин мебошад.  

5. Дастгирии давлатии самаранок истифодабарии заминњои таъиноти 

кишоварзї  дар замони раќобати бозорї, яке аз унсурњои асосии ислоњоти 

замин баррасї карда мешавад. Дар шароити муосир бояд таносуби усулњои 

сиёсї ва њуќуќии дастгирии заминистифодабарї, ки маќоми хосаи заминњои 
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таъиноти кишоварзиро њамчун объекти дастгирї ба инобат мегиранд, 

таъмин карда шавад.  

 6.Заминистифодабарии самаранок бояд ба принсипњои зерин такя 

намояд: одалати таќсимот, самаранокии истифодабарї, музднокии 

заминистифодабарї, амнияти экологї, нигоњдории сифати замин, устувории 

њуќуќњо ба ќитъаи замин, барќарорсозии зарари заминистифодабарандагон, 

њифзи замин, масъулияти заминдорї, замин њамчун объекти амволи 

ѓайриманќул, заминистифодбарии устувор ва ѓайрањо.   

7.Тањлил нишон дод, ки дар шароити иќисодиёти бозорї аз байни 

вазифањои гуногуншакли ислоњоти замин ва заминистифодабарии устувор 

масъалаи аввалиндараља – ин муаммоњои гузариш ба усуслњои иќтисодии 

танзими муносибатњои заминдорї, сараввал дастгирї ва танзими давлатии 

заминистифодабарии самаранок мебошад.   

   

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Замин дар кишоварзї њамчун асоси   рушди њама соњањо ба њисоб 

рафта,  воситаи истењсолот ба њисоб меравад. Вобаста ба ин, аз љониби мо 

критерияњои самаранокии иќтисодии истифодабарии замин ва низоми 

нишондињандањои истифодабарии замин таҷдиди назар карда шудаанд.  

2. Тањќиќотњои илмию методї оид ба бањодињї ва банаќшагирии 

дастгирии давлатии соњаи кишоварзї дар сатњњои гуногун гузаронида 

мешаванд. Вобаста ба ин, мо дар назари онем, ки ин раванди тањќиќотро бо 

роњи тањияи меъёрњои муайяни ба минтаќањо муносиб, ки бо дарназардошти 

хусусиятњои хоси заминистифодабарї ба миён меоянд, сайќал дињем. Дар ин 

љода, ба инобат гирифтани сатњи харољотњо ба як гектар замин бо 

дарназардошти њаљми дастгирии давлатї муносиб њисобида мешавад. 

3. Минтаќаи тањлилшуда  бо шароити иќлимию табиї ва гуногунии 

хокњо гуногун арзёбї мегардад. Заминњои њамворї , доманакуњ ва ќуњсорњо 

бањогузории гуногунро доранд. Ба ин минтаќа маблаѓњои зиёд ба раванди 

обёрии заминњо равона мешавад, аммо айни замон боздењии ин маблоѓњо 

пасттар буда, самаранокии бештарро талаб менамояд. Новобаста аз ин 
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њаљми истењсоли мањсулот дар минтаќа рушди устувор дорад ва аз 

самаранокии дастгирии давлатї шањодат медињад. 

 4. Тањлил нишон медињад, ки номутаносибии нархњо байни мањсулоти 

кишоварзї ва захирањои истењсолии истифодашаванда,  заранокии 

истењсолотро ба миён оварда, имкони гирифтани фоидаро аз байн мебарад. 

Вобаста ба ин, давлат бояд барои молистењсолкунандагони кишоварзї 

шароити мусоиди иќтисодї, ба воситаи пардохти њаљми зарар аз ин 

номутаносибиро амалї созад. 

5. Ба маќсади назорати маблаѓњои барои дастгирии давлатии 

заминистифодабарї равонагашта ва маќсаднок истифодабарии онњо 

пешнињод менамоем, ки механизми љори намудани чорањои љазоро барои 

иљро нагардидани дурнамои истењсоли мањсулот амалї созем. Ба ин маќсад 

соли пешоянд дастгириро то ба њаљми мањсулоти истењсолнашуда кам карда 

шавад. Барои хољагињои муваффаќ баракс, ба њаљми мањсулоти зиёдгашта 

дастгирї зиёд карда шавад. Ин усул њавасмандии истењсолкунандагонро 

барои самаранок истифодабарии заминњо њидоят менамояд.   

6. Њамин тариќ, раванди дастгирии давлатии заминистифодабарї  

бояд бо тартиби муайян роњандозї шавад. Ба ин маќсад  мукаммалгардонии 

асосњои њуќуќию иќтисодии рушди њавасмандгардонии самаранок 

истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї, мушкилињо дар раванди 

татбиќи њуќуќњои моликият ба замин ва дигар равандњои 

заминистифодабарї  зарур шуморида мешавад.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

                           Номгўйи адабиёт 

        Санадњои меъёрии њуќуќї 

[1]. Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2014-2017 аз 3 июли соли 2016, №428. 

[2]. Кодекси Замин Љумњурии Тољикистон, ст.41(дар тањрирї аз 

14.11.с.2016, №1363). 

[3].Кодекси Замин Љумњурии Тољикистон // Маљмуъи ќонунњо ва 

меъёрњои –њуќуќї дар бораи замин // Кумитаи давлатии заминсозии 

Љумњурии Тољикистон. Душанбе,1996, №326.- с.43.  

[4]. Кодекси замин. Ахбори Маљлиси Олии ЉТ; No 23 (1228), 1996 г. 

[5]. «Дар бораи ислоњоти замин», (№594 аз 5 марти соли 1992); «Дар 

бораи азнавсозии корхона ва корхонањои кишоварзї» (№522 аз 25 июни 

соли 1996).  

[6]«Дар бораи дастгирии давлатии соњањои маљмуаи агросаноатии 

Љумњурии Тољикистон, (№241 аз 5 марти соли 2007). 

[7] «Дар бораи ипотека», (№364 аз 20 марти 2008); « Дар бораи 

бехатарии мањсулоти  хўрокворї», ( аз29 декабри соли 2010 №671).  

[8]«Дар бораи хољагињои дењќонї(фермерї» (аз 5 марти соли 1992); «Дар 

бораи хољагии шахсии ёрирасон», (№ 47 аз 8 декабри соли 2003. 

[9].Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон. Пешвои миллат, 

муњтарам Эмомали Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 

22.12.2019[Манбаи электронї]: URL: http:// www. President.tj. 

[10].Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон. Пешвои миллат, 

муњтарам Эмомали Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 

22.12.2020 [Манбаи электронї]: URL:http:// www. President.tj. 

[11].Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон. Пешвои миллат, 

муњтарам Эмомали Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 

22.12.2021[Манбаи электронї]: URL: http:// www. President.tj. 

      [12].Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 

соли 2030.- Душанбе.-127с. 

    [13].Фонди замини Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, с.2011-2020. 



 

 

153 

 

   [14].Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон  № 324 ва № 874 аз 

солњои 1995 ва 1997 мутаносибан ва шањрвандони мамлакат 75 њазор гектар 

замини обї ба истифодаи хусусии шахсї пешниход шуд. 

 

Захирањои электронї (Электронный ресурс) 

     [15].Kats M., Rosen H. Microeconomics Homewood, Boston, 1991. 

     [16]. Olsen E. J. 1972 An econometric analysis of rent control. Journal of 

Politikal Economy, 80, November - December, 1081-1100 p. 

    [17]. Sen A.K. On Economic Inequality. W.Y., 1973. 

    [18]. Prosterman Roy L., Riedinger Jeffry M., Land Reform and democratic 

development. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, 

  [19]. Rickers V., 1981 Housing Policy: towards a public choice perspective. 

Jornal of Public Policy, October, 501 -522 p. 

    [20].Xiand W.N., Whitey D.L. Weighting land suitability factors by the PLUS 

method // Environ and Plan / B. - 1994 . - № 3. p. 273-304. 

 

 

 

Монографияњо, китобњои дарсї, васоитањои таълимї 

[21].Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. – М.: Наука, 2005. – 464 

с. 

[22]. Аграрный сектор США в конце ХХ века. – М.: РИЦ, «Пилигрим», 

1997. – 392 с. 

[23]. Актуальные проблемы рационального использования и охраны 

земельных ресурсов СССР: Сборник научных трудов Государственного научно–

исследовательского института земельных ресурсов. М.: 1978, - 176 с. 

[24]. Ашенкампф Н.Н. Аграрные реформы и развитие аграрного сектора 

германской экономики во второй половине XIX века. – М.: Академический 

Проект, 2004. – 384 с. 



 

 

154 

 

[25]. Ашуров И.С. Аграрная реформа Республики Таджикистан. /И.С. 

Ашуров.- М.:НИПКЦ Восхода, 2008.-332с. 

[26].Бородин К.Г. Конкурентоспособность в рыночной экономике. – М.: 

ТЕИС, 2005. – 125 с. 

[26]. Быстров Г.Е. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в 

зарубежных странах: теория, практика, итоги, перспективы.-Мн.: БГЭУ, 2001.-

211с. 

[27]. Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра . – М.: Колос, 2003.-383с. 

[28]. Воњидов В.В. Таджикистан: проблемы модернизации сельского 

хозяйства.- Душанбе: “Ирфон”, 2007.-415 сањ. 

[29].Волков С.Н. Землеустройство в условиях земельной реформы 

(экономика, экология, право).- М.: «Былина», 1998.-556с. 

[30]. Государственное регулирование земельных отношений за рубежом. 

Учебное пособие. Под. Редак. Л.И. Кошкина.- М.: ВШПП, 2001.-224с. 

[31]. Гулов И. Пригородный сельский район: проблемы использования 

ресурсного потенциала. Душанбе, 2001.- 49с. 

[32]. Дегтярев И.В. Земельный кадастр. – М.: Колос, 1979. – 463 с. 

[33]. Дейнингер, Клаус Земельная политика в целях развития и сокращения 

бедности. – М.: Издательство «Весь Мир», 2005 – 344 с. 

[34]. Демченко А.Ф., Исайнов Х.Р. Эффективность менеджмента и 

земельные преобразования: Лекция/ Ред. С.А. Дубова; Воронежский гос. 

аграрный ун–т.– Воронеж: ВГАУ, 1999.– 30 с. 

[35]. Концепция экономического интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств. М.: 1996.-70с. 

[36]. Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С. Управление 

земельными ресурсами. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с. 

[37]. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. – М.: ИНФРА – М, 2006. – XXXVI. 940 c. 



 

 

155 

 

[38]. Новаковский Л.Я. Региональная земельная политика.- К.: Урожай, 

2006.-136. 

[39]. Пириев Дж. С. Региональные проблемы сельскохозяйственного 

развития Таджикистана в рыночных условиях/ Дж.С. Пириев .- Душанбе, 2004.- 

74 с. 

[40]. Пиризода Љ.С. (бо муаллифон) Механизми ташкилию иќтисодии 

рушди љараёни инноватсионї дар КАС. Душанбе.-2017, 148с.    

[41]. Рауфи А. Конкурентная экономика: монография /А.Рауфи.- душанбе: 

Дониш, 2014.- 608с. 

[42].Родин А.З. и др. Повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных земель.– М.: Агропромиздат, 1985. – 272 с. 

[43] .Рыночные отношения в АПК России: Современное состояние и 

перспективы. – М.: Экономика, 1997.– 204 с. 

[44]. Современные проблемы использования земельных ресурсов: Сборник 

научных трудов Государственного научно–исследователь–ского института 

земельных ресурсов. – М.: 1977. – 233 с. 

[45]. Таѓоев Љ. С. Сиёсати аграрии Тољикистон . – Душанбе, 2001. – 312с.  

[46] . Теория и методы управления земельными ресурсами в условиях 

мнгообразия форм собственности на землю. Монография под.науч.редак. А.А. 

Варламова; Государственный университет по землеустройству.- М.:2006.-343 с. 

[47]. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного 

механизма АПК/ З.Р. Шарипов.-Душанбе, Ирфон,2008-444с. 

                         Маќолањо  

[48]. Абалкин Л. Размышления о стратегии и тактике экономической 

реформы.// Вопросы экономики, 1993, № 2. – с. 4–11. 

[49].Абдуллоев З.О. О вариантах осуществления земельной реформы в 

Республике Таджикистан. Тезисы докладов.- Душанбе, 1996. 

[50].Абдурахимов С.Я. Рациональное природопользование в 

Таджикистане.// Аграрная наука. – 2003. – № 6. – С.24–25. 



 

 

156 

 

 [51].Аграрные отношения: выход из тупика./ Под ред. Л.Н. Никифорова, 

М., 1991. С. 36 

 [52].Актуальные проблемы рационального использования и охраны 

земельных ресурсов СССР: Сборник научных трудов Государственного научно–

исследовательского института земельных ресурсов. М.: 1978, - 176 с. 

[53].Андрющенко С. Основные подсистемы экономического механизма 

рационального землепользования и охраны земель.// Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 1999. – №2. – С.41 - 43. 

[54].Асроров И.А., Эргашев А.Э. Аграрная реформа и её развитие в 

Таджикистане.// Кишоварз, 1997, № 9.- с. 25-35. 

[55].Афанасьев В. Закономерности и особенности развития рыночных 

отношений в аграрном секторе. //Экономист. – 1995. № 1, с. 53- 63. 

[56]. Ашуров И.С. Государственная поддержка: объективная необходимость 

развития сельского хозяйства //Известия Академия наук республики 

Таджикистан, Серия: Экономика , 2008, № 1-2 (29-30) С.79. 

[57].Бобоев М.Р. Экономическое развитие республики в условиях рынка. 

Душанбе, 1991. С. 82. 

[58].Буздалов И. Аграрная реформа в России в свете исторического и 

зарубежного опыта .// Международный сельскохозяйственный журнал. – 1993, 

№ 1, с. 14-15. 

[59].Булатов А. Фермерское хозяйство в новой системе земельных 

отношений. – М., 1995.7c. 

[60].Быстров Г.Е. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в 

зарубежных странах: теория, практика, итоги, перспективы.-Мн.: БГЭУ, 2001.-

211с. 

[61]. Володин В.М. Приоритеты в земледелии и пути их реализации на 

современном этапе реформирования АПК// Реформирование АПК в 

регионах России: опыт и проблемы. — Орел, 1998. - С.43-47. 



 

 

157 

 

[62].Вершинин В. Совершенствование земельных отношений в условиях 

рыночной экономики.// Международный сельскохозяйственный журнал.–1999.–

№2.–С.17–23. 

[63]. Волосенков Г., Лойко П. Сравнительная оценка использования земель 

//Экономика сельского хозяйства. - 1978. - N^4. - С. 26-29. 

[62].Габбасов Р.Г., Голубева Н.В. Земельный налог и арендная плата за 

землю в 1999 г.//Приложение к журналу Бухгалтерский учет. – 1999.–№5, 

вып.2.–С.14–25. 

[66].Ганиев Т.Б. Аграрная реформа и устойчивое развитие сельского 

хозяйства Таджикистана. М., 1997. С. 68 

[67].Ганиев Т.Б. Аграрные преобразования: достижения и трудности.// 

Экономика Таджикистана:Стратегия развития.–1999г, №1. 

[68]. Гатаулин A.M., Светлов Н. Цена земли как системная экономическая 

категория // АПК: экономика, управление. - 1995. - N^2 10. - С.33-38. 

[69].Гафуров Х. Модель рационального землепользования в АПК 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. – 10 с. 

 [70].Горбунов Н.П. Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. АН СССР, 

Л.: Госкомиздат, Ленингр. Отд., 1933. –С.13. 

[71].Гордеев Б., Черняков Б. Некоторые аспекты продовольственной 

проблемы мира.//Вопросы экономики. – №6. –2001. – С.50–60. 

[72].Давлатов Х.М. Некоторые аспекты устойчивого развития в 

осуществлении аграрной реформы в Республике Таджикистан. // Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Устойчивое человеческое 

развитие в Таджикистане на пороге XXI века» (30-31 октября 2000 г.) – 

Душанбе, ТГНУ. 2000 г. 

 [73].Давлатов Х.М. Проблемы развития продовольственных отраслей 

Таджикистана. // Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы развития предпринимательства и менеджмента в 

агропромышленном комплексе Таджикистана» (2002 г.). – Душанбе, «Диловар – 

ДДМТ», 2002.8с. 



 

 

158 

 

 [74].Давлатов Х. М. Пути эффективного использования горных зон. 

Маводњои семинари илмию амалї тањти унвони «Тањлил ва арзёбии иќтисодии 

рушди боѓу токпарварї дар минтаЉумњурии Тољикистон» Душанбе 2017, 

сањ.96-105. 

      [75]. Давлатов Х. М. Некоторые аспекты устойчивого развития в 

осуществлении аграрной реформы в Республике Таджикистан.// Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Устойчивое человеческое 

развитие в Таджикистане на пороге XXI века» (30-31 октября 2000 г.) – 

Душанбе, ТГНУ. 2000 г. 8с. 

[76]. Давлатов Х.М. Проблемы развития продовольственных отраслей 

Таджикистана.// Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы развития предпринимательства и менеджмента в 

агропромышленном комплексе Таджикистана» (2002 г.). – Душанбе, «Диловар – 

ДДМТ», 2002, 5с. 

[77].Давлатов Х.М. Влияние аграрного преобразования на уровень жизни 

сельского населения. – Душанбе, ТГНУ, 2004, 6с. 

 [78]. Дридигер В., Удовыченко В. Ставропольская система зонального 

земледелия.// Животноводство России. – 2003. – №1. –С.27–29. 

  [79].Зиёев Б.С.Стратегия регулирования эффективного землепользования 

аридных зон Хатлонской области / Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук.- Душанбе: 

«Сино», 2018.-№4.-С.115-120. 

[80]. Зиёев Б.С. Экономическая оценка земли//Вестник Таджикского 

национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 

2013. - №2/1 (103). - С.220-224 (0,4 п.л.). (в соавт., автором - 0,25 п.л.). 

[81]. Зиёев Б.С.  Эффективное землепользование в системе управления 

эффективного хозяйствования//Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2014. 

- №2/5 (141). - С.14-17 (0,4 п.л.). 



 

 

159 

 

[82]. Зиёев Б.С.  Рыночный механизм в системе управления 

землепользования //Вест-ник педагогического университета. – Душанбе, ТГПУ, 

2014. - № 3 (58-2). - С.129-132 (0,7 п.л.) 

[83]. Зиёев Б.С. Эффективность использования земельных 

ресурсов//Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2014. - № 2/6 (144). - С. 46-49. (0,5 

п.л.). 

[84]. Зиёев Б.С.  Механизмы экономико-экологического управления земель 

сельскохозяйственного назначения//Вестник педагогического университета. - 

Душанбе, ТГПУ, 2015. - № 3(64-2). - С.126-131 (0,7 п.л.) (в соавт., автором - 0,4 

п.л.). 

[85]. Зиёев Б.С..Оценка эффективности использования земельных ресурсов 

и его управление//Вестник Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2015. - №2/5(172). - С.265-

269 (0,4п.л.). 

[86].  Исайнов И.Р Эффективность использования мелиоративно-

ирригационного потенциала арыдного региона: эколого-экономические 

аспекты//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических наук. Душанбе. - 2016, №3 (54). –С. 57-66 (0,8 п.л.). 

       [87].Иванов Е. Совершенствование системы государственного 

управления земельными ресурсами (из опыта Псковской области).//Экономист. – 

2003. – №1. – С. 89–91. 

      [88].Комов Н. Государственное регулирование земельных отношений в 

услових рыночной экономики.//АПК: экономика, управление. – 1999. – №3. – С. 

3–7. 

        [89].Кондратенко А., Гюлушанян А. Мелиорирование земель – основа 

интенсивного производства. //АПК: экономика, управление.–2000. – №10. – 

С.72–75. 



 

 

160 

 

       [90].Коротнев В. Стимулирование как фактор управления 

рациональным землепользованием.//АПК: экономика, управление.–2003. – №10. 

– С. 66–71. 

         [91].Кухтин П.В., Левов А.А., Лобанов В.В., Семкина О.С. Управление 

земельными ресурсами. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с. 

        [92].Липски С. Особенности современного этапа земельной 

реформы.//Экономист.–2002.–№10.–С.77–87. 

        [93].Лихацевич А.П., Саквенков К.М., Леуто И.Э. Приемы повышения 

продуктивности переувлажняемых минеральных земель со сложным почвенным 

покровом и неоднородным водным режимом.//Мелиорация и водное хозяйство. – 

2003. – №4. –           С. 20–22. 

       [94].Лукманов Д.Д. Региональные особенности оборота земли и 

эффективность использования земельных ресурсов.//Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.–2000.–№10.–С.26–28. 

      [95]. Луқмонов Д.Д. Хусусиятҳои минтақавии гардиши замин ва 

самаранокии истифодаи замин.//Иқтисодиёти корхонаҳои кишоварзӣ ва 

коркард.–2000.–№10.–С.26–28. 

      [96].Меъёрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти асосии 

озуќаворї ба њар сари ањолии Љумњурии Тољикисто бо Ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 31 августи соли 2018, №451  

     [97].Малешкин И.Г. и др. Экономика и окружающая среда: 

взаимодействие и управление. М., 1979. 

      [98].Мамаева Г.Г. О ходе земельной реформы в России.//Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.–2003.№10.–С.18–22. 

         [99]. Материалы международной конференции по устойчивому 

развитию стран с переходной экономикой. Минск, 16-18 апреля 1997 г., 

Минск, 1997.  

        [100]Мадаминов А.А. Влияние совершенствования инфраструктуры села 

на устойчивое развитие сельского хозяйства. – Душанбе, НПИ Центр, 2001, 

8с. 



 

 

161 

 

      [101].Мирсаидов С.А. Миграционные процессы и вопросы 

землепользования в аграрном секторе Республики Таджикистан Материалы 

международного симпозиума «Миграционный мост между центральной 

Азией и Россией: моделирование и эффективное управление 

миграционными потоками», Москва-Худжанд, 22-25 сентября 2009 г.- 

М.:ИНСПИ. АН.РФ. -4 стр. 

     [102].Новаковский Л.Я. Региональная земельная политика.- К.: Урожай, 

2006.-136. 

    [103].Нурмахмадов М., Комилов С. Экономический кризис: оценка стратегии 

преодоления. Душанбе, 1993. С 75. 

  [104].Одинаев Х.А. Развитие воднохозяйственного комплекса и проблемы 

платного водопользования в сельском хозяйстве.// Экономика Таджикистана: 

стратегия развития. – 2003, № 3.  

   [105].Одинаев Ш.Т. Зарубежный опыт государственного регулирования 

аграрного сектора. Вестник Таджикского национального университета (научный 

журнал) Серия экономических наук. Душанбе, 2016 .2/10 (219), 0,34 п.л. 

    [106].Печенкина В.В., Берзин А.М., Калашникова Н.И. 

Внутрихозяйственные резервы повышения эффективности земель.//Экономиа 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2001. – №12. – С. 

21–22. 

   [107].Пириев Д.С. Методические подходы к оценке природно-ресурсного 

потенциала сельского хозяйства Таджикистана// Доклады Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук. Душанбе, 2002, №5-6, с.137-141. 

   [108].Пириев Д.С., Олимов А. Совершенствование размещения 

сельскохозяйственного производства в новых условиях хозяйствования. // 

Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Душанбе, 2002, №5-

6, с.133-137. 

    [109].Пириев Д., Олимов А., Давлатов Х. Стратегические направления 

развития сельского хозяйства Таджикистана./ проблемы экономического 

устойчивого развития АПК Таджикистана. – Душанбе, 2001. – с. 15. 



 

 

162 

 

    [110].Пиризода Д.С. Разумная аграрная политика-основа устойчивого 

развития отрасли. Сборник научных статьей /Актуальные проблемы учета, 

анализа и финансово-кредитных ресурсов в АПК. Душанбе, 2018, с.5-8. 

      [111]. Рахмонов Э.Ш. О неотложных мерах по стабилизации и развитию 

агропромышленного комплекса страны// Экономика Таджикистана: стратегия 

развития. 2000, №1. 

     [112]. Сагайдак А.Э., Екайкин А.Д. Земельная рента и рациональное 

использование ресурсов в сельском хозяйстве // Землеустроительная наука и 

образование XXI века / Под ред. СИ. Волкова, А.А. Варламова. - М.: 

Былина, 1999.-С. 135-142. 

     [113]Скиннер В. Хватит ли человеку земных ресурсов./Пер.с англ. М., 

1989. 

      [114]. Симонов В., Фигуровская Н. Аграрно–экономическая концеп–ция 

Н.Д. Кондратьева.//Вопросы экономики.–№3.–1992.–С.26. 

      [115]. Смирнова И.Г. Страхование как форма экономической защиты 

земель сельскохозяйственного назначения //Аграрная наука. - 2002. - JVal. - С. 7-

8. 

[116]Советов И. Эффективно использовать земельные ресурсы // Экономика 

сельского хозяйства России. - 2003. - № 4. - С.38. 

      [117].Современные проблемы использования земельных ресурсов: Сборник 

научных трудов Государственного научно–исследовательского института 

земельных ресурсов. – М.: 1977. – 233 с. 

[118].Соломинов А., Хованский В., Зенькевич А. Юридические и 

фактические границы крупных землепользований, а также административные 

единицы Республики Беларусь – основа рационального использования её 

земельных ресурсов.// Международный сельскохозяйственный журнал. – 2000. – 

№5. –С.49–55. 

 [119]. Ткач А.В., Степанов А.А., Илюхина Р.В. Методика определения 

эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства - М.: ВНИЭСХ, 1992. - 28с. 



 

 

163 

 

[120]Умаров Х. Трудоизбыточное село: проблемы и решения//Вопросы 

экономики, 1983, №12.10с. 

[121].Ушачев И.Г. Развитие интеграционных процессов отечественного и 

мирового аграрных рынков. В кн. Организационно-экономические основы 

аграрного рынка. Сб.ст. М., 1997. 

[122].Ушачев И.И. Социально–экономические проблемы развития АПК 

России.// АПК: экономика, управление. – М., 2003. – с. 9–21. 

[123].Усманова Т. Природный фактор: состояние и использование 

потенциала в условиях формирования рыночных отношений/ Социально-

экономические условия перехода к рынку. Душанбе, 1996. 

[124].Управление региональными программами в США и Канаде. М.: 

Наука, 1983, с.3-9; 102-121. 

[125].Файзуллаева К.Н. Результаты исследований Института экономики 

сельского хозяйства за годы независимости Республики Таджикистан. В журнале 

Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Душанбе .- 2016 №2 

(48). С.70-73. 

[126]. Файзуллаева К.Н., Љобиров Ш.А. Танзими давлатии низоми 

идоракунии соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон// Маводњои мизи 

мудаввари илмию амалї дар мавзўи “Дастгирии давлатии соњаи кишоварзї 

омили асосии таъмини амнияти озуќаворї” - Душанбе “Ирфон”, 2019, с.123-

125. 

[127]Харебов Е., Кудряшов В. Факторы эффективного землепользования в 

крестьянских хозяйствах.//АПК: экономика, управление. – 1999. – №2. – С. 59–

64. 

[128].Хасанов А.А. «Рациональное  использование земельных ресурсов»// 

Кишоварз, 2006, №4, с. 40-43. 

[129].Хасанов А.А. «Эффективное использование орошаемых земель в 

Республике Таджикистан»/ Научные труды ТАУ, 2007, с. 224-228. 

[130].Хикматов С. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора 

Таджикистана.// Паём. Душанбе, 2000, №5.10с. 



 

 

164 

 

[131].Хикматов С. Особенности экономического кризиса в Таджикистане и 

обеспечение устойчивого развития его экономики// Паем, Душанбе, 2000, 

№5.10с. 

[132].Чертовицкий А., Базаров А. Актуальные вопросы рационального и 

эффективного использования земельных ресурсов.//Международный 

сельскохозяйственный журнал.–2003.–№2.–С.51–53. 

[133].Чертовицкий А.С., Таджибаев Б.У. Рынок прав на аренду земли – 

важный фактор повышения эффективности её использования.//Международный 

сельскохозяйственный журнал.–2003.–№2.–С.51–53. 

       [134].Шафронов А. Оценка и факторы эффективности землепользования.// 

Экономист. – 2002. – №12. – С.83–88. 

     [135]. Шмелев Н. Экономические перспективы России / Н.Шмелев // Вопросы 

экономики. - М., 1995. - № 1. - С. 22-31. 

   [136]. Шсейбакова Л. Региональное регулирование инновационных процессов / 

Л.Шсейбакова // Экономист. - М., 1996. - № 9. - С. 59-64. 

    [137].Шоазизова М.Д. Такмили идоракунии соњаи кишоварзии 

Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир. Маводњои мизи мудаввари 

илмию амалї дар мавзўи “Дастгирии давлатии соњаи кишоварзї омили 

асосии таъмини амнияти озуќаворї” - Душанбе “Ирфон”, 2019, сањ.89-96. 

 [138]. Шоазизова М.Д. Роњњои рушди инноватсионии соњаи кишоварзї 

дар Љумњурии Тољикистон/ Маљалаи назариявї ва илмию амалии 

“Кишоварз”  ISSN 2074-5435, 1 (81) 2019, 137-139. 

[139]. Шутьков А. Организационные и методологические основы разработки 

систем ведения агропромышленного производства / А.Шутьков //АПК: 

экономика, управление. - М., 1995. -№3. - С. 8-12. 

[140].Шутьков А.Повышение эффективности агроэкономических 

исследований / А.Шутьков //АПК: экономика, управление. - М., 1993. - № 5. -С. 

22-27. 



 

 

165 

 

[141].Шутьков А. Совершенствование хозяйственного механизма в системе 

АПК при переходе к рынку/ А.Шутьков //АПК: экономика, управление. - М., 1991. 

- № 9. - С. 9-14. 

[142]. Элмуродов З., Абдалимов А. Эффективность использования 

производственных ресурсов в хозяйствах с различными формами собственности. 

Информационный листок НПИ. – Душанбе, 2000.5с. 

[143].Элмуродов З. Эффективность использования производственного 

потенциала в сельском хозяйстве: эффективность сельскохозяйственного 

производства в условиях рыночных отношений.– Душанбе, 1994, с. 105. 

[144].Элмуродов Х.З. Учет качаство земли при определении земельного 

налога/ Материалы научно-практической конференции на тему: 

«Продовольственное безопасность: социальное, биологические, экономические и 

экологические факторы». Душанбе, 2014, С.315.  

 [145]. Элмуродов Х.З. Состояние и пути эффективного использования 

земельно-водных ресурсов в сельском хозяйстве // Кишоварз, Душанбе, 

2005.№1.-с.76-78. 

[146]. Элмуродов Х.З. Оценка земельно-водных ресурсов сельского 

хозяйсмтва/ Элмуродов З. // Кишоварз, Душанбе, 2007.№2.-с.19-21. 

[147]. Элмуродов Х.З. Бањодињии иќтисодии заминњои кишоварзї 

њамчун омили баланд бардоштани самаранокии корхонањои кишоварзї/ 

Элмуродов Х.З, Набиев И./ Маљмўи маќолањои илмї дар мавзўи «Масоили 

муњими бањисобгирї, тањлил ва истифодаи самараноки захирањои молиявию 

ќарзї дар КАС», Душанбе, 2018.-с.174-75. 

[148].Эргашев А. Интеграция сельского хозяйства с промышленностью. В 

кн.: Проблемы экономического устойчивого развития АПК Таджикистана. 

Душанбе, 2001, с. 20-23. 

[149].Эргашев А., Мухамадбердиев Х. Процесс производства и  

собственность в условиях рынка. Душанбе, 2000. – с.27-29.  



 

 

166 

 

[150]. Юсуфов А.М., Оруджева Л.Ш. Реформирование земельных 

отношений и их экономическое регулирование. //Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.–1999.–№6.–С.19–21. 

                   Диссертатсия ва авторефератњо 

        [151]. Давлатов Хуршед Махмадович Эффективность использования 

земельных ресурсов  в рыночных условиях. Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 

Душанбе, 2004 140 с. РГБ ОД, 61:04-8/3006. 

        [152]. Дадобоев Темир Додабоевич Особенности формирования и 

функционирования многообразий форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики Республики Таджикистан (На материалах Ленинабадской области 

Республики Таджикистан) : Дис. канд. экон. наук : 08.00.05 Худжанд, 2000 157 с. 

РГБ ОД, 61:01-8/1696-3 

        [153]. Сабзаева, Мавзуна Саидкуловна Современные проблемы 

формирования и развития дехканских (фермерских) хозяйств в рыночных 

условиях (На материалах сельскохозяйственных предприятий Кулябской зоны 

Республики Таджикистан) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Душанбе, 2004 

142 с. РГБ ОД, 61:04-8/2519 

       [154].Рахимов Джамшед Одинабекович Повышение экономической 

эффективности использования ресурсного потенциала сельского хозяйства в 

условиях рыночной экономики (На материалах Согдийской области Республики 

Таджикистан) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 Душанбе, 2003 145 с. РГБ ОД, 

61:04-8/3684. 

       [155]. Ергашева, Танзила Рустамовна Вопросы формирования 

многоукладной аграрной экономики в условиях рыночных отношений (На 

материалах сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан) : 

Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 Душанбе, 2004 131 с. РГБ ОД, 61:04-8/2613 

     [156].  Исмоилов, Саймурод Бурхонович Проблемы формирования и развития 

многообразий форм собственности в аграрном секторе экономики (На 

материалах сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан) : 



 

 

167 

 

Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 Душанбе, 2004 154 с. РГБ ОД, 61:04-

8/2662/255. 

       [157]. Тарасов Л.А. Проблемы организации рационального использования 

земель в сельском хозяйстве. Дисс...д-ра экон. наук - М., 1978. - 358 с. 

      [158].Юнусова М. Социальные факторы роста национальной   

экономики//Дисс.на соиск. учен.степени к.э.н., Душанбе, 1995.  

      [159].Зиёев Бунёд Сайбурхонджонович Совершенствование механизма 

регулирования землепользования в условиях аридного региона (на материалах 

Хатлонской области Республики Таджикистан) дисс.на соискание ученой 

степени к.э.н., специальность 08.00.05- экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика). Душанбе, 2018, 180с. 

        [160]. Зиёев Бунёд Сайбурхонджонович Совершенствование механизма 

регулирования землепользования в условиях аридного региона (на материалах 

Хатлонской области Республики Таджикистан) автореферат на соискание ученой 

степени к.э.н., специальность 08.00.05- экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика). Душанбе, 2018, 26с. 

[161]. Элмуродов Хуршед Зоњирљонович Бањодињии иќтисодии 

заминњои кишоварзї дар низоми идоракунии давлатии захирањои замин дар 

шароити иќтисодиёти бозор (дар мисоли вилояти Хатлони Љумњурии 

Тољикистон) диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои 

иќтисодї, ихтисос: Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ: иќтисодиёт, 

ташкил ва идоракунии корхонањо, соњањо, комплексњо (комплекси 

агросаноатї ва хољагии ќишлоќ). Душанбе.-2019, 148с. 

      [162]. Элмуродов Хуршед Зоњирљонович Бањодињии иќтисодии заминњои 

кишоварзї дар низоми идоракунии давлатии захирањои замин дар шароити 

иќтисодиёти бозор (дар мисоли вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон) 

автореферат барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї, 

ихтисос: Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии халќ: иќтисодиёт, ташкил ва 

идоракунии корхонањо, соњањо, комплексњо (комплекси агросаноатї ва 

хољагии ќишлоќ). Душанбе.-2019, 26с. 



 

 

168 

 

    [163]. Мародалиев Д. Разработки эффективных мероприятий по комплексному 

использованию водных ресурсов и пойменных земель нижнего течения реки 

Сурхоб: Автореферат / Министерство сельского хозяйства РТ. – Душанбе: ТАУ, 

2000.–26с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

169 

 

Фењристи интишороти довталаби дарёфти дараљаи илмї 

Маќолањо дар маљалањои таќризшаванда 

[1-М]. Шокирзода Н.И. [Матн] Њавасгардонии моддї њамчун омили 

истифодаи самараноки замин дар хољагии ќишлоќ  // Паёми Донишгоњи 

омузгории Тољикистон.-Душанбе, 2021.-№3-4. (11-12) -С.189-192. 

[2-М]. Шокирзода Н.И. Рушди шакл ва механизми танзими 

заминистифодабари дар шароити минтаќаи аридї  [Матн]  // Паёми 

Донишгоњи милли Тољикистон.-Душанбе, 2021.-№5. -С.93-101. 

[3-М]. Шокирзода Н.И. Асосњои њуќуќии заминистифодабарї ва 

ташкили хољагињои дењќонї дар Љумњурии Тољикистон  [Матн]  // Паёми 

Донишгоњи милли Тољикистон.-Душанбе, 2021.-№6. -С.123-131.       . 

[4-М]. Шокирзода Н.И. Оид ба масъалаи механизми иќтисодии 

танзими заминистифодабарии кишоварзї  [Матн] / Зиёев Б.С. // Паёми 

Донишгоњи милли Тољикистон.-Душанбе, 2022.-№5. -С. 126-134. 

Дар дигар нашрияњо 

 [5-М]. Шокирзода Н.И. Дастгирии давлатии истифодаи оќилонаи 

заминњои таъиноти кишоварзї дар ЉумњурииТољикистон [матн] Пиризода 

Љ.С./Бозоромузї њамчун омили раќобатпазирии истењсолоти кишоварзї.-

Душанбе «Ирфон», 2020, с. 5-17.  

[6-М]. Шокирзода Н.И. Самаранок истифодабарии заминњои чарогоњ 

асоси рушди чорводорї [матн] ПиризодаЉ.С./Рушди устувор – асоси 

таъмини амнияти озуќаворї.-Душанбе, 2020, с. 4- 13. 

[7-М]. Шокирзода Н.И.  Захирањои замин ва истифодаи оќилонаи он 

дар шароити иќтисодиёти бозоргонии кишоварзии Љумњурии Тољикистон    

[Матн]  // Комплекси агросаноатии Тољикистон:иќтисодиёт, ташкил ва 

идоракунї.-Душанбе, 2022.-№1. -С. 38-45. 

 

 


