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ҲИСОБОТИ СОЛОНА ОИДИ ФАЪОЛИЯТИ  

КОРИИ ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМИЮ ТАДҚИҚОТИИ «МОЛИЯ»-И 

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ 

ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2018 

Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон ҷиҳати таҳкими самти 

асосҳои илмии сиёсати молиявӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2003, №46 ва Фармоиши Вазири молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июни соли 2004, №78 Пажуҳишгоҳи илмӣ-

тадқиқотии «Молия»-ро таъсис дод. Мақсад аз таъсиси пажуҳишгоҳ ин 

тадқиқ, ва ташаккули сиёсати молиявию иқтисодии кишвар саҳми 

назаррас дошт. Бояд ќайд намуд, ки бо маќсади баланд бардоштани 

самаранокии тадќиќотњои илмї Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии 

«Молия» тибќи ќарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон аз моњи апрели 

соли 2015, тањти раќами 187 ба  Муассисаи давлатии Пажуҳишгоњи 

илмию Тадќиќотии “Молия”-и  Донишкадаи Молия ва Иќтисоди 

Тољикистон бо раќами ягонаи мушахас дар  равзанаи ягонаа ҶТ ба ќайд 

гирифта шуд.  

Ба ҳайси директори ПИТ “Молия” солҳои 2003-2012 Раҳмонов А., 

солҳои 2013-2014 Раҳматов С., солҳои 2014-2015 дотсент Буриева М., аз 

моҳи январи соли 2016 то моҳи июни соли 2018 д.и.и профессор 

Кошонова М.Р фаъолият намуданд. Ҳоло бошад директори ПИТ 

“Молия” н.и.и., дотсент Ҷумъабоев Х. мебошад.  

Фаъолияти умдаи Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии «Молия»-и 

Донишкадаи Молия ва ИќтисодиТољикистон (ПИТ “Молия”) ба таҳияи 

асосҳои илмии соҳаи молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шуда, 

дар доираи он иҷроиши як қатор вазифаҳо, аз ҷумла, тадқиқ ва таҳияи 

асосҳои илмии сиёсати буҷавию андозбандӣ, молиявию қарзӣ ва 

инвеститсионӣ, танзими натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ аз руи масъалаҳои 

муҳимтарини рушди молия ва иқтисодиёти миллӣ, тадқиқи илмии вазъи 

молиявии бозори дохилӣ, баҳодиҳӣ ба омилҳои берунаи ба ҳолати 
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молиявию иқтисодӣ таъсиркунанда бо мақсади таҳияи пешниҳодот 

ҷиҳати таъмини бозори ватанӣ бо маҳсулоти худӣ, омодасозии 

маърузаҳои таҳлилӣ вобаста ба самаранокии фаъолияти сохторҳои мо-

лиявии кишвар, омузиш ва дастрасии таҷрибаи рӯ ба инкишофи ҷаҳон 

дар самти татбиқи ислоҳоти молиявию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян ва тарҳрезӣ шудаанд. 

Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии «Молия» бо мақсади таҳким 

бахшидан ба равандҳои рушди молиявию иқтисодии кишвар ва дастраси 

мутахассисони соҳавӣ гардонидани навгониҳои илмиву пажӯҳишии 

соҳаи молияву иқтисод, мунтазам ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузории конфронсу семинарҳоро аз рузҳои 

аввали таъсисёбӣ то имруз дар мавзӯъҳои гуногуни ҳалталаби давр 

ташкил мекунад. 

Ҳоло бошад  дар Пажуњишгоњи илмї-тадќиќотии «Молия» ду шўъба  

1. Молияи давлатї; 

2. Молияи ѓайридавлатї таъсис дода шудааст. 

 

Ҳайати штатии кормандон аз 9 нафар иборат буда, аз инҳо 

иборатанд;  

1. Директор- н.и.и., дотсент Ҷумъабоев Х.  

2. Сармуњосиб- Сангова М. 

3. Корманди илмии калон- Юнусзода Х. 

4. Корманди илмии калон- Ҳакимова М. (дар ҳаҷми 0,5 воҳиди 

корӣ) 

5. Корманди хурди илмӣ- н.и.и. Воҳидов У. ва Хушмуҳаммадзода 

З. (дар ҳаҷми 0,5 воҳиди корӣ) 

6. Кормандони шартномавӣ – н.и.и., дотсент Маъдиев С., 

Мирзоева Е., Сафаров М.  

Барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманди мутақобила аз тарафи 

Пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии “Молия”-и Донишгоҳи давлатии 
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молия ва иқтисоди Тоҷикистон  ба як чанд ташкилотҳои байналхалқию 

хориҷӣ мактуб оиди ҳамкорӣ ирсол гардид. Ба монанди:  

 Намояндаи комиссияи Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Представительство Европейской Комиссии в 

Республике Таджикистан). 

 Коорпоратсияи молиявии байналмилалӣ (Международная 

финансовая корпорация) 

 Маркази савдои байналмилалӣ (Международный торговый центр). 

 Лоињаи минтаќавї оид ба озодкунии савдо ва ислоњоти гумрукї 

(Региональный проект по либерализации торговли и таможенной 

реформе). 

 Намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(Представительство Всемирного Банка в Республике Таджикистан). 

 Институти “Ҷомеаи Кушода” – фонди мадад дар Тоҷикистон 

(Института “Открытое общество”- Фонд Содействия в 

таджикистане). 

 Љамъияти Олмонӣ оид ба њамкорињои байналмилалї (GIZ) дар 

Љумњурии Тољикистон (Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ) в Республике Таджикистан).Дар назар аст,ки 

дар гуфтушунид бо ин ташкилотњои молиявии хориљї сати ягонаи 

њамкории судманд муайян мегардад. 

Дар соли 2018 мувофиќи супориши Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Пажуҳишгоҳи илмию тадқиқотии “Молия” – и Донишгоҳи 

давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон лоиҳаи “Кодекси буҷети 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро таҳия намуда, барои тасдиқ ба шуъбаи 

дахлдори вазорат барои тасдиқ ирсол намуд.   

Кодекси мазкур аз тарафи кормандони ПИТ “Молия” дар ҳамкорӣ 

бо аъзоёни Маркази ақлҳои ДДМИТ таҳия гардида аз 22 бобу 164 модда 

иборат мебошад.  
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Аз тарафи мутахассисони пажӯҳишгоҳ бо дархости Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли ҷорӣ дастурамали “Руководство по 

использованию процессов в системе учёта TFM is для бюджетных 

организации” ба забони тоҷикӣ тарҷума гардид. Дастурамали мазкур аз 

300 саҳифа иборат мебошад.  

Мутобиќи наќша ду марњилаи пурсиш оиди рушди усулњои 

интиќоли пулии муњољирони мењнати бо экспертони соњави дар миќёси 

љумњуриявї гузаронида шуд. Натиҷаҳои пурсишнома аз тарафи 

кормандони илмии пажуҳишгоҳ таҳлил гардида, тагйиу иловаҳо ба 

марҳилаи 3 ворид гардид. Барои мукаммалтар омухтани масъалаи 

мазкур мутахассисон интизори марҳилаи сеюм мебошанд. Бойд қайд 

намуд, ки баъд аз ба пуррагӣ гузаронидани пурсишнома, мутахассисон 

ба тақлили масъалаи мазкур мегузаранд. Натиҷаҳои таҳлилро ПИТ 

“Молия”-ДДМИТ метавонад дар мақолаю корҳои илмӣ истифода барад.    

Боиси қайд аст, ки ПИТ “Молия” аз моҳи сентябри соли ҷорӣ 

фаъолияти худро куллан таѓир дода самти корњои илмї-тадќиќотиро ба  

наќшаи  пажуҳишгоњ наздик намуда бо љалби устодони ботаљриба чунин 

мавзуҳоро тањия ва тасдиќ намуд: 

1. Усулҳои суғуртавии татбиқи сиёсати молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити ҷараёнгирии ҳамгироӣ (иҷрокунанда н.и.и, 

дотсент Маъдиев С.)  

2. Баҳодиҳӣ оиди самаранокии сиёсати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар шароити имруза (иҷрокунанда н.и.и дотсент Љумъабоев 

Х.Ќ,н.и.и.дотсент Ҳакимова М.).  

3. Баҳодиҳии гаронии андоз дар субъектҳои хоҷагидорӣ ва роҳҳои 

камнамоии он (иҷрокунанда н.и.и Воҳидов У.). 

4. Таҳлили самаранокии сармоягузорӣ дар рушди саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (иҷрокунанда муаллими калон Мирзоева Е.). 
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5. Таҳияи пешниҳодҳо оиди баровардан (кам кардан)-и минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъминнамоии субвенсӣ (иҷрокунанда 

Юнусзода Х.).  

6. Ташаккули базаи маълумотҳо аз руи нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ҳангоми таҳлил ва дурнамосозии макроиқтисодӣ 

(иҷрокунанда муаллими калон Хушмуҳаммадзода З.) 

Дар оғози кор барои ба роњ мондани  ҳамкории мутақобила ва 

дастрас намудани маълумотҳои омории даќиќ,ки ба  иҷроиши нақшаи 

инфиродии кормандони ПИТ “Молия” таъсири мусбї мерасонад 

роњбарияти пажуњишгоњ зарур шуморид,ки ба вазорату муассисањои 

давлатї мактуби расмї оид ба ин масъала ирсол намояд аз он љумла: 

 КВДС “Тоҷик сармоягузор”. 

 ҶДММ ТС “Суғуртаи аввалини миллӣ”. 

 Бонки миллии Тоҷикистон. 

 КВД “Тоҷик суғурта”. 

 Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Марказии тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷкистон. 

Хушбахтона ба њамаи муассисањое,ки мактуб фиристонида шуд  дар 

љавоб    розигии худро барои њамкорї ирсол намудаанд,ки дар натиҷа  

ин имконият пеш омад,ки мутахассисони пажӯҳишгоҳ бо маълумотҳои 

зарурии оморї таъмин гардида барои иҷрои нақшаи инфиродии  худ 

мавриди истифода ќарор дињанд. 
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Дар ҷамбастии сол аз тарафи кормандон оиди рафти иҷроиши 

нақшаи инфиродӣ ҳисобот пешниҳод гардид: 

1. Мавзуи пажуҳиш «Усулњои суѓуртавии тадбиќи сиёсати молиявии 

Љумњурии Тољикистон дар шароити њамгироишавї» (н.и.и, дотсент 

Маъдиев С.) 

Дар замони муосир ва вазъи молиявии баамал омада,пеш аз њама 

зарурате дар пеш меистад,ки сарчашмањои нави молиявї ва ва 

имкониятњои рушд сафарбар шаванд. Аз ин њисоб амал намудани 

фаъолияти самараноки суѓуртавї муайянкунанда мебошад. Муњим он 

аст,ки дастовардњои навин дар ва инноватсионї дар самти иќтисод ва ва 

ташкили кори суѓурта васеъ истифода шавад.Яъне аз ошкор ва 

сафарбарии дурусти захирањои суѓуртавї  раќобатпазирї низ вобаста 

мебошад. Ташаккули шакли раќобатноки фаъолияти суѓуртавї дар 

бартараф намудани мушкилињои рушд њамчун омил баромад 

мекунанд.Ин шароит барои баланд бардоштани хизматрасонињои 

самараноки суѓуртавї дар пешрафти иќтисоди миллї мебошад.  

Гарчанде њаљми пардохтњои суѓуртавї афзуда бошад лекин 

натиљагирр суѓуртавї то њол дар генератсияи рушди иќтисод 

таъсирбахш нагардидааст. Дар ин самт то њол лозим аст пеш гирифтани 

диверсификатсияи фаъолияти суѓуртавї.Яъне фаъол гардонидани 

истифодаи усулњои нави идоравї ба масъалаи њалталаби соњаи суѓурта 

табдил ёфта,зарурати омузиш ва тањлилро овардааст. Имрузњо бозори 

суѓуртаи миллї аз дигар мамлакатњои рушдгирифта аз љињати сифати 

хизматрасонии суѓуртавї таќозои талабот баамал наомадааст.Зарур 

аст,ки шаклњои нави суѓуртавиро таъсис дињем ва дар самти таъмини 

рушди иќтисоди миллї сањм гузорем. 

Дар робита ба ташкилотњои суѓурта ЉДММ ТС«Суѓуртаи 

аввалини миллї», Бонки миллии Тољикистон, Шуъбаи назорати 

давлатии суѓурта маълумотњоро ҳамкорӣ намуда,  бобати хусусиятњои 

таъмини муносибатњои суѓуртавї дар шароити бозор корњои муайянеро 
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анљом дода шуд. Фикру дархостњо ба ташкилотњои суѓуртавї имкон 

медињанд,ки онњо портфели суѓуртавии худро таќвият дињанд. Аз љумла 

теъдоди шартномањои худро зиёд гардонанд.   

Дар раванди иљроиш вазифа аз он иборат буд,ки шароитњои 

таъмини суѓуртавии устуворї ва бехатарии иќтисоди миллї асоснок 

гардонида шавад. Тибќи маълумотњои дастрасгардида, муайян карда 

шуд, ки устувории ташкилотњои суѓуртавї  пеш аз њама аз шароитњои 

молиявї,ташкилию техникї ва истифодаи захирањои мењнатї алоќаманд 

мебошанд. Маълум гардид,ки рушди бозори суѓуртаи миллї љой дорад. 

Масалад даромадњои ташкилотњо дар маљмуъ зиёда аз 1,7 маротиба 

афзоиш ёфтааст. Аз он љумла аъзоњаќии суѓуртавї зиёда аз 1,8 маротиб. 

Омузиш нишон меињад,ки нисбатан даромаднокии фаъолияти суѓуртавї 

афзоиш ёфтааст.(1,531 маротиба). 

Таъмини устувории муносибатњои суѓуртавї ва самаранокии 

идоракунии молиявї дар шароити љањонишавї заруратеро ба миён 

овардааст,ки ба чунин масъалањо таваљљуњ намоем. 

Пешниҳодҳо: 

1. Таҳия намудани низоми коркарди маълумотҳои молиявӣ дар шароити 

пеш гирифтани раванди инноватсия дар соҳаҳои гуногуни молия. 

2. Бо мақсади пурсамар гардонидани истифодаи воситаҳои дохилӣ ва 

берунӣ,  тарњрезӣ намудани лоињањои соњавї бобати баланд бардоштани 

рейтингӣ хизматрасониҳои молиявӣ аз ҷумла дар ташкилотњои 

суѓуртавї. 

3. Дар шароити муносибатҳои интегратсионӣ коркарди пешниҳодҳо 

бобати таъмини муќоисашавандагии нишондодњои умумии сатњи 

таъинотии суѓуртавї.   
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        2.Мавзуи пажуҳиш «Баҳодиҳӣ оиди самаранокии сиёсати андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар шароити имруза (н.и.и Љумъабоев Х.Ќ н.и.и., 

Ҳакимова М.) 

Ҳадафи асосии тадқиқот ин арзёбии самаранокии сиёсати андози 

татбиқшаванда  дар Ҷумҳурии Тоҷикистонмебошад.Аз рӯи нақша дар 

нимсолаи мазкур як катор вазифаҳо ба анҷом расонида шуд. Дар ин 

бобат, тадқиқоти кабинетӣ оиди низоми андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дод, ки дар давраи Истиқлолият дар Тоҷикистон ислоҳотҳои 

босуръат амали карда шудаистоаанд. Инчунин дар самти сиёсати андоз 

як қатор татбирҳои зарури ба анҷом расонида шудаанд, ки ба 

соддагардонии низоми андоз ва  бақайдгирии соҳибкорон оварда 

расонид. Ҳамчун натиҷаи назарраси ин тадбирҳо, дар солҳои 

охир,сазовор гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷои 172 аз рӯи рейтинги 

байналхалқии Doing Business аст.  

Барои арзёбии самаранокии сиёсати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  

мутолиа ва таҳлили асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ оиди масъалаи 

мазкур гузаронида шуд. Натиҷаи мутолиа нишон дод, ки яке аз усулҳои 

муҳими таҳлили самаранокии сиёсати андоз ин арзёбии татбирҳои 

дискретсионӣ мебошад. Дар амалия татбирҳои дискретсионӣ ду восита 

доранд – ҷараёни буҷавӣ ва Кодекси андоз мебошанд.  

Ҳассосияти (реагирование) андозҳо ба татбирҳои дискретсионӣ 

яке аз нишондиҳандаҳои муҳиме ба ҳисоб меравад, ки бо мақсади 

пешгӯии пардохтҳои андоз ва ҳамчун критерияи оддии арзёбии низоми 

андоз истифодабурда мешавад. Қобилияти ҳассосият бо усули ду 

нишондиҳанда ҳисоб карда мешавад – чандирии андоз ва сутунии андоз .  

Бинобар ин, мутолиаи асарҳои олимон нишон дод, ки бо мақсади 

таҳлили самаранокии сиёсати андоз, назардошти таъсири 

тағйирёбиҳоидискретсионии сиёсати андоз ба тамоюли пардохтҳои 

андоз зарур аст. Азбаски сиёсати андози дискретсионӣ аз ҷониби 

давлатҳо васеъ истифода мешаванд, пешбини карда шудааст, ки 
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татбирҳои дискретсионӣ ба тамоюли пардохтҳои андоз таъсири бевосита 

мерасонанд. Татбирҳои дискретсионии сиёсати андоз ин тағйиротҳо дар 

қонунгузорӣ ё ин ки дар санадҳои маъмурие дар доираи татбиқи сиёсати 

андоз амал карда мешаванд, мебошанд.  

Бинобар ин, дар натиҷаи таҳлили самаранокии сиёсати андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон айён гардид, ки меъёри миёнаи андоз дар муддати 

дароз маҳдуд аст. Ин хулоса бо таҳлили ислоҳотҳо дар соҳаи андоз 

мувофиқат мекунад. Дар муддати 18 соли охир дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 3 ислоҳот дар низоми андоз гузаронида шуд, ки асосан ба 

такмили идоракунии андозӣ  равона карда шудаанд. Вале манбаъи андоз 

ва меъёрҳои андоз аз нуқтаи назари вусъати рушди иқтисодӣ, бетағйир 

монданд.  

Инчунин тадқиқот нишон дод, ки дар шароити ноустувори имруза 

сиёсати макроиқтисодии давлат бо мақсади ноил гардидани рушди 

босуботи иқтисоди бештар воситаҳои фискалиро нисбат ба молиявию-

қарзӣ истифода мебарад.  

Дар натиҷаи тадқиқот бояд қайд намуд, ки натиҷаҳои татбирҳои 

давлатӣ дар доираи татбиқи сиёсати андоз ба ҳаммаи табақаҳои ҷомеа 

самараи худро мерасонад. Бинобар ин, бешубҳа аст, ки фаҳмиш ва 

дурнамоии натиҷаҳои ислоҳотбо мақсади самаранокии сиёсат муҳим аст. 

Илова бар ин, арзёбии самараҳои ислоҳот инчунин барои ташаккули 

чораҳои  ҷубронӣ бо мақсади бартарафнамоии тағйиротҳои манфӣ дар 

сохтори истеҳсолот ва даромадҳои аҳолӣ  хеле муҳим ва зарур аст.  

Дар инҷо чаҳор гуруҳ омилро, ки тадқиқи онҳо хеле муҳим аст, 

ҷудо кардан мумки аст.  

                                      Пешниҳод: 

                1.Пастшавии гаронии  андоз  ба корхона ба коҳиши 

даромадҳои буҷавӣ оварда мерасонад. Аммо ҷуброниталафот тавассути 

ворид намудани андозҳои нав оё аксизҳо, инчунин тавассути васеъ 
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намудани манбаи андоз аз ҳисоби аз соя баромадани қисми муайяни 

истеҳсолот.  

             2.Дар қатори худ, пастшавии бориши андоз ба тағйирёбии 

сохтори истеҳсолот, ҷараёнҳои содирот ва воридот; ивазшавии нархҳои 

нисбии молу маҳсулот, даромадҳои омилҳои истесолӣ; инчунин таъсир 

ба сатҳ ва сохтори шуғли аҳолӣ оварда мерасонад.    

         3.Тағъйиротҳои дар боло номбаркарда ба даромадҳои аҳоли 

таъсири бевосита мерасонанд ва дар натиҷа сатҳи нобаробарии 

иқтисодии аҳолӣ, камбизоатӣ коҳиш меёбад. 

            4.Дар ин қатор, баррасии сохтори андоз ва татбиқи сиёсати 

дифференсиалӣ бо мақсади ташаккули фазои мусоид ба такмили 

иқлими соҳибкорӣ ва рушди соҳибкории хурд ва миёна, инчунин 

коҳиши иқтисодиёти ниҳонии  давлат оварда мерасонад.  

             3.Мавзуи пажуҳиш «Бањодињии самараноки низоми андоз ва 

гаронии андоз дар субъектњои хољагидорї » (н.и.и., Воҳидов У.) 

Дар ҷумҳурӣ айни замон ҳам аз ҷиҳати соҳавӣ ва ҳам аз лиҳози 

минтақавию ҳудудӣ соҳибкории хурд ба таври мухталиф рушд намуда 

аст, ки ин таҷдиди назар ба мазмун ва ташкили низоми муҳаррикҳои 

рушди онро талаб мекунад. Аз ин нигоҳ, ба ғайр аз истифодаи 

самараноки захираҳои молиявию ќарзї, усулҳои андозбандии 

ҳавасмандкунии он муҳимтарин омили фаъолгардонии рушди 

соҳибкории хурд дар бахшҳои афзалиятноки иқтисод ба њисоб меравад. 

Дар шароити муосири ҷумҳурӣ проблемаи тақвияти дастгирии давлатии 

рушди соҳибкории хурд дар заминаи механизмҳои андоз нақши махсусан 

муҳим ба масъалаи ҷустуҷӯи такмили усулњоиидоракунии гаронии андоз 

мансуб мебошад. 

Дар љараёни тадќиќот панљ усули њисоби гаронии андоз дар сатњи 

корхонањои хурдро истифода ва муќоиса карда шуд. Дар муќоиса ба 

усулњои мазкур усули нав барои њисоби гаронии андоз дар сатњи 

корхонањо тањия гардида аз рўйи он тањлили гаронии андоз дар сатњи 
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субъектњои соњибкории хурдї Љумњурї гузаронида шуд: сатҳи гаронии 

андоз аз 19,58%-и соли 2010 ба 21,86% дар соли 2013 расидааст. Тафовут 

ҳудуди 2,28% буда, ин њолат таҳлили сабаби чунин афзоишро талаб 

мекунад. Аз соли 2010 то 2013 гаронии андоз 2,28% афзоиш дошт, аммо 

дар давраи солњои 2013-2014 ин нишондиҳанда тамоюли коњишёбиро 

гирифтааст, яъне аз 21,86% то ба 17,61% коҳиш ёфтааст.  Ин 

нишондиҳандаҳои динамикї дар давраи солњои 2013-2014 аз таъсири 

муфиди ислоҳоти низоми андозбандии ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳанд. 

Солҳои 2014-2016 вазни ќиёсии андозҳо дар даромади корхонаҳо аз 17,61 

то 23,75% зиёд шудааст. Усули тањлил нишон медињад, ки бинобар 

сабаби баланд будани сатҳи гаронии андоз, нақшаи тасдиқгардидаи 

ҷамъоварии андозҳо иҷро нашудааст. Бояд ќайд намуд, ки зимни муайян 

намоии меъёрњои андозї, зарўрати пеш гирифтани такмили усулњои 

њисобии гаронии андоз барои пешгирии таъсироти манфии он ба 

фаъолияти субъектњои иќтисодї, ба таври зарурї муайян карда шавад. 

Аз руи натиљаи тадќиќ ва омузиш љињатњои  муњими характери 

назаривї методї дошта дар љараёни таълим,баргузории конфронсњо 

истфода гардиданд. 

Пешниҳод: 

             1.Муайян намудани   хусусиятњои гаронии андоз, њамчун омили 

бањо додани ин нишондињанда дар рушди иќтисодиёти миллї 

           2.Васеъ ба роњ мондани методологияи такмилдињии њисоби 

заминаи андозбандї ва таъсис ёфтани гаронии андоз (аз љумла пеш 

гирифтани функсия ва вазифањои имтиёзњои андозї ва бањодии таъсири 

он дар рушди иќтисод). 

           3. Интихоби варианти нисбатан муфиди усулњо истифодабарии 

онњо дар самти идоракунии андозбандї (алалхусус барои таъмини 

самараноки идоракунии молия, сарчашмањои таъсисёбї ва истифодаи 

муќоисавии онњо тибќи таљриба). 
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          3.Мавзуи пажуҳиш «Таҳлили самаранокии сармоягузорї дар рушди 

саноати сабуки Љумҳурии Тољикистон » (Мирзоева Е.) 

Бояд ќайд кард, ки мавзўи тадќиќотї рўзмарра буда, барои он ки 

рушду равнаќи корхонањои саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон ба 

таъмини бозори мењнат бо љойњои нави корї, инчунин бо 

раќобатпазирии мањсулоти ватанї мусоидат мекунад.  Дар робита ба 

Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, Вазорати саноат ва 

технологияи нав ҳамкорӣ намуда,  бобати тадќиќоти маблаѓгузории 

соњањои саноат дар Љумњурии Тољикистон корњои муайянеро анљом 

додем.  

Дар раванди иљроиш вазифа аз он иборат буд, ки тањлили 

самаранокии сармоягузорињои давлатї дар соњањои саноат  асоснок 

гардонида шавад. Тибќи маълумотњои дастрасгардида, муайян карда 

шуд, ки рушди саноати сабук пеш аз њама дар шароитњои иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон аз  истифодаи  сармоягузорињои давлатї 

вобастагии калон дорад.  

        Коркарди методологияи тањлили самаранокии сармоягузорињои 

давлатї дар соњањои саноати Љумњурии Тољикистон. Аз рўи натиљаи 

тадќиќ ва омўзиш љињатњои  муњими характери назаривї методї дошта 

дар љараёни таълим, баргузории конфронсњо истфода гардиданд.  

Оид ба натиљаи  масъалаи тадќиќотии мазкур  наќша дорам,ки доир  

ба тартиб додани модели инвеститсионии рушди саноати Љумњурии 

Тољикистон ба анљом расонам. 

Пешниҳод: 

           1.Барои љалби сармояи хориљї ба маќсад мувофиќ будан, 

муаммоњои зиёд дар самти андозбандї ва имтиёз додан ба соњибкорон то 

давраи ба истењсолот шуруъ намудани корхонањои нави ватанию хориљї, 

ки  ба пешрафти иќтисодиёт мусоидат намоянд; 

          2. Такмили ќонунгузорї ва танзим дар соњаи сармоягузорї ва 

соњибкорї, хатарњои соњибкорї ва сармоягузориро камтар намуда, 
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имконият медињад, ки шуѓли самарабахшии дохилї таъмин гардида, 

барои сармоягузорони дохилї ва хориљї тавсеа ёбад; 

         3.Инкишофи бахши хусусї ва соњибкорї бо рушди  иќтисодиёт, 

коњиш ёфтани сатњи камбизоатии ањолии кишвар. 

       4.Мавзуи пажуҳиш «Ташаккули базаи маълумотҳо аз руи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ » (Хушмуҳаммадзода З.)  

Мавзуи тадқиқшаванда дар шароити муосир муҳим буда, барои 

дуруст таҳлил ва чораандешӣ намудан хеле муфид мебошад. Хусусан 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми блокҳои иқтисодии кишвар 

бештар ба таҳлил ва дурнамои макроиқтисодӣ таваҷҷуҳи зиёд намуда, 

ҷиҳати рушди муътадили иқтисодӣ чораҳои зарурӣ андешида истодаанд.  

Айни замон аз руи маълумотҳои дастрасшуда, дар ҷараёни корӣ 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ то ҳадди имкон истифода бурда 

намешаванд. Масалан, дар дурнамои қабулшудаи нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ тибқи қарори ҲҶТ аз 01.08.2018 таҳти № 371 ба ғайр аз 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, сатҳи таваррум дигар ягон нишондиҳандаи 

макроиқтисодӣ истифода нагардидааст.  

 Аз руи маълумотҳо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои таҳлил ва дурнамосозии макроиқтисодӣ аз модели 

истеҳсолот ва савдо истифода менамояд, ки дар сохтори ин модел 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба таври пурра нишон дода шудааст, 

ба монанди маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз руи усули истеҳсолӣ, ММД аз 

тарафи талабот, ҳаҷми даромади миллӣ, маҷмуи андухт, аз он ҷумла 

давлатӣ ва хусусӣ, ҳаҷми пул, нишондиҳандаҳои макрофискалӣ ва 

монетарӣ ва ғ.  

 Аз ин хотир, ҷиҳати ташаккули базаи маълумотҳо аз руи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба мақсад мувофиқ мебошад, агар 

вазорату идораҳои дахлдори блоки иқтисодии кишвар дар ҳамбастагӣ аз 

руи моделҳои таҳиягардида таҳлил ва дурнамосозии нишондиҳандаҳои 
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макроиқтисодиро дар ҷараёни кории худ қарор диҳанд. Маълумотҳои 

омории таърихӣ доир ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ вуҷуд 

доранд, аммо ин нишондиҳандаҳо аз руи баробариҳои макроиқтисодӣ, 

ки алоқамандии ҳамаи нишондиҳандаҳои бахшҳои асосии иқтисодро 

(бахши фискалӣ, тавозуни пардохт, монетарӣ ва хусусӣ) фаро мегирад, 

мутобиқат намекунанд.  

 Таҷрибаи дигар давлатҳо, аз ҷумла кишварҳои ҳамсоя (Ҷумҳурии 

Қирғизистон, Қазоқистон ва Узбекистон) нишон медиҳанд, ки базаи 

маълумотҳо аз руи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ тибқи 

баробариҳои иқтисодӣ ба роҳ монда шудааст, ва дастрасии ин 

маълумотҳо барои кулли истифодабарандагон-тадқиқотчиён тариқи 

сомонаҳои интернетӣ осон ва қулай мебошад. 

Аз ин лиҳоз, ҷиҳати ташаккули базаи маълумотҳо аз руи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба вазорату идораҳои дахлдори блоки 

иқтисодии чумҳурӣ тавияву пешниҳодҳо аз руи намунаи 

нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои баррасӣ ва корбарӣ 

равона карда шавад. 

Пешниҳод: 

1. Ҷиҳати мукаммал гардонидани баъзаи маълумотҳо аз руи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ зарур мешуморем, ки 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ тариқи баробариҳои иқтисодӣ, 

ки аз моделҳои таҳияшудаи макроиқтисодӣ бармеоянд, мавриди 

таҳлил қарор дода шаванд. 

2. Ҷиҳати шаффоф будани маълумотҳои оморӣ, мақомоти омори 

ҷумҳуриро зарур меояд аз таҷрибаи дигар давлатҳои ҳамсоя 

истифода бурда, ҷиҳати дуруст ва такмил додани ҳисоби 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ (дар назар дошта мешавад 

мувофиқати ҳисобҳои оморӣ бо ҳисобҳои тамоми блокҳои 

иқтисодӣ).     
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3. Дар самти дастрас будани маълумотҳои омории зарурӣ аз руи 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ба тамоми истифодабарандагон 

– тадқиқотчиён ба мақсад мувофиқ мебошад, ки мақомоти омори 

ҷумҳурӣ маълумотҳои системаи ҳисоби миллиро тариқи сомона ба 

роҳ монад.   

5.Мавзуи пажуҳишии “Таҳияи пешниҳодҳо оиди баровардани (кам 

кардан) минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъминнамоии 

субвенсӣ” (Юнусзода Х.) 

Яке аз мавзуҳои актуалии замони имруза ин кам кардани 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъминоти субвенсӣ мебошад. Аз 

нишондиҳандаи оморӣ маълум мегардад, ки ҳаҷми маблағе, ки барои 

субвенсия ыудо мешавад, сол аз сол афзуда истодааст.. 

Чи тавре ки аз адабиётҳои иқтисодӣ маълум аст, рушди њар як 

махал ба рушди иқтисодиёти миллӣ оварда мерасонад. Бинобар ин сабаб 

ҳар як кишвар кушиш мекунад, ки номузонитии рушди минтақаро аз 

байн барад. Бисёри кишварҳои ҷаҳон, аз байн бурдани номувозинатии 

рушди минтақаҳора дар кумаки молияви аз буҷети ҷумҳуриявӣ 

меҳисобанд. Аммо тадқиқотҳо ва таҷрибаи мамлакатҳои тарақикарда 

нишон медиҳад, ки ин ҳалли масъалаи мазкур шуда наметавонад. Аз 

гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки мо бояд кушиш кунем, 

барои кам кардани таъминоти субвенсии минтақаҳо. Сипас бояд дигар 

роҳҳои ҳалли масъаларо дарёфт намоем.  

Боиси қайд аст, ки баъд аз ҷамъовари гардидани маълумотҳо ба 

омухтани таҷрибаи ҷаҳонӣ оиди таҳлили кам кардани таъминоти 

субвенсии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ намудем. Дар 

таҳлил ба хулосае омадем, ки кам кардани кумаки молиявӣ аз буҷаи 

ҷумҳуриявӣ ба буҷаи маҳалӣ яке аз роҳҳои рушд додани иқтисоди 

мамлакат ба шумор меравад. Сабаб дар он аст, ки вақте мо субвенсияро 

кам намоем,маблаѓњои молиявиро, ки аз он боқи мемонад мо метавонем 



16 
 

барои  рушди ягон соҳаи дигари иќтисодї-иљтимої  маблаѓгузорӣ 

намоем.  

           Пешниҳод: 

1. Ҳангоми банақшагирии буҷаи минтақаҳо, пеш аз ҳамма роҳҳо 

бартарафи касри буҷа (Ҳангоми пайдо шудани он), бояд ба инобат 

гирифта шавад. 

2. Мукаммалгардонии ба нақшагирии ва дурнамосозии даромадҳои 

буҷаи минтақаҳо. Дарёфти роҳҳои нави маблағгузорӣ ба буҷет 

ҳангоми касри буҷет.  

3. Тањияи  модели рушди иқтисодии минтақа. Бо ёрии ин модел, 

метавон минтақаҳои сусттарақикардаро дарёфт намуда, стратегияи 

мувофиқи рушди маҳалро истифода барем. 

Боиси қайд аст, ки дар соли ҷорӣ (14.12.2018 сол) корманди ПИТ 

“Молия” –ДДМИТ Воҳидов У. рисолаи номазадиашро дар мавзӯи 

“Такмили усулҳои идоракунии гаронии андоз дар сатҳи субъектҳои 

хоҷагидорӣ” аз руи ихтисоси 05.13.10-идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ 

ва иқтисодӣ, ҳимоя намуда унвони номзади илмҳои иқтисодро сазовор 

гардид.  

Корманди дигари ПИТ “Молия” Хушмуҳаммадзода З. санаи 20-

уми декабри соли 2018 муҳокимаи рисолаи номзадии худро дар мавзуи 

“Методологические подходы разработки эконометрической модели в 

сфере промышленности (на примере Республики Таджикистан)” дар 

назди кафедраҳои “Система ва технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт” 

ва “Моделсозии математикӣ ва иттилоотӣ” – ДДМИТ гузашт.  

Боиси қайд аст ки соли 2018 мутобиқи нақшаи кории ПИТ 

“Молия” – ДДМИТ 2-то конфронс ба нақша гирифта шуда буд.  
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Дар моњи  22 июни соли 2018 аз тарафи ПИТ “Молия” конфронси 

илми-амалии љумњуриявї дар мазўи: «Молияи бахши иҷтимоӣ ва таъсири 

он ба рушди устувори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» баргузор 

гардид. Конфронси мазкур аз ду бахш иборат буд: 

1. Бахши молияи иҷтимоӣ. 

2. Бахши рушди устувори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Дар конфронс мутахассисони дохилаю беруна иштирок намуда 

маъруза намуданд. Аз он ҷумла: 

1. “Масъалаҳои рушди минтақаҳо дар ҳуҷҷатҳои стратегии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” –Директори Академияи иқтисод ва 

демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзо-

кориспондент АИ ҶТ д.и.и. профессор Саидмуродов Л. Ҳ.     

2. “Баҳодиҳии мувозинатии рушди минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” – муовини директори Маркази тадқиқоти стратегӣ 

дар назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муминова Ф.   

3. “Нақши сармоягузории минтақавӣ дар рушди иқтисоди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”- Сардори раёсати тадқиқотҳои 

макроиқтисодии Маркази тадқиқоти стратегӣ дар назди 

президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, н.и.и. Расулов Г.Р. 

4. “Рушди минтақаҳои Иттиҳоди Аврупо: усул ва принсипҳо” 

Эксперти байналмилалии ИА, Иванов С.Ю. 

5. “Рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” – Директори ПИТ 

“Молия”-ДДМИТ, д.и.и., профессор Кошонова М.Р.  

Конфронс дар сатҳи олӣ баргузор гардида дар охири конфрон 

чунин пешниҳодҳо шуданд:  

 дастгирии чорабиниҳо оид ба таъмини устувории энергетикии 

минтақаҳо, беҳтар намудани инфрасохтори нақлиёт бо дастрасии 

бозорҳои хориҷӣ; 
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 таҳияи барномаи мукаммали давлатӣ оид ба дастгирии иттилоотӣ 

барои соҳибкорӣ дар самти баланд бардоштани қобилияти 

мақомоти давлатӣ барои дастгирии иттилоотӣ барои соҳибкорӣ, 

такмил додани саводи ҳуқуқии соҳибкорон; 

 ташкили системаи доимии таҳлили таҳлилии динамикаи рушди 

соҳибкорӣ дар ноҳия, шаҳрҳо ва минтақаҳои кишвар бо арзёбии 

рейтинги фазои сармоягузорӣ; 

 фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузориҳои 

мустақим ва дастгирии молиявии минтақаҳо; 

Маҷмӯи мақолаҳои конфронс ба матбаа супорида шуда дар арафаи 

чоп ќарор дорад.  

Дар охири сол, яъне 14-15 декабри соли 2018 аз тарафи 

Пажӯҳишгоҳ дар ҳамкорӣ бо кафедраи менеҷменти молиявии ДДМИТ 

конфронси илмӣ-амалии байналмилалии дар мавзӯи “Ташаккули модели 

инвеститсионии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон” баргузор гардид.  

Конфронси мазкур аз 3 бахши асосӣ иборат буд: 

1. Бахши сармоягузорӣ ва рушди низоми иқтисодӣ; 

2. Бахши молия ва ташаккули заминаҳои рушди иқтисоди миллӣ; 

3. Муаммоҳои соҳибкорӣ, андозбанди ва муҳосибӣ дар шароити 

ташаккули модели инвеститсионии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Дар конфронс меҳмонони хориҷи кишвар намояндагони 

ширкатҳои хориҷӣ намояндагони вазорату идораҳо, мутахассисони 

соҳаи мазкур ва устодони шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок 

доштанд. Аз ҷумла: 

- Намояндаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон, Ниёзов Масрур – сармутахассиси Раёсати рушди 

соњањои иљтимої. 
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- Ҳамоњангсози Барномаи руди Созмони Милали Муттањид. 

Саидхољаев Ф. 

- Намояндаи Бонки миллии Тољикистон н.и.и., дотсент Солиев Н.Н.  

- Директори ПИТ “Молия”-ДДМИТ, н.и.и., дотсент Ҷумъабоев Х.Қ. 

- Коршиноси калони муассисаи таълимӣ, лоиҳаи Иттиҳоди  Аврупо  

оид ба "Дастгирии самтҳои интихобшудаи  ислоҳоти  Идоракунии 

молияи  давлатӣ (ИМД): ЛОТ 1” - Сигитас  Бразинскас.  

- Вакили Маљлиси Олии ЉТ д.и.и., профессор Ќудратов Р.Р. 

Маърӯзаи конфронс бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор 

гардид.  

Конфронс дар сатҳи олӣ баргузор гардида дар охири конфрон 

чунин пешниҳодҳо шуданд: 

 барои љалби сармояи хориљї ба маќсад мувофиќ будан, муаммоњои 

зиёдтар дар самти андозбандї ва имтиёз додан ба соњибкорон то 

давраи ба истењсолот шуруъ намудани корхонањои нави ватанию 

хориљї, ки ба пешрафти иќтисодиёт мусоидат намоянд; 

 такмили ќонунгузорї ва танзим дар соњаи сармоягузорї ва 

соњибкорї, хатарњои соњибкорї ва сармоягузориро камтар намуда, 

имконият медињад, ки шуѓли самарабахшии дохилї 

таъмингардида, барои сармоягузорони дохилї ва хориљї тавсеа 

ёбад; 

 дастгирии самараноки давлатии соњибкорї ва таъмини бењбуди 

фазои сармоягузорї ин кафолат ва тасдиќи суботи иќтисодию 

иљтимої, идоракунии самаранок, пешбурди самтњои муосири 

ислоњот ва татбиќи афзалиятњои миллї ва стратегии кишвараст; 

 инкишофи бахши хусусї ва соњибкорї бо рушди иќтисодиёт, 

коњиш ёфтани сатњи камбизоатии ањолии кишвар; 

 кам кардани шумораи санљишњо, коњиш ва санљишњои беасос пурра 

бартараф карда шаванд; 
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 барои љалб намудани сармоягузорони хориљї њарчи бештар 

имтиёзњои андозї ва шароити хуб фароњам оварда шавад. 

Боядќайд кард, ки аз натиљаи конференсияи мазкур, 92 маќолаву 

маърузањои иштирокчиён дар шакли маљмўа рўи чоп баромад, ки њаљми 

он аз 383 сањифа иборат мебошад. 

Дар ин давраи мазкур якчанд китобҳо нашр ва таҳия гардидаанд, 

ки ҳамчун дастовардҳои ПИТ “Молия”-ДДМИТ ба ҳисоб мераванд. Аз 

ҷумла; 

1. Луѓати тафсирии англиси-русӣ Экономикс дар хаљми 5000 

калимаю вожаҳои иқтисодӣ (750 сањифа) аз чоп бо миқдори 100 

адад чоп шудааст. (Муаллиф - Кошонова М.Р./Душанбе. Ирфон. 

2018) 

2. Маҷмӯи мақолаҳои конфронси илмӣ-амалии байналмилалӣ дар 

мавзуи “Ташаккули модели инвеститсионии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”  ба миқдори 50 адад чоп шудааст. (Ҳайати 

таҳририя: н.и.и., профессор Бегматов А.А., н.и.и., дотсент 

Ҷумъабоев Х.Қ., н.и.и., дотсент Нуров Ш.С./Матбаи ДДМИТ. 

2018 сол.)  

3. Маҷмӯи мақолаҳои конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар 

мавзуи “Бахши молияи иҷтимоӣ ва таъсири он ба рушди 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар арафаи чоп аст. (Ҳайати 

таҳририя: Кошонова М.Р.)  

4. Луѓати тафсирии русӣ-англисии Экономикс дар хаљми 5000 

калимаю вожаҳои иқтисодӣ дар арафаи чоп аст. (Муаллиф- 

Кошонова М.Р.) 

5. Луѓати тафсирии англисӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-англисии Экономикс 

дар хаљми 5000 калимаю вожаҳои иқтисодӣ  таҳия гардидааст. 

(Муаллифон - Кошонова М.Р., Ҳомидов А.) 
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6. Китоби “Таърихи молия ва андозбандӣ” таҳия гардида, ба чоп 

омода шудааст. (Муаллиф – Ҷумъабоев Х., Ҳомидова Қ., 

Исломов Т.) 

7. Китоби “Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалия 

(маҷмӯи мисолу масъала)” таҳия гардида ба чоп омода шудааст. 

(Муаллиф – Ҷумъабоев Х., Исломов Т.) 

   Маќолањои чоп гардида аз тарафи кормандони пажуҳишгоҳ: 

1. Кошонова М.Р., Юнусзода Х.Қ. - Социально-экономические 

аспекты устойчивого развития  Регионов Республики Таджикистан../ 

Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявии ПИТ “Молия” дар мавзӯи 

“Молияи бахши иҷтимоӣ ва таъсири он ба рушди устувори 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. (22 июни соли 2018).  Душанбе 

Саҳ. 13-27. 

2. Кошонова М.Р., Юнусзода Х.Қ.  - Научный подход к региональному 

анализу../ Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявии ПИТ “Молия” дар 

мавзӯи “Молияи бахши иҷтимоӣ ва таъсири он ба рушди устувори 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. (22 июни соли 2018).  Душанбе 

Саҳ. 79-88. 

3. Кошонова М.Р. - Истифодабарии барномаи ptc mathcad prime дар 

ҳалли масъалаҳои молиявӣ – иқтисодӣ ..в сооавторстве 

Мирзоҳасанов М. Л., Саъдонов А. Ғ../ Конфронси илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявии ПИТ “Молия” дар мавзӯи “Молияи бахши иҷтимоӣ ва 

таъсири он ба рушди устувори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

(22 июни соли 2018).  Душанбе Саҳ. 188-191. 

4. Љумабоев Х.Ќ “Наќш ва мавќеи низоми андози миллї дар рушди 

саноаткунонии иќтисоди миллї” Конференсияи љумњуриявии илмї – 

амалї дар мавзўи «Саноаткунонии иќтисодиёти Љумњурии 

Тољикистон: натиља ва дурнамо» ДДМИТ 26 май 
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5. Љумабоев Х.Ќ. Бањогузории низоми андози миллї ва зарурияти он 

дар шароити иќтисоди бозорї«Муаммоњои таъмини 

раќобатпазирии институтњои молиявии ЉТ дар шароити 

љањонишавии иќтисодиёт». Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї 

Душанбе 2018 сол 
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