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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Ташаккули иқтисоди 

бозорӣ ва раванди дигаргунсозии муносибатҳои истеҳсолии ҷомеа тақозо 

менамоянд, ки асосҳои иқтисодии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кафолатҳои 

иҷтимоии давлатӣ ва низоми таъминоти нафақа таҷдиди назар карда шуда, ба 

талаботҳои бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҷавобгӯ 

бошанд. Дар шароити соҳибистиқлолӣ низоми ҳифзи иҷтимоӣ ва  таъминоти 

нафақа аҳамияти хосаро касб намуда, яке аз унсурҳои муҳими давлатдорӣ ва 

сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб мераванд. Низоми таъминоти нафақаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми таркибии таъминоти иҷтимоии давлатӣ 

мебошад, ки асосан табақаи осебпазири ҷомеаро фаро мегирад.   

   Дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷа ва муҳими давлат ин таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҳифзи 

иҷтимоӣ ва баланд бардоштани  нафақа, сатҳи зиндагӣ ва дар маҷмӯъ, 

некуаҳволии аҳолӣ мебошад. Ҳалли ин вазифаҳо бо самаранок гузаронидани  

сиёсати иҷтимоию иқтисодие, ки аз ҷониби давлат амалӣ мегардад, асоснок 

карда мешавад, зеро ки  тибқи моддаи 35 Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ ба меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ кафолат 

дода мешавад.  

 Гузариш ба  низоми иқтисоди бозорӣ тақозо намуд, ки механизми нави 

идоракунии меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ ба вуҷуд оварда шуда низоми 

марказонидашудаи таъминоти нафақа аз нигоҳи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

пурра таҷдиди назар карда шавад. Дар замони истиқлолияти давлатӣ 

пардохтҳои иҷтимоӣ ва нафақа на танҳо ба беҳтар гардидани ҳолати 

некуаҳволии аҳолӣ, хусусан табақаи  осебпазири он мусоидат намуданд, 

балки низоми таъминоти нафақа ҳамчун сохтори калидӣ дар бахши ҳифзи 

иҷтимоӣ шинохта шуд ва мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифт. Оид ба нақши 

калидӣ доштани низоми таъминоти нафақа, ки яке аз шаклҳои ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ мебошад, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
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миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин 

таъкид кардаанд «Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати 

иҷтимоии давлат буда, сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат аз 

татбиқи босамар ва оқилонаи он вобаста аст ».
1 

     Новобаста аз дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти хоҷагидорӣ ҳанӯз ҳам 

низоми марказонидашудаи таъминоти нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пойбарҷост ва ҷанбаҳои назариявию методологии ислоҳоти он аз нигоҳи 

илмӣ асоснок ва ба ҳолати идоракунӣ, заминаҳои ташкилию ҳуқуқӣ, такмили 

сохторию идоракунии  он баҳои илмӣ дода нашудааст. Гузашта аз ин, ҳанӯз 

ҳам дар таъминоти нафақаи шаҳрвандон масъалаҳои ҳалталаб зиёданд, ки 

таҳқиқ ва пажӯҳиши илмиро тақозо менамоянд.  

Ҷой доштани мушкилоти хоса дар таъмини нафақаи шаҳрвандони 

Тоҷикистон, омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи дунё оид ба фаъолияти 

низоми таъминоти нафақа, идоракунии низоми нафақа дар шароити иқтисоди 

бозорӣ, танзими давлатии низоми нафақа, муайян намудани самтҳои асосии 

ислоҳот ва дурнамои сохтори он муҳимияти мавзӯи таҳқиқот ва зарурати 

интихоби онро ифода  менамояд.  

 Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Ба масъалаи нақши 

таъминоти нафақа дар ҳаёти ҷомеа асарҳои олимони намоёни назарияи 

иқтисодӣ, аз ҷумла асарҳои муҳаққиқони барҷастаи классикӣ, ба монанди А. 

Смит, Ж.Б. Сэй, Ҷ.М. Кейнс, К. Маркс ва донишмандони замони муосир 

Ҷ.Ю. Стиглис, М. Фридмен, М. Фелдштейн, Б. Либман, А. Линдбек, П. 

Самуэлсон ва дигарон бахшида шудаанд. Саҳми назаррасро дар таҳияи 

назария, методология, мушкилоти рушд,  танзими давлатӣ, идоракунӣ ва 

ислоҳоти он чунин олимони маъруфи рус, ба монанди: В. Антропов, Ю. 

Воронин, Е. Гурвич, М. Дмитриев, А. Жуков, М. Захаров, А. Куртин, Т. 

Малевая, Е. Мачулская, В. Роика, О. Синявская, А. Соловев, Д. Шавишвили 

                                                             
1  Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (25.04.2008) Пойгоҳи электронӣ www.prezident.tj (санаи 
муроҷиат: 02.02.2021)  

http://www.prezident.tj/
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ва дигарон гузоштаанд. Инчунин масъалаи таъминоти нафақа барои 

хизматчиёни давлатӣ дар таҳқиқоти олимони  хориҷӣ ба монанди Е.А. 

Баранова, Ю. М. Лермонтов, С.П. Матвеев, А.С. Назаров, С.В. Фоминова ва 

дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар робита ба ин, ҷанбаҳои 

мухталифи масъаларо олимони шинохтаи ватанӣ, ба монанди А.Ҷ. Ҷабборов, 

Д.А. Давлатзода, М.З. Абдураҳманова, Ш.Қ. Хайрзода, Ҳ.У. Умаров, М.Р. 

Кошонова, Д.Б. Қодирзода, С.Ҷ. Комилов, Т.Р. Ризоқулов, Д.С. Амонова, 

М.И. Хоҷаева, С.Ҷ. Мутиева, А.Ҷ. Азимов, А.А. Абдуғаффоров ва дигарон 

таҳқиқ намудаанд. 

Аз ин рӯ, масъалаи таҳияи механизми самараноки ташкили фаъолияти 

низоми таъминоти нафақа ва танзими давлатии он аҳамияти хосаро касб 

менамояд. Зеро мақсади ниҳоии он беҳтаршавии ҳолати некуаҳволии табақаи 

осебпазири ҷомеа ба ҳисоб меравад ва маҳз нафақа манбаи ягона ва асосии 

қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва  маънавии чунин табақаи осебпазири  

аҳолӣ ҳисобида мешавад.  

  Муҳимияти мавзӯи таҳқиқотиро таҳлил ва арзёбии фаъолияти  низоми 

таъминоти нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурати беҳтар намудани 

механизми пешбурди амалии он дар бар гирифта,  ҳолати идоракунӣ, 

такмили сохтор ва таҳлили муқоисавии тартиби таъйин ва пардохти нафақа 

дар низоми нав аҳамияти мавзӯи диссертатсияро   дучанд намудааст. 

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро асарҳои олимони 

иқтисодшинос, аз ҷумла муҳаққиқони ватанию хориҷии  соҳаи молия ва 

ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба таҳқиқи ин масъала бахшида шудааст, ташкил додаанд. 

Инчунин, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, дастурамалҳо оид ба низоми таъминоти 

нафақа, асарҳои олимони ватанию хориҷӣ доир ба ин масъала, мақолаҳои 

илмии конференсияҳои илмию амалӣ ва санадҳои байналмилалии дар ин 

самт татбиқшаванда ба ҳисоб мераванд. 
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Тавсифи умумии таҳқиқот 

Ҳадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ ин асосноккунии илмии рушди 

низоми таъминоти нафақа ҳамчун қисми таркибии институти ҳифзи иҷтимоӣ, 

ҳамчунин, таҳияи пешниҳоду тавсияҳои  илман асоснок ва дорои  хусусияти 

амалӣ  барои беҳтар намудани идоракунии  низоми таъминоти нафақа ва 

дурнамои рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

    Масъалаҳои таҳқиқот. Расидан ба ҳадафи асосии таҳқиқот  ҳалли 

вазифаҳои зеринро тақозо менамояд: 

 муайян намудани моҳият, вазифаҳо, ҷанбаҳои назариявӣ, 

хусусиятҳои ташаккул ва мушкилоти рушди низоми таъминоти нафақа дар 

шароити иқтисоди бозорӣ; 

 таҳлил ва тасниф намудани шаклу усулҳои ташкили низоми 

таъминоти нафақа ва мақоми он дар шароити иқтисоди бозорӣ бо 

дарназардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ; 

 муайян намудани заминаҳои иқтисодӣ ва  омилҳои таъсиррасон ба 

меъёри нафақа; 

 арзёбии вазъи низоми таъминоти нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва ошкор намудани сарчашмаҳои мушкилоти ислоҳоти он дар шароити 

муосир;  

 муайян ва ошкор намудани роҳҳои мукаммалгардонии    идоракунии 

давлатии низоми таъминоти нафақа дар шароити муосир, ояндабинӣ ва 

рушди он бо назардошти ислоҳоти сохторӣ.   

  Объекти таҳқиқотро низоми таъминоти нафақаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити муосири муносибатҳои бозорӣ ташкил медиҳад. 

Мавзӯи таҳқиқот. Ба сифати мавзӯи таҳқиқот маҷмӯи муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодии марбут ба такмили низоми таъминоти нафақа дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамояд.  

Усулҳои таҳқиқот: Дар диссертатсия бо мақсади таҳқиқи низоми 

таъминоти нафақа ва дурнамои рушди он аз усулҳои зерини таҳқиқот 
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истифода шудааст: индуксия ва дедуксия, таҳлили муқоисавӣ, синтез, усули 

қаторҳои динамикӣ, нишондиҳандаҳои алоқамандӣ, коррелятсия ва 

регрессия, дурнамоӣ, моделсозӣ ва дигар усулҳои тадқиқоти иқтисодӣ. 

Соҳаи таҳқиқот: Мавзӯи таҳқиқоти  диссертатсионӣ ба бандҳои 

зерини шиносномаи ихтисоси 08.00.10 - Молия, гардиши пул ва қарз КОА 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  мувофиқат мекунад: 7.4. - 

Ташаккули асосҳои назариявӣ ва методологии намудҳои нави маҳсулоти 

суғуртавӣ ва низомҳои дастгирии иҷтимоӣ ва ҳифзи аҳолии мамлакат; 7.10. - 

Ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои саҳмии инвеститсионӣ ва фондҳои нафақавӣ: 

такмили методҳои танзими рейтингҳо ва ошкор кардани иттилоотӣ. 

         Марҳилаҳои таҳқиқот: Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ солҳои 

2015-2021-ро дар бар мегирад. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоиши таҳқиқот. Корҳои таҳқиқотӣ 

дар назди кафедраҳои фаъолияти бонкӣ ва молияи Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон гузаронида шудаанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бо гузаронидани 

таҳқиқотҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, 

коркарди илмии натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса 

ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва 

таҷрибавӣ пешниҳод карда шудааст. 

 Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар муайян ва 

ошкорсозии ҷанбаҳои назариявӣ, хусусият ва мушкилоти низоми таъминоти 

нафақа ифода ёфтаанд.  

    Натиҷаҳои асосии илмие, ки ба даст оварда шудаанд ва  ба ҳимоя 

пешниҳод мегарданд, аз инҳо иборатанд: 

- дар натиҷаи омӯзиши ҷанбаҳои назариявию таърихии ташаккули 

низоми таъминоти нафақа, муаяйн карда шуд, ки низоми мазкур дар шароити 

иқтисоди бозорӣ  қисмати таркибии муносибатҳои иқтисодии ҷомеа буда, 

азнавтақсимкунии захираҳои молиявӣ ва  ҳифзи иҷтимоии аҳолиро таъмин 
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месозад.  Нафақа ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ муносибати байни гирандагони 

нафақа, мақомотҳои давлатӣ ё субъектҳои ғайридавлатиро оид ба ҷудо 

намудани қисми даромади кормандон ва истифодаи онро ба сифати кумаки 

молиявӣ баъди расидан ба синни нафақа, ифода менамояд. Дар шароити 

иқтисоди бозорӣ паст будани сатҳи нафақа, афзоиши шумораи нафақагирон 

ва муҳоҷирати берунаи меҳнатӣ мушкилоти асосии рушди низоми таъминоти 

нафақа ба ҳисоб мераванд;   

- ошкор карда шуд, ки азбаски низоми таъминоти нафақа тамоми 

шаҳрвандони нафақагир ва шаҳрвандонеро фаро мегирад, ки дар низоми 

суғуртаи давлатии иҷтимоӣ саҳмгузор мебошанд, бинобар ҳамин, дар 

шароити иқтисоди бозорӣ низоми таъминоти нафақаи андӯхташуда бештар 

мақоми хоса пайдо менамояд ва низомҳои таъминоти нафақаи суғуртавӣ ва 

давлатӣ пайваста такмил дода мешаванд. Аз ҳамин ҷиҳат, дар шароити 

иқтисоди бозорӣ бо дарназардошти истифодаи таҷрибаи ҷаҳонӣ дар низоми 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, дар баробари фондҳои давлатӣ фондҳои 

ғайридавлатии маблағгузории нафақа низ нақши муҳимро ба худ касб 

мекунанд; 

- асоснок карда шудааст, ки заминаҳои иқтисодӣ  ва  омилҳои 

таъсиррасон ба меъёри нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз 

афзоиши бемайлони андозаи нафақаи миёна, таносуби нафақаи ҳақиқӣ 

нисбат ба музди миёнаи номиналӣ ва ҳақиқӣ паст шуда истодааст, аз ҳамин 

ҷиҳат коэффисиентҳои кифоягии нафақа ва ивазшавии сатҳи зиндагии 

нафақагирон низ коҳиш меёбанд ва ҷой доштани чунин тамоил моҳияти 

иҷтимоии нафақаро коста мегардонад; 

- ошкор карда шуд, ки сарчашмаҳои асосии мушкилотофар дар ҷараёни 

ислоҳоти  низоми таъмини нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

мебошанд: иҷроиши буҷети соҳаи нафақа, афзоиши талабот ба нафақа, паст 

шудани таносуби шумораи пардохткунандагони саҳмҳои суғуртавию 

шумораи нафақагирон ва зиёд гардидани эҳтимолияти дарозумрии аҳолӣ; 



9 

 

 

 

- роҳҳои мукаммалгардонии идоракунии давлатии низоми таъминоти 

нафақа дар шароити муосир аз қабили: ба вуҷуд овардани заминаи ҳуқуқии 

ташаккул ва фаъолияти фондҳои ғайридавлатии нафақа, таъйин ва пардохти  

нафақа барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар асоси созишномахои байнидавлатӣ ва 

тағир додани сину соли нафақа бо дарназардошти афзоиши дарозумрии 

эҳтимолӣ, пешгӯи ва рушди он бо назардошти ислоҳоти сохторӣ пешниҳод 

карда шуданд. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки хулоса ва 

пешниҳодоти дар он дарҷёфта ба васеъ гардидани донишҳои назариявии соҳа 

мусоидат намуда, натиҷаҳои илмӣ, хулоса ва пешниҳодоти  муаллиф илман 

асоснок буда, баҳри тавсияи донишҳои  назариявӣ ва амалӣ мусоидат 

менамоянд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Як қатор пешниҳодҳои овардашуда 

метавонанд татбиқи амалии худро барои такмили қонунгузории соҳа пайдо 

намуда ҳамчунин, дар фаъолияти амалии Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва 

нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти 

манфиатҳои  табақаи осебпазир ва сохторҳои дахлдори он бо назардошти 

манфиатҳои нафақагирон ва рушди  иқтисоди миллӣ татбиқ гарданд. 

Маълумотномаи №254/04 аз санаи 20.02.2021  замима мегардад.  

Нуқтаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

- омӯзиши ҷанбаҳои назариявии масъала имконият дод, ки моҳият, 

вазифаҳо, ҷанбаҳои назариявӣ, хусусиятҳои ташаккул ва мушкилоти рушди 

низоми таъминоти нафақа дар шароити иқтисоди бозорӣ ошкор гардида, аз 

нигоҳи илмӣ  асоснок карда шаванд;  

- натиҷаи таҳлил ва таснифи шаклу усулҳои ташкили низоми 

таъминоти нафақа муайян намуд, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ низоми 

таъминоти нафақаи амалкунанда бештар мақоми хоса пайдо менамояд, ки 

дар аксари кишварҳои олам низомҳои таъминоти нафақаи суғуртавӣ ва 



10 

 

 

 

давлатӣ пайваста такмил дода шуда, истифодабари он дар фаъолияти низоми 

таъминоти нафақа барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода мешавад; 

- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз афзоиши бемайлони андозаи 

нафақаи миёна, таносуби нафақаи ҳақиқӣ нисбат ба музди миёнаи номиналӣ 

ва ҳақиқӣ паст шуда истодааст, аз ҳамин ҷиҳат коэффисиентҳои кифоягии 

нафақа ва ивазшавии сатҳи зиндагии нафақагирон низ коҳиш меёбанд ва ҷой 

доштани чунин тамоил моҳияти иҷтимоии нафақаро коста мегардонад; 

- сарчашмаҳои асосии мушкилотофар дар ҷараёни ислоҳоти  низоми 

таъмини нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили иҷроиши буҷети соҳаи 

нафақа, афзоиши талабот ба нафақа, паст шудани таносуби шумораи 

пардохткунандагони саҳмҳои суғуртавию шумораи нафақагирон ва зиёд 

гардидани эҳтимолияти дарозумрии аҳолӣ, ошкор карда шуданд; 

- такмили заминаи ҳуқуқии ташаккул ва фаъолияти фондҳои 

ғайридавлатии нафақа, ба миён мондани масъалаҳои таъйин ва пардохти  

нафақа барои муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварҳои онҳоро қабулкунанда ё 

тағир додани сину соли нафақа вобаста ба афзоиши дарозумрии эҳтимолӣ, 

ҳамчун роҳҳои асосии мукаммалгардонии идоракунии давлатии низоми 

таъминоти нафақа дар шароити муосир, пешниҳод карда шудаанд.  

Саҳми шахсии довталаб. Саҳми шахсии муаллиф аз муайян намудани 

мақсад ва далелноккунии вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ иборат буда, 

ҷамъбасткунӣ, мураттабсозӣ, арзёбӣ ва муайян кардани усулҳои асосии 

назариявӣ ва амалии таҳлили ҳолати низоми таъминоти нафақа ва дурнамои 

рушди онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро гирифтааст. Натиҷаи алоҳидаи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми кор карда баромадани санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии низоми таъминоти нафақа, ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва татбиқи 

барномаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ истифода бурда мешаванд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.  

Натиҷаҳои асосӣ ва нуқтаҳои муҳими диссертатсия дар конференсияҳои 

илмию назариявии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин, дар 
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конференсияҳои ҳарсолаи ҳайати профессорону устодон ва кормандони 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ироа гардидаанд. 

Бештари мақолаҳои муаллифи диссертатсия дар солҳои 2016-2020 дар 

маводи конференсияҳои илмию амалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои  

Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Маркази 

тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи чоп 

омадаанд. 

 Манбаи иттилоотии таҳқиқотро маълумоти омории нашрияҳои 

даврии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 

миллии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои  созмонҳои 

байналмилалӣ дар бар гирифтаанд. 

 Муқаррароти асосии таҳқиқот, тавсияҳои методӣ ва хулосаҳои 

назариявии диссертатсия дар маводи фанҳои таълимии «Ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ», «Суғуртаи иҷтимоӣ», «Фаъолияти суғурта», «Фондҳои мақсадноки 

буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ» ва ғайра, ки дар донишгоҳу донишкадаҳо омӯзонда 

мешаванд, баррасӣ гардидаанд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Доир ба мавзӯи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ 8 мақола, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, 

се боби дорои зерфаслҳо, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти 

истифодашуда ва феҳристи истилоҳот иборат аст. Диссертатсия дар  ҳаҷми 

179 саҳифаи матни компютерӣ омода шуда, дорои 20 ҷадвал, 4 расм ва 4 

диаграмма мебошад.  
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Таркиби асосии таҳқиқот 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўъ, сатњи омўзиши мушкилоти 

низоми таъминоти нафаќа, њадафу вазифањои тањќиќот муайян, 

љанбањои асосии навгонии илмї пешнињод ва ањамияти амалии онњо 

асоснок карда шудаанд. 

Боби аввал - «Асосњои назариявии рушди низоми таъминоти 

нафаќа дар шароити иќтисоди бозорї» унвон гардида, дар он тањќиќи 

љанбањои назариявї ва методии низоми таъминоти нафаќа, хусусият, 

бартарият ва мушкилоти ин низом дар шароити муосир омўхта, тањќиќ 

ва баррасї гардида, тавсия ва пешнињодњо љињати њалли ин масъала баён 

гардидааст. 

Боби дуввум - «Тањлили вазъи низоми таъминоти нафаќа ва 

хусусиятњои он дар Љумњурии Тољикистон», ба тањќиќи хусусияти хоси 

низоми таъминоти нафаќа бахшида шудааст ва марњилањои асосии 

рушди он, ќобилияти харидории нафаќаи миёна ва самаранокии ин 

низом омўхта ва арзёбї гардидаанд. 

Дар боби сеюм - «Самтњои асосии такмили сохтор ва дурнамои 

рушди низоми таъминоти нафаќа дар Љумњурии Тољикистон», роњњои 

такмили танзими давлатии низоми таъминоти нафаќа, такмили сохтори 

ташкилию идоракунии низом ва дурнамои рушди он омўхта, тањлил 

гардидааст.   

Дар хулоса, натиљаи омўзиш љамъбаст карда шуда, хулосањо ва 

пешнињодњои асосї ба таври мушаххас тањия гардидаанд. 
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БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ НИЗОМИ 
ТАЪМИНОТИ НАФАЌА ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ 

БОЗОРЇ 
1.1. Ҷанбаҳои назариявии рушди низоми таъминоти нафаќа дар шароити 

иќтисоди бозорї 

           Гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї, сарфи назар аз 

масоили иљтимоию иќтисодї, демографї, як ќатор мушкилотеро эҷод 

кард ва навгониҳоеро пайрезӣ намуд, ки хоси ҳамин марҳила буда, 

таҳқиқи хусусиятњои љараёни пайдоиши сохторњои навин ва зарурати 

тањияи асосњои методии рушди онњоро ногузир гардонидааст. 

  Дар луѓати муосири англисї оид ба иќтисод нафаќа  (pension) чун 

маблаѓ дар шакли пардохтњои мунтазами њафтаина ё моњона ё маблаѓи 

калони якбора ба шахсони муайян, ки кори музднокро тарк карда ё ба 

синни нафаќаи муќарраркардаи давлат расидаанд, дода мешаванд [217]. 

Дар ин таърифњои нафаќа љанбаи иљтимоии он аён инъикос 

ёфтааст, ки нафаќа пардохт ба шахсонест, ки фаъолияти кориро аз даст 

додаанд ва нафаќаро ба сифати таъмини њаёти минбаъдаашон мегиранд. 

Нафаќа аз њисоби фондњои нафаќа ва суѓурта, ки ба сифати 

ташкилоти ѓайрибуљетии давлат ва фондњои хусусии нафаќаи корхонањо 

ташкил мегарданд, пардохта мешавад. Фонди давлатии нафаќа аз њисоби 

пардохтњои корхонањо, соњибкорон, ташкилот ташаккул ёфта, аз инњо ба 

шањрвандон нафаќа медињанд. Фондњои ѓайридавлатии нафаќа пулро аз 

амонатгузорон ва ширкаткунандагон љамъ меоранд ва баъд ба онњо 

нафаќаи якумрї ё якбора мепардозанд. 

Дар марҳилаи муосир барои таъминоти иљтимоии ањолї бо нафаќа 

дар љумњурї мушаххас намудани моњияти мафҳуми он бисёр муҳим 

мебошад. 

Нафаќа ин пардохти мунтазами наќдие мебошад, ки ба 

шањрвандон  бо маќсади дастгирии моддї њангоми пиронсолї, ва 

доштани собиќаи корї, маъюбї, ва барои гум кардани саробон таъин 
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карда мешавад. Нафаќа ин кумаки доимии пулї ба маъюбон мебошад, 

ки ба синни нафаќа расидаанд ё сарпарастро гум кардаанд [171]. 

Нафаќа аз воситањои суѓуртаи иљтимої, ки корхонањо, муассисот, 

ташкилоту хољагињо тибќи тарофањои муќарраршуда бо фоиз на аз 

музди кори кормандону ходимон, ки ќисми воситањои гардони 

корхонаанд, пардохта мешаванд, балки худи ин пардохтњо харољоти 

истењсолии корхона њастанд. 

Корхона пардохтњои нафаќаро аз њисоби даромади кормандонаш 

анљом дода, ин ќисми даромадро аз лињози иќтисодї аз гардишу 

муомилаи тамоми воситањои худ људо мекунад ва онро ба фонди нафаќа 

мефиристад, бо њамин моликият ва њуќуќи ихтиёрдории баъдии онро аз 

даст медињад. Аз ин нуќта сатњи якуми таърифи моњияти иќтисодии 

нафаќа чун мафњуми иќтисодї бармеояд, яъне: нафаќа ќисми аз лињози 

иќтисодї људошудаи (мустаќили) даромади кормандон аст, ки вазифаи 

иќтисодии таъмини њаёти онњоро берун аз арсаи фаъолияти мењнатї 

таъмин мекунад ва њуќуќи гирифтани онро кормандон баъди расидан ба 

синни нафаќа ба даст меоранд. Дар ќисми љории музди кори корманд ин 

ќисми даромад, ки кордењ ба фонди нафаќа мегузаронад, вуљуд надорад.  

Нафаќаи давлатиро давлат ба шарте медињад, ки корманди кироя 

дар давоми њаёти кории худ пардохтњои давлатии суѓуртаро супорида 

бошад. Иљрои ин шарт ба ў њуќуќ ба маблаѓи пулиеро медињад, ки сатњи 

њадди аќали зисташро таъмин хоњад кард. 

Андозаи тарифи пардохтњои нафаќа ва дигар пардохтњо аз фонди 

музди кор ва фондњои дигари суѓуртаи иљтимої ќисми махсуси 

мустаќили иќтисодии нафаќа мебошад, зеро ки ин тариф ба ду љињат 

таъсири иќтисодии худро мерасонад: 

- якум, ба андозаи он ќисми арзиши аслии мањсулоти корхона, ки аз 

муомилоти иќтисодии он берун карда шуда, љуброн карданаш аз њисоби 

маљмўи даромад имкон надорад. Он аз њисоби такрористењсоли баъдии 

арзиши мањсули зарурї бо мењнати истењсолгари шуѓли босамари 
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кормандони корхона љуброн карда мешавад, ки вобаста ба таносуби 

бозор метавонад миќдоран ва сифатан таѓйир ёфта, ба андозаи љуброн 

таъсир расонад; 

- дуюм, ба андозаи даромади давлат аз маблаѓе, ки ба фондњои 

нафаќа ирсол мешавад ва ба ин восита ба вазъи иќтисодии нафаќагирон 

таъсир мерасонад. Андозаи пардохти нафаќа ба нафаќагирон аз њисоби 

фонди нафаќа мустаќиман ба андозаи тариф вообастагї дорад. 

Пайдоиши низоми таъмини иљтимої дар кишварњои мухталиф, чун 

ќоида, ба якчанд њадаф нигаронда шуда буд. Низомњои дорои хосияти 

универсалї бештар ба таъмини њадди аќали кафолатї барои њама 

низомњои суѓуртаи иљтимої, ки гурўњњои алоњидаи касбиро фаро 

мегирифтанд, ба љуброни музди аздастрафта нигаронида шуда буданд ва 

вазифаи пешгирии ќашшоќиро ба нињодњои дигар, масалан, ба нињоди 

ёрии иљтимої њавола карданд. Дар љараёни рушди таъмини нафаќа ин ду 

њадаф ба њам омаданд: низомњои универсалї аз суѓуртавї истифода 

мебурданду низомњои суѓуртавї ќоидањои таъмини кафолати њадди 

аќалро ба орият гирифтанд. Зимнан бояд дар хотир дошт, ки 

барномањои таъмини давлатии нафаќа дар њама кишварњо асосан ба 

таъмини даромади нафаќаи гурўњњои кам ва миёнадаромади ањолї 

нигаронида шудаанд. 

        Дар маънои оддї низоми таъмини нафаќа маљмўи институтњо ва 

меъёрњои њуќуќї, иќтисодї, ташкилї мебошад, ки дар шароити муайян 

ба шањрвандон (одатан пиронсолон) тавассути пардохти нафаќа 

дастгирии модди онњоро таъмин мекунанд. 

         Низоми таъминоти нафаќа яке аз сохторњои муњими давлатї ба 

њисоб рафта, ќисми таркибии таъминоти иљтимоии давлатро дар бар 

мегирад, бинобар ин, тавассути санадњои меъёрии њуќуќї танзим ва 

идора карда мешавад.  

Бо сабаби муњиммияти соњаи мазкур низоми нафақаро ҳамчун қисми муњими амнияти иҷтимоӣ њисобида, онро  яке аз вазифаҳои давлат 
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мешуморанд. Дар њамин замина њуқуқҳои шаҳрвандон ба таъмини 

масъалањои муњими иҷтимоӣ мутобиқи сохтор ва имкониятҳои давлат қабул шудааст, ифодагари масоили низоми таъминоти нафаќа мебошад 

[115]. 

 Ба маънои васеъ, низоми таъминоти нафақа маҷмӯи ҳуқуқњо ва 

тадбирҳои иқтисодиест, ки ба дастгирии моддии шаҳрвандон 

нигаронида шуда, баъди аз даст додани манбаи асосии даромади онҳо бо 

сабаби пирӣ, маъюбӣ ва ҳолатҳои дигаре, ки қонунгузории дахлдори 

давлатї муқаррар кардааст, ифода мегардад.  

Аввалин ишораҳо дар бораи низоми нафақа ҳамчун як шакли 

таъминоти моддӣ дар адабиёти замонњои ќадим ба чашм мерасиданд. 

Масалан, дар Юнони қадим њиссаи бештари имтиёзҳо ба табаќаи 

пиронсолон пардохта мешуданд ва шаҳрвандоне, ки дар назди давлат 

хизматҳои шоиста намуда буданд, аз имтиёзи бештар бархўрдор 

мегаштанд. Аммо таъминоти ҳамаҷонибаи нафақа дар љомеа бо 

дарназардошти тамоми љузъиёт дертар пайдо шуд. Маҳз дар ин давра 

аввалин намунаҳои гузариш аз таъминоти интихобии нафақаи 

категорияҳои муайяни шаҳрвандон ба таври умумӣ таъмини нафақа ба 

роњ монда шуд. 

Маълумоти пешниҳодшуда ба мо имкон медиҳад хулосае барорем, 

ки дар кишварҳои пешрафта барномаҳои суѓуртави мураккаб маҳз дар 

охири асри 19 ҷорӣ карда шуд. Бояд гуфт, ки аз лаҳзаи ташаккул ёбии 

низомњои аввалини нафақа тањаввулоти доимии онҳоро дар љомеаи 

шањрвандї мушоҳида кардан мумкин аст. Ин раванд то асри 20 тӯл 

кашида, то ба имрӯз идома дорад. Аз нуќтаи назари маълумотњои 

таърихї бори аввал низоми нафақаи давлатӣ дар Олмон соли 1889 ба 

вуҷуд омад ва ҷорӣ карда шуд, ки низоми нафақаи мазкур ба шакли 

иҷтимоиёт иҷборї асос ёфта, суѓуртаи иҷтимоӣ аз ҳисоби саҳми муайяни 

корфармоён ва коргарон маблаѓгузорї мешуд. Cоли 1891 низоми 
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таъминоти нафақа дар Дания ҷорӣ карда шуда буд, ки раванди 

маблаѓгузории он на аз њисоби суғуртаи иҷтимої, балки аз ҳисоби 

даромади андоз пешбинӣ мегардид. Низоми таъминоти нафақа дар 

Британияи Кабир ва Австралия аз соли 1908, дар Фаронса соли 1910 ва 

дар Италия соли 1919 ба кор шурӯъ карда, фаъолияти низоми суѓуртавї 

низ ба роњ монда шуд.  

 Дар шароити имрўза яке низомњои муваффаќи соња ин низоми 

нафаќаи Чилї мебошад. Низоми таъминоти нафақаи Чилї як модели 

якҷояе мебошад, ки дар он тақсимот одилона вобаста ба имкониятњо ва 

њолати нафаќагирон инъикос гардидааст. Таҷрибаи Чилиро дигар 

давлатњо ҳамчун асоси ислоҳот солҳои 1990 то 2000-ум дар низоми 

нафаќаи худ истифода намудаанд [185].  

Низоми таъминоти нафақаи Љумҳурии Тољикистон ин қисми 

таркибии таъминоти иљтимоии давлатї мебошад Тибқи моддаи 35 

Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон ба ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ ба 

меҳнат ва ҳифзи иљтимої кафолат дода мешавад, ки яке аз унсурҳои 

муҳими ҳифзи иљтимої ин таъминоти шаҳрвандон бо нафақа мебошад. 

Таъминоти нафақа аз буљети Агентии давлатии суғуртаи иљтимої 

ва нафақа ба воситаи Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Амонатбонк» ба роњ монда шудааст. Дар шароити муосир 

нафақа ҳамчун шакли таъминоти иљтимоии аҳолї фањмида мешавад, ки 

одатан аз пардохти якумрии маблағҳо ба шаҳрвандон аз љониби давлат ё 

дигар субъектҳои бо қонун муқарраршуда иборат мебошад (дар ҳолати 

расидан ба синну соли муайян, ба вуљуд омадани маъюбї, дар ҳолати 

маҳрум шудан  аз саробон, барои хизматҳои дарозмуддат ва ѓайрањо). 

Тањќиќ, арзёбї ва таҳлили вазъи низоми амалкунандаи таъмини 

нафақа яке аз масъалаҳои муҳими иљтимої-иқтисодї дар давраи  муосир 

мебошад, ки аҳамияти бештареро касб намудааст. Ин нињоди иљтимої аз 

лињози илмї низ бояд тањќиќ ва тањлил гардида, пешнињод ва хулосањои 
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илман асоснок оид ба њалли масъалањои гуногуни љойдошта пешнињод 

карда шаванд. Тањќиќ ва тањлилњои илмї самтњои мухталифи фаъолияти 

низоми нафаќаро фаро гирифта, бояд бо назардошти талабот муосир ва 

нафъи табаќаи осебпазир бењдошти ҳолати иҷтимоии онњо нигаронида 

шавад. 

Вобаста ба ин њолат, бо назардошти буњронњои демографї ва 

маънавї дар баъзе аз давлатњои рушдёфта хавфњое вуљуд дорад, ки  

низоми нафаќа метавонад ҳамчун яке аз мањдудкунандањои асосї ва 

монеаи рушди иќтисодии давлат гардад. Чунин нуќтаи назарро баъзе аз 

олимони рус, ба монанди Е.Т. Гурвич, М.Э. Дмитриева, А.Л. Кудрин, 

Т.М. Малева, О.В. Синявск ва дигарон эътироф намудаанд [66, 93, 104]. 

Бинобар ин, модели дарозмуддати мунтазам фаъолияткунандаи низоми 

нафаќа њамчун љузъи таркибии стратегия ва барномањои давлатї ќабул 

гардида, барои рушди босуботи иќтисоди миллии  давлат  бояд равона 

гардад. Дар тањќиќотњои  баъзе аз олимон, ба монанди Л. А. Ермак, В. Д. 

Роик, Љ. А. Љабборов, М. Р. Кошонова, Д. А. Давлатзода, М. З. 

Абдурањманова, Р. М. Бобољонов, О. К. Бобокалонов, С. И. Шарипов, 

М. Г. Шаропов, А. Љ. Њайдаров масъалањои вобаста ба фаъолияти 

низоми нафаќа дар шароити таѓйирёбии сохтори синусолии ањолї, 

њолати иљтимої ва демографї муфассал дида шудаанд [88, 98, 130, 188].     

Њамзамон, аз нуќтаи назари илмї якчанд шакли таснифоти 

таъминоти нафаќавї пешнињод мегардад, ки андешаи аз њама муњим ин 

ба ду ќисми асосї, яъне ѓайрифондї ва љамъшаванда ё фондї таќсим 

гардидани низоми нафаќа ба шумор меравад. Ин аќида дар асари 

олимони машњур П. Даймонд, М. Фелдштейн ва В. Лисин хеле амиќ дарљ 

гардидааст [100]. Бартарият ва камбудии низомњои нафаќавии 

номбаргардида дар асарҳои олимон М. Фелдштейн, Б. Либман, А. 

Линдбек, П. Самуэльсон, О. Синяевск ва В. Роик ифода ёфтаанд [141]. 

Њамзамон дар аксарияти давлатњои дунё низоми нафаќаи ѓайридавлатӣ 

љорї мебошад, ки ба рушди иќтисоди миллии ин давлатњо созгор аст. 
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Новобаста аз он ки кадом наќша барои маблаѓгузории пардохтњои 

нафаќавї истифода бурда мешавад, маќсади нињої ягона аст: принсипи 

умумии фаъолияти низоми нафаќа бетаѓйир боќї мемонад. 

  Ањамияти иљтимоии таъминоти нафаќа аз доираи фарогирии он 

бармеояд. Таъминоти нафаќа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба манфиатњои 

њаётан муњими табаќаи осебпазир ва бештар аз ним миллион 

пиронсолон, маъюбон ва аъзои оилањои саробонгумкарда дахл дорад. 

Масъалаи мубрам ва њалталаби низоми мављудаи таъминоти нафақа дар 

марҳилаи ҳозираи рушди љомеа сатҳи пасти андозаҳои мутлақ ва нисбии 

нафақа мебошад. Мушкилоти дар ин самт љойдошта дар навбати аввал 

аз ташаккулёбии объективии заминаи молиявии таъминоти нафаќа 

вобастаанд. Ба раванди таъйиноти пардохтњо омилњои субъективї 

(шахсият) таъсири муассир мегузоранд. Муњаќќиќи ватанї Д.А. 

Давлатзода, ин масъаларо мавриди тањќиќ ќарор дода, чунин ќайд 

намудааст: «Механизми идоракуни низоми молиявии таъминоти нафаќа, 

ки солњои тулонї дар Љумњурии Тољикистон амал мегардид, 

марказикунонии захирањои молиявї дар низоми буљаи давлатї ва 

истифодабарии онњоро барои иљрои вазифањои ба уњдаи низоми њифзи 

иљтимоии давлат гузошташуда пурра таъмин мекард. Бояд иќрор шуд, 

ки ин механизм барои идоракунони марказонидашудаи иќтисодиёт ва 

равандњои иљтимої мувофиќ ва мутобиќ гардонида шуда буд» [70].  

  Њамчунин, эњтимолияти дигаре вуљуд дорад, ки дар мавриди 

афзудани њаљми пардохтњои суѓуртавї корхонањо маљбур мешаванд, ки 

сатњи шуѓли кормандонро паст намоянд ё боло баранд. Дар мавриди 

таѓйир ёфтани сарборї вобаста ба пардохтњои суѓуртавї набояд яке аз 

усулњои номбаргардида истифода гардад, балки имконияти дар якљоягї 

истифодабарии онњо ба манфиат мувофиқ аст. Масъалаи муайян 

намудани чунин субъекте, ки гаронии пардохтњои суѓуртавї бар уњдаи 

ўст, кайњо боз дар маркази диќќати бархе аз олимон ќарор гирифтааст. 
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Масалан, муњаќќиќони хориљї, ба монанди В. Фукса, Д. Фуллерт, Д. 

Хаммермаш дар асарњояшон ба ин масъала дахл намудаанд [218] 

Ба омўзиши ин масъала таълифоти зиёди дигаре бахшида шудааст, 

ки  посух ба ин савол бо назардошти вазъи давлат, методологияи 

истифодашавандаи тањќиќот ва дигар омилњои иловагї  комилан таѓйир 

меёбанд. Дар таълифоти олимони хориљї А. Мелгизо ва Љ. Гонсалес-

Парамо тањќиќоти методологї оид ба ин масъала гузаронида шудааст, 

ки ба њисоби миёна дар њолати муайян афзудани њаљми пардохтњои 

суѓуртавї асосан аз њисоби паст гардидани њаљми музди мењнат таъмин  

карда мешавад [214].   

Ба таври муфассал љанбањои гуногуни бекоркунї ва љорї намудани 

тавсияњо ва меъёрњои нави нафаќа дар асарњои М. Горлин ва А. Ермак  

дида баромада шудаанд [87]. Њолати иљтимої-иќтисодї ва хусусан 

демографии баъзе аз давлатњои пешрафтаи дунё нигаронкунанда буда, 

ањолии ин давлатњо дар њолати пиршавї ќарор доранд, ки ин раванд, 

албатта, таъсири љиддии худро ба низоми таъминоти нафаќа низ 

мерасонад. Дар таълифоти муаллифони рус Т. Гурвич  ва А. Иванов ќайд 

карда шудааст, ки мунтазам афзудани њиссаи ањолии солхўрда барои 

молияи давлат тањдиди љиддї ба њисоб рафта, ќайд карда мешавад, ки 

мутаносибии шумораи кормандон ва нафаќагирон яке аз параметрњои 

калидии низоми нафаќа мебошад [67].  

  Дар ин радиф муњаќќиќи дигари рус К. Соловев чор омили асосии 

таъсиррасонро ба низоми нафаќаи њатмии суѓуртавї дар Россия: 

демографї, иќтисодї, мењнатї ва сиёсию иљтимої људо менамояд [150].   

  Баррасии ин масъала минбаъд низ идома меёбад ва дигар 

муњаќќиќон, ба монанди В. Синявск ва Г. Омелчук дар маќолаи худ 

оќибатњои демографии пиршавиро барои нафаќагирон дар ин низом 

асос шуморида, њангоми баќайдгирии омили демографї тањлили 

тағйирёбӣ ё таносуби шумораи нафаќахўрон ва шумораи кормандони 

кирояро муњим мењисобанд [168].   
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Тамоюли камшавии шумораи кормандони кироя дар  шумораи 

умумии аҳолии аз љиҳати иқтисодї фаъол ба низоми таъминоти нафақа 

таъсири љиддї мерасонад ва ин зарурати аз нав дида баромадани 

шартҳои ба даст овардани ҳуқуқро барои гирифтани нафақа ва 

алоқаманд сохтани андозаи нафақаи гурўҳҳои гуногуни нафақагиронро 

бо ҳиссаи шахсии меҳнатии онҳо дар сохтор зарур мегардонад. Масалан, 

маблаѓи пардохти ќисми суѓуртавии нафаќа аз чунин манбаъњо 

ташаккул меёбад: 

- сањмњои нафаќавие, ки суѓуртакунандагон барои шахсони 

суѓурташуда пардохт кардаанд; 

- маблаѓи сањмњои суѓуртаи нафаќавие, ки худи шахсони 

суѓурташуда пардохт намудаанд; 

- даромади сармоявї аз сармоягузориҳо ё љойгиркунии маблаѓњои 

озоди  суѓуртавї [8].    

Вазифаи дар як ваќт баланд бардоштани сатњи њадди аќали 

таъминоти нафаќа ва тафриќабандии иљтимої вобаста ба сањми 

мењнатии солњои пешин гузаришро ба тартиби нави њисоби андозањои 

нафаќа дар заминаи истифодаи ќоидањои ягонаи нафаќавї ва 

технологияњои њозиразамони иттилоотї таќозо менамояд. Ба андешаи 

муаллиф низоми муосири амалкунандаи таъминоти нафаќаи Љумњурии 

Тољикистон шакли зеринро дорад (нигаред ба расми 1.1.1.)  

Расми 1.1.1. 

 

 



 

 Расми 1. Низоми муосири амалкунандаи таъминоти нафаќаи Љумњурии Тољикистон  
          Манбаъ: тањияи муаллиф 

Низоми муосири таъминоти нафақа 
дар Љумњурии Тољикистон

Шаклњои 
таъминоти нафақа

нафақаи суғуртавӣ

нафақаи давлатӣ

Намудњои нафақа

- аз рўи синну сол;

- аз рўи маъюбӣ;

- ҳангоми маҳрум 
шудан аз саробон

Маќомоти 
танзимкунанда

Вазорати молияи 
Љумњурии 

Тољикистон

Агентии суѓуртаи 
иљтимои ва нафаќаи 

назди Њукумати 
Љумњурии 

Тољикистон

Кумитаи андози 
назди Њукумати 

Љумњурии 
Тољикистон

Ташкилотњои 
муносибатњои 

ширкаткунанда

Вазорати 
тандурустї ва њифзи 

иљтимоии ањолии 
Љумњурии 

Тољикистон

Бонки давлатии 
амонатгузории 

Љумњурии 
Тољикистон 

«Амонатбонк»

Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли 

ањолии Љумњурии 
Тољикистон

Шаклњои нафақа

нафақаи иҷтимоӣ
нафақаи меҳнатӣ

нафақаи суғуртавӣ
нафақаи касбӣ



Таъминоти   нафаќаи давлатї, ки дар оянда нафақаи иљтимоиро 

бояд иваз намояд,  яке аз сатҳњои аввалини ташкили низоми таъминоти 

нафақа мебошад. Яъне, сатҳи аввали нафақа аз њисоби фондњои давлатї 

маблағҳои буљетҳои сатҳҳои гуногун  бояд маблаѓгузорї карда шавад. 

Лекин зиёд гардидани раќобатпазирии суѓурта истифодаи шаклњои 

гуногуни онро водор месозад, ки њолати акс ба монополияи таъминоти 

нафаќа оварда расонида, њамзамон гаронии буљетро меафзояд. 

Нафаќаи мењнатиро сатњи дуюми ќисми суѓуртавии нафаќа 

мењисобанд, ки дар низоми нафаќавї ањамияти муњим дорад. Раванди 

ташкили нафаќаи суѓуртавиро шакли нафаќа муайян мекунад. Маќсади 

нињоии ислоњоти низоми нафаќа ба он равона гардидааст, ки бояд 

манфиати тамоми ќишрњои љомеа ва кормандони кирояро дар  назар 

гирифта, вазифањои хоси иљронамудаи вай ба манфиати онњо мувофиќ 

бошад. Аз ин нуќтаи назар чунин талаботи принсипиалї аз ислоњоти 

низоми нафаќаи суѓуртавї бармеояд: бо меъёри иштирок дар суѓуртаи 

нафаќавї њар як шахси алоњида шартњои таъйин ва андозаи нафаќа 

мувофиќ омада, вобаста аз давомнокии суѓурта ва меъёри пардохтњои 

аъзоњаќќї муайян мегардад. Манбаъњои маблаѓгузории сатњи дувум  

маблаѓњои суѓуртаи нафаќа ба њисоб меравад. Њангоми гузаронидани 

ислоњот сохтори ташкилию њуќуќии нафаќаи суѓуртавї муайян 

мегардад, ки ба манфиати тамоми  кормандони кироя бояд хизмат 

намояд. Бинобар ин, як ќатор талаботи асосї, яъне мувофиќ омадани 

шартњои таъйин ва меъёри иштирок бо назардошти давомнокии давраи 

суѓурта ва меъёри пардохти аъзоњаќќии он фарогир бошад. Тибќи боби 1 

Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва 

давлатї» нафаќаи суѓуртавї  пардохти пулие мебошад, ки барои шахси 

суѓурташуда дар низоми давлатии суѓуртаи нафаќавї таъйин гардидааст 

[8]. Ќонуни мазкур ташаккул ва таъминоти нафаќаи суѓуртавї, тартиби 

муайян намудани андозаи нафаќаи заминавї ва шартњои таъйини онро 

дар њолатњои гуногун муќаррар менамояд.  
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Дигар масъалаи муњими љойдошта дар ин самт муайян намудани ҳуқуќ барои гирифтани нафақа, андозаи он, давраҳо ва пардохти 

аъзоҳаққии суғуртааст, ки ба якдигар вобаста набуда, ҳангоми додани 

љуброни харољоти дахлдор аз ҳисоби маблағҳои буљети љумҳуриявї дар 

мавриди таҳсил, даъват ба хизмати ҳарбї ва дигар њолатњо ба инобат 

гирифта мешаванд. Аз ин гуфтањо чунин андешаро пешнињод намудан  

мумкин аст, ки мунтазам баамалбарории принсипҳои низоми нафақаи 

суѓуртавї имтиёзҳои гурўҳҳои алоҳидаи шахсони суғурташударо бекор  

намуда,  имкониятњои баробарро барои њамаи онњо таъмин месозад. 

Манбаъҳои иловагии маблағгузории иловапулиҳо ба нафақаи 

таъйиншуда захираҳои нафақаи инфиродї ба ҳисоб мераванд. 

Иловапулӣ ба нафақа ин маблағе мебошад, ки бар иловаи андозаи 

муқарраршудаи нафақа дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун таъйин 

карда мешавад.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баъзе аз давлатњо  нафаќаи 

ѓайридавлатї дар низоми таъминоти нафаќаи давлатӣ сањми назаррас 

дошта, њиссаи он мунтазам меафзояд ва аз рўи таснифот онро сатњи сеюм 

ё ихтиёрии нафаќа номидан мумкин аст. Дар шароити бозор таъминот 

бо нафаќаи ѓайридавлатї њамчун самти иловагї њисобида шуда 

метавонад, чун шакли иловагии  низоми нафаќаи касбии муассисањои 

алоњида, дар њудуд ё дар соњањои иќтисодиёт амалї гардад ё ба шакли 

таъминоти шахсии нафаќаи шањрвандон, ки љамъоварии маблаѓро дар 

асоси бастани созишномањо бо фондњои нафаќаи ѓайридавлатї ба вуљуд 

овардаанд, амал кунад. Дар навбати худ, бавуљудоии наќшањои иловагии 

нафақаи касбї дар давраи муосир вазифаи афзалиятнок ба ҳисоб 

меравад ва бояд дар навбати аввал аз тарафи давлат ҳавасманд карда 

шавад. Њамзамон, боби 5-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» намудњои дигари таъминоти нафаќа, аз 

љумла таъминоти ѓайридавлатии нафаќавиро иљозат додааст, ки 

шањрвандони  Љумњурии Тољикистон ба  он њуќуќ доранд. Тартиби 
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амалӣ кардани таъминоти ғайридавлатии нафақа, ташкили фондҳои ғайридавлатии нафақа ва пардохтҳои нафақавӣ аз ин фондҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд. 

Ба андешаи муаллиф фонди ѓайридавлатии нафаќа маљмўи 

меъёрњои њуќуќї, иќтисодї, иљтимої мебошад, ки маќсади онњо аз 

таъмини моддии иловагии ањолии ѓайри ќобили мењнатї дар асоси 

муносибатњои ихтиёрии шартномавии дар синни ќобили мењнатї инсон 

расмишуда иборат аст. Унсури људонопазири ин низом фондњои 

ѓайридавлатии нафаќа мебошанд. 

Фондњои ѓайридавлатии нафаќа шакли хоси ташкилию њуќуќии 

созмони ѓайритиљоратии таъмини иљтимоист, ки шакли истисноии 

фаъолияти он таъмини ѓайридавлатии нафаќа мебошад. 

Низоми таъмини ѓайридавлатии нафаќа бояд вазифањои зеринро амалї 

кунад: 

- ба вуљуд овардани амонатњо барои баробарсозии даромад дар 

даврањои гуногун барои њар ширкаткунанда; 

- суѓурта кардан аз хавфи сармоягузории ноком ва аз таваррум дар 

сурати дарозумрї. 

Мавќеи иќтисодии таъмини ѓайридавлатии нафаќаро се омил 

муайян мекунанд: 

- сатњи пасти нафаќаи давлатї; 

- фарќи даромадњои ањолї; 

- имконоти созмонњои тиљоратї дар тарњрезии мустаќилонаи сатњи 

њифзи иљтимоии кормандони худ. 

Таъминоти фондњои ѓайридавлатии нафаќа ин навъи иловагии 

суѓуртаи нафаќавї мебошад, ки маќсади нињоиаш пардохти маблаѓ 

барои шахси суѓурташуда њангоми расидан ба синну соли мувофиќ ба 

шартнома аз фонди нафаќаи ѓайридавлатї ба шумор меравад [92].    

Албатта, мунтазам љорї намудани нафаќаи ѓайридавлатї дар шароити 

муосири Љумњурии Тољикистон муносиб буда, бартариятњои зиёде 
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дорад, ки татбиќи амалии он аз манфиат холї нест. Дар љадвали зерин 

љињатњои фарќкунанда ва хусусиятњои хоси таъминоти нафаќаи њатмии 

давлатї ва ѓайридавлатї пешнињод мегардад, ки аз рўи аломатњои 

манбаъњои ташаккулёбии маблаѓњои нафаќавї, њуќуќи моликиятдорї ва 

хавфи суѓуртавї аз якдигар  чунин фарќ мекунанд:  

Аломатњои фарќкунандаи нафаќаи њатмии давлатї ва ѓайридавлатї 

Аломатҳо Таъминоти нафаќаи 
давлатї 

Таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї 

Манбаи  
ташаккулёбии 

маблаѓњои нафаќа 

Маблаѓњои суѓуртавии 
корфармоён  ва кормандон 

Маблаѓњои суѓуртавии шахсони 
суѓурташуда, ки ба манбаъњои 

даромадгирї алоќаманд нестанд 
Манбаи пардохти  
маблаѓњои нафаќа 

Маблаѓњои суѓуртавии 
корфармоён ва кормандон 

(принсипи масъулияти 
муштараки њамаи гурўњњо) 

Дар маљмўъ андўхти нафаќа бо 
гирифтани даромади сармоявї 

Њуќуќи 
моликиятдорї 

Моликияти давлатї Моликияти шахси суѓурташуда 

Хусусиятњои 
фарќкунандаи 
њуќуќ барои 

гирифтани нафаќа 

Давомнокии пардохти 
маблаѓњои суѓуртавї; 

њаљми музди мењнат, ки аз 
он маблаѓ људо мегардад 

Мунтазамї ва њаљми пардохти 
суѓуртавї, инчунин дигар шартњои 

нафаќаи ѓайридавлатї, ки дар 
шартнома дарљ гардидаанд 

Хавфи суѓуртавї Аз даст додани ќобилияти 
мењнатї вобаста ба синну 

сол 

Расидан ба синну соли муайян 

Манбаъ: тањияи муаллиф 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї 

дар баробари бартариятњо, инчунин як ќатор  камбудињо дорад: 

-  Хавфе, ки дар шартнома пешбинї гардида, яъне харољотњое, ки 

фонди нафаќаи ѓайридавлатї барои хизматрасонї мегирад ё њолати 

фавран аз суратњисоб гирифтани њамаи маблаѓњо, кам гардидан ва ё 

пурра ќатъ шудани пардохти аъзоњаќќї вобаста ба њолатњои шахсї ва 

ѓайра. 

- Хавфи фаъолияти сармоягузорї. Яъне, фонди нафаќаи 

ѓайридавлатї ва имкониятњои молиявии корхонањои идоракунандаи он 

бо назардошти њолатњои гуногун метавонад ќисман њуќуќ ва 

уњдадорињои нафаќавиро   њангоми ба нафаќа баромадан мањдуд 

намоянд. Натиљаи чанде аз тањќиќотњо собит намуд, ки дар давраи 

дарозмуддат шакли таќсимотии низоми нафаќа имнокияти пардохти 
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њаљми бештари нафаќаро нисбат ба шакли љамъшавандаи он дорад. Ба 

њар њол дар Љумњурии Тољикистон барои љорї намудани ин шакли 

низоми нафаќа заминаи моддї њуќуќӣ муњайё гардида, имконияти вусъат 

ва рушди он вуљуд дорад. Ин низом ба сифати алтернативї дар баробари 

низоми таъминоти нафаќаи давлатї фаъолият карда метавонад. Дар ин 

радиф, таҷрибаи Љумњурии Тоҷикистонро дар мисоли таъсиси фонди 

нафаќаи ѓайридавлатии ШАТ ќайд намудан бамаврид аст. Лекин аз 

сабаби он, ки аксарияти кормандони ин корхона нафаќаи касбї ё 

имтиёзнок мегиранд, бинобар ин, имконияти љамъ гардидани маблаѓњо 

дар фонди нафаќаи корхона мањдуд шуда, яке аз сабабњои асосии рушд 

наёфтани ин намуди таъминоти нафаќа ва минбаъд қатъ гардидани 

фаъолияти он гардид. 

Дар мавриди таъмини нафаќаи имтиёзнок бошад, чунин бояд ќайд 

намуд, ки он бо назардошти сабук гардонидани гаронии андоз ба 

корфармоён мунтазам дар доираи низоми нафаќаи касбии иловагї љорї 

карда мешавад. Пай дар пай љорї намудани чунин низоми таъминоти 

нафаќа имконият медињад, ки бо назардошти вазнинии шароити мењнат, 

муњити истењсолї ва раванди мењнатталабии корњо ва вазифањо, 

категорияи кормандон муайян гардида, имконияти пеш аз муњлат ба 

онњо таъйин намудани нафаќа муњайё мегардад. Масалан, барои 

шахсоне, ки дар ноњияи Мурѓоби Вилояти Мухтори Кўњистони 

Бадахшон кору фаъолият карда, доимї истиќомат мекунанд, нафаќаи 

суѓуртавї аз рўи синну сол таъйин карда мешавад, ки мардњо пас аз 

расидан ба синни 53 ва дар сурати доштани собиќаи суѓуртавии на 

камтар аз 240 моњ ва барои занњо бошад, пас аз расидан ба синни 48 ва 

дар сурати доштани собиќаи суѓуртавї на камтар аз 180 моњ ё маъюбони 

гурўњи як аз рўи биної, мардон пас аз расидан ба синни 53 дар сурати 

доштани собиќаи суѓуртавии на камтар аз 180-моњ, ва ё занњо пас аз 

расидан ба синни 43 дар сурати доштани собиќаи суѓуртавии на камтар 

аз 120 моњ ба нафаќа мебарояд [8].   
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Бо назардошти гуфтањои боло масъалаи додани имтиёзњои андоз 

ба низоми иловагии касбии таъминоти нафаќа ба миён меояд, ки додани 

чунин њуќуќ ва имтиёзњо тибќи нишондодњои низоми таъминоти 

нафаќаи давлатї роњандозї мегардад. 

Ѓайр аз ин, масъалаи таъминоти нафақаи ихтиёрии иловагї 

метавонад бо пардохтҳои муқарраршуда ва инчунин бо аъзоҳаққии 

муайяншуда бошад ва ё метавонад муттафиқона гардад ё дар як вақт ҳарду принсипро истифода баранд. Маблағгузории он бевосита аз ҳисоби суғуртаи аъзоҳаќќии кордиҳанда ё ин ки аз ҳисоби аъзоҳаққии 

худи коргар амалї карда мешавад. Дар навбати худ, ҳамаи уњдадориҳо 

оид ба низоми таъминоти нафақа бо маблағгузорї дар шакли дороиҳои 

љамъшаванда ва воридоти аъзоҳаққии оянда фаро гирифта мешавад.  

Омўзиши даќиќи ин масъала аз он шањодат медињад, ки   

аъзоњаќқии суғуртавї бо сабаби аз љониби кордиҳандагон ба фондҳои 

нафақаи ғайридавлатї пардохта шуданашон метавонанд ќисман аз андоз 

озод карда шаванд.  

Бо сабаби он, ки қисми зиёди  дороиҳои фондҳои нафақаи ғайридавлатї аз бахши воқеии иқтисодї сармоягузорї карда мешаванд, 

бинобар ин, озод кардани фоидаи бевосита аз сармоягузорї ба даст 

меовардаи онҳо аз андозбандї мувофиқи мақсад мебуд.    

            Ќайд кардан бамаврид аст, ки рушди низоми  нафақаи ғайридавлатї бояд бо дастгирии бевосита ва назорати доимии давлатї 

амалї гардад. Бинобар ин, њадаф гузошта мешавад то ин ки мақомоти 

давлатї додани иҷозатнома (литсензия) ва назорати доимии фондҳои 

нафақаи ғайридавлатиро ба амал бароварда, самти пешбурди фаъолияти 

онњоро муайян намоянд. Маќсади нињоии амалї гардидани принсипњои 

нави таъйини нафаќа, пеш аз њама, њифзи њуќуќ ва манфиатњои 

нафаќагирон аст, ки дар асоси низоми амалкунандаи нафақа ба даст 

омадааст,  њатман бояд ба инобат гирифта шаванд.  



29 

 

 

 

Дар шакли дигар ислоҳоти низоми таъминоти нафақа ин барномаи 

мураккаби комплексї (маҷмӯӣ) буда, қабули қарорҳои оќилона, 

дурандешона ва ҳамаљониба санљидашударо талаб менамояд. Барои 

ноил гардидан ба маќсадњои дар ин консепсия гузошташуда њангоми 

амалан татбиќ гардидани меъёрњои дар он дарљгардида, такмили 

механизми маблаѓгузорї, дарёфти манбаъњои нави  маблаѓгузорї ба 

ислоњоти комили низоми таъминоти нафаќа оварда мерасонад.  

Бо назардошти  њадафњои  асосии ислоњоти  каблан зикргардидаи     

суѓуртаи иљтимої низоми нафаќаро лозим аст, ки таъмини шароитро 

барои амалинамоии кафолатњои дар Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ироагардида, љихати татбиќи њуќуќњои шањрвандон дар 

самти суѓуртаи иљтимої ва пардохти нафаќа дар пиронсолї, хангоми аз 

даст додани ќобилияти корї (маъюбї), аз даст додани саробон  ва дигар 

њолатњое, ки дар ќонун дарљ ёфтаанд, таъмин намояд [188].   

Захираи сармоягузории фондњои ѓайридавлатии нафаќа ба тарзи 

ташаккулёбии захирањои нафаќа вобаста аст. 

Дар назария се навъи асосии маблаѓгузории фаъолияти фондњои 

ѓайридавлатии нафаќаро муайян кардан мумкин аст: 

- безахира (усули пўшондани харољоти љорї); 

- захирасозии пурра; 

- ташкили пайдарпайи захираи нафаќа.  

Усули безахира ташкили захираи пурраи нафаќаро аз њисоби 

пардохтњои нафаќа пешбинї намекунад. Ќисми асосии ин пардохтњо 

барои пўшондани харољоти љории пардохти нафаќа ба шахсони воќеи 

истифода бурда мешаванд, ки ба синни нафаќа расидаанд ва алњол 

пардохти нафаќа намесупоранд. Бинобар ин, ба сифати захираи 

сармоягузорї ин захира ё тамоман истифода намешавад ё муваќќатан 

истифода бурда мешавад. 

Усули безахира асосан хоси низоми таъмини нафаќаи замони 

шўравист ва дар фондњои ѓайридавлатии нафаќа истифода намешавад. 
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Ин усул њангоми рушди ноустувори иќтисод, таварруми калон ва 

буњронњои иќтисодии эњтимолї босамар аст. 

Њангоми истифодаи усули захирасозии пурра њама пардохтњои 

нафаќаи ширкаткунандагон ва амонатгузорони фонд (баъди тарњи 

гаронии муќарраршуда барои пўшондани харољоти корбарии фонд) ба 

захира ворид мешаванд. Дар навбати худ, тамоми захираи ташкилёфта 

барои маблаѓгузории барномањои сармоягузории фонд истифода бурда 

мешаванд. Андозаи даромади сармоягузорї, ки дар шартнома муайян 

шудааст, бо меъёри фоиз танзим мешавад. Ба ин восита тамоми 

амонатгузорону ширкаткунандагони фонд нафаќаи ояндаи худро 

мепардозанд, зеро меъёри фоизи бозорї дар асл пардохт барои таъхири 

истеъмоли кунунї мебошад.  

Усули захирасозии пурра усули асосї њангоми бастани 

шартномањои инфиродии нафаќа аст, ки интиќоли маблаѓњои 

амонатгузору ширкаткунандагонро ба суратњисобњои шахсии нафаќа 

пешнињод мекунанд. Бинобар ин, бештар дар фондњои ѓайридавлатии 

нафаќа навъи кушода истифода бурда мешавад. Дар марњилаи якуми 

рушди фондњои ѓайридавлатии нафаќа захира хеле босуръат меафзояд. 

Зеро амонатњо љамъ мешаванд ва даромади сармоягузорї њам ташаккул 

меёбад. Баъд аз ќатъи амонатгузорї вазъ метавонад њар гуна таѓйир 

ёбад. 

Бо ин мақсад дар ояндаи наздик љорї намудани низоми 

бақайдгирии муосири ҳуқуқии нафақавии шахсони суғурташуда зарур 

аст, ки бо истифодаи технологияњои замонавии иттилоотї–

коммуникатсионї алоқаманд буда, ҳангоми гузариш ба принсипҳои 

таъйини нафақаи суғуртавї ва љорї намудани андозаи аниқи пардохтҳои 

таъйиншуда аз  муҳлат ва меъёри пардохти аъзоҳаққиҳои суғуртавї 

вобаста аст. Чунин бақайдгирї на танҳо низоми молиявии 

пардохткунандагони андози иљтимоиро  пурзўр мекунад, балки 

имконият медиҳад, ки тартиби таъйин ва пардохти нафақаро куллан 



31 

 

 

 

сода ва осон намуда, аз љамъоварї ва ба мақомоти дахлдор 

пешниҳодкунии миќдори зиёди њуљљатњо худдорї карда шавад. Бо 

маќсади таъмини бањисобгирии нафаќагирон ва амалї намудани 

њуќуќњои онњо ба таъминоти нафаќавї маќомоти ваколатдори давлатї 

дар соњаи таъминоти нафаќа вазифадор аст, ки баъди ба расмият 

даровардани њуљљатњо барои таъмини нафаќа њамаи нишондињандањои 

онњоро ба фењристи (рўйхати) ягонаи давлатии нафаќагирон дохил 

намояд [8]. Љорисозии фењристи ягонаи давлатии нафаќагирон, њамчунин 

эњтимолияти сар задани амалњои номатлуб ва хусусияти коррупсионї 

доштаро низ кам мекунад.   

   Бо назардошти ин њолат масъалаи дигаре ба вуҷуд меояд, ки ин 

таъсиси фонди захиравї дар низоми таъминоти нафаќа  мебошад. 

Њадафи нињоии  ин фонд-самаранок, ба маќсад мувофиќ, аз рўи 

таъйинот ва шаффоф истифодабарии ин маблаѓњо мебошанд. Њамзамон, 

бояд натиљаи идоракунї ва назорати  ин маблаѓњо, хусусан барои оммаи 

мардум дастрас бошад.  

Тамоми чорањои андешидашуда ё пешнињодгардида, ки ба хотири 

таъмини муътадилгардонии фаъолияти молиявии низоми таъминоти  

нафақа мусоидат намудаанд, заминаҳои воќеиро барои баланд 

бардоштани сатҳи боварии мардум ба ислоҳоти иљтимоии аз тарафи Ҳукумат роњандозигардида муҳайё месозад.  

Дар ин робита мувофиќи маќсад мебуд, агар њадафи асосии 

ислоњоти низоми таъминоти нафаќа барасї карда шавад ва он барои 

рушди суботи молиявии низоми суѓуртаи иљтимої имконият дода,  

таъмини андозаи нафаќа ва кумакпулињо ё истифодаи васеъ аз усулњои 

ѓайримуќаррарии паст кардани сатњи камбизоатиро фарогир бошад [98]. 

Дар доираи муайян ба низом даровардани тамоми  шароит ва 

имтиёзњои нафаќагирон имконият медињад, ки ѓайримаќсаднок 

истифодабарии маблаѓњои давлатї дар ин самт камтар гардида, адолат 
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ва суботи иљтимої, бахусус дар мавриди таъйини нафаќа таъмин карда 

шавад. 

Якчанд самтњои асосии таъсири мутаќобилаи низоми таъминоти 

нафаќа ва дигар сегментњои бозор мављуд мебошанд, ки дар доираи 

тањќиќоти диссертатсионї танњо ба ду љанбаи он бештар диќќат дода 

шудааст:  

1. Таъсири пардохтњои нафаќавї ба иќтисодиёт тавассути 

таѓйирёбии њаљми  истеъмолоти хољагињои хонаводањо ва њамин тавр ба 

нишондињандаи асосии макроиќтисодии ММД. 

2. Азнавтаќсимкунии захирањое, ки барои пардохти нафаќа талаб 

карда мешаванд.  

Омўзиши таъсири мутаќобилаи пардохтњои нафаќавї ба 

иќтисодиёт тавассути истеъмолоти хољагињои хонаводагї ба роњ монда 

мешавад. Новобаста аз он, ки кадом наќша барои молиякунии нафаќа 

истифода мегардад, вале нафаќа асосан барои хариди молњои истеъмолї 

ва пардохти хизматрасонињои њаррўзаи ин хонаводањо истифода бурда 

мешавад. Бо назардошти он ки дар сохтори даромадњои ањолї нафаќа 

баъд аз музди мењнат дар љои дуюм меистад, бинобар ин, аз бисёр љињат 

имкониятњои иќтисодиётро дар маљмўъ фаро гирифтааст. 

Азнавтаќсимкунии захирањо инчунин барои пардохти нафаќа зарур 

мебошад, чунки нафаќгирон ин маблаѓњоро соњиб гардида, минбаъд 

онро дар шакли наќдї барои маблаѓгузорї аз дигар манбаъњо ба даст 

меоранд.  

Ба чунин манбаъњо дохил мешаванд: 

- пардохтњои суѓуртавї барои суѓуртаи нафаќавї; 

- маблаѓњои буљавї; 

- воситањо аз фурўши дороињо, ки маблаѓњои нафаќавї ба сифати 

сармоягузорї дар он истифода гардидаанд. 

    Манбаи асосии пардохти маблағҳои нафаќавї, ҳамчунин, 

маблаѓњои буљетї буда метавонанд. Дар њолати ба ин баробаркардашуда 
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барои афзудани харољотњои буљетї дар дилхоњ самт, аз љумла низоми 

таъминоти нафаќа иљрои амалњои зерин ё якљоякунии онњо шарти муњим 

аст; 

- зиёд гардонидани даромадњои буљет, масалан аз ҳисоби афзудани 

андозњо; 

- азнавтаќсимкунии харољотњо дар дигар самтњо; 

- афзоиши касри буљет.   

    Њамзамон, афзудани андозњо ба раќобатпазирии иќтисодиёт ба 

таври манфї таъсир мерасонад, ки дар натиљаи азнавтаќсимкунии 

харољотњо ба дигар самт харољотњои давлатї ва маблаѓгузорї ба 

сармояи асосї коњиш ёфта, замина барои суст гардидани суръати рушди 

иќтисодиёт мегардад. Амалигардонии чунин сенарияњо барои дастгирии 

сатњи зиндагии муносиби нафаќагирон дар баъзан њолатњо ќобили 

дастгирї мебошад. Афзудани касри буљет ва њамзамон ќарзи давлатї 

хавфњои муайяни худро дошта, эњтимолияти молиякунонии пардохтњои 

нафаќавиро коњиш медињад. Бинобар ин, омўзиш, тањлил ва дида 

баромадани њолатњои гуногун ва ќабули варианти муносиб аз манфиат 

холї нест. Аз ин нуќтаи назар, низоми нафаќаи айни њол дар Љумњурии 

Тољикистон амалкунанда хусусиятњои ба худ хос дошта, бо проблема ва 

мушкилоти гуногун мувољењ аст, ки тањќиќи илмї ва баррасии ин 

масъала аз ањамият холї нест. Барои тањќиќи ин масъала ва муќоисаи 

низоми таъминоти нафаќаи Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки 

таљрибаи байналмилалии низоми таъминоти нафаќаи баъзе аз давлатњое, 

ки аз лињози иќтисодӣ рушдёфта мебошанд, мавриди омўзиш ќарор 

гирифта, љињат ва хусусиятњои фарќкунандаи онњо ё бартариятњои 

дигари доштаашон муњокима ва эҳтимолияти ҷорӣ намудани он дар 

фаъолияти амалии Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардад.  
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Хулосаи зербоб 

Дар натиљаи тањќиќ ва омўзиши масъалањои дар ин зербоб пешкаш 

гардида, метавон гуфт, ки низоми њифзи иљтимоии ањолї ва таъминоти 

нафаќа яке аз љузъњои муњим ва калидї ба њисоб мераванд ва дар 

шароити муосир ањамияти бештарро касб менамоянд.  Дар њоли њозир 

њалли масъалањои љойдошта бояд ба нафъи табаќаи осебпазири љомеа, 

яъне нафаќагирон нигаронида шаванд, бинобар ин, тањлилоти дар ин 

самт амалигашта ба бењдошти вазъи иљтимоии ин табаќа марбут дониста 

мешаванд. Аз ин хотир, дар амал татбиќ намудани пешнињодњои дар 

рафти тањлил коркардгардида ба маќсад мувофиќ мебошанд. Ба андешаи 

мо љињати вусъат бахшидани низоми њифзи ичтимоии ањолї ва 

таъминоти нафаќа андешидани чорањои зерин зарур ва бамаврид арзёбї 

мегардад: 

- таъминоти нафаќа, тањќиќ ва арзёбии низоми амалкунандаи он 

бояд масъалаи муњими иљтимої дониста шавад ва аз лињози илмї 

њамаљониба мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор дода шавад. 

- дар баробари низоми таъминоти нафаќаи давлатї љорї намудани 

низоми таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї ба маќсад мувофиќ мебошад, 

зеро он дар таъмини раќобати солим боис гашта, дар рушди ин низом 

метавонад таккони љиддї бахшад. 

- таъсиси фондњои нафаќаи ѓайридавлатї ва дарёфти манбањои 

маблаѓгузорї омили бењтар гардидани сатњи зиндагии нафаќагирон 

гардида, дар муътадилсозии низоми таъминоти нафаќаи давлатї 

мусоидат хоњад намуд, аз ин хотир дарёфти чунин манобеъ метавонад 

эътимоди ањолиро ба ислоњотњои дар ин самт амалї шаванда дучанд 

гардонад. 

- бояд аъзоњаќии суѓуртавї, ки аз тарафи корфармоён ба фондњои 

нафаќавии ѓайридавлатї пардохт карда мешаванд, њадди аќал ќисман аз 

пардохти андоз озод карда шаванд, дар он сурат метавон дар ин самт ба 

комёбињои назаррас дучор гардид.   
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-дар дигар шакл, ислоњоти низоми нафаќа барномаи мураккаби 

маљмўиро дар бар гирифта, ќабули ќарорњои оќилона ва њадафнокро аз 

масъулин таќозо менамояд.  Бинобар ин, љињати ноил гардидан ба ин 

њадаф, таъсиси  консепсияи мукаммал дар самти  татбиќи санадњои 

меъёрї-њуќуќї, такмили  механизмњои муосири маблаѓгузорї ва 

ислоњоти комили низоми нафаќа ба маќсад мувофиќ мебошад. 

1.2.  Хусусиятњо ва мушкилоти низоми таъминоти нафаќа дар Љумњурии 

Тољикистон 

Таъминоти нафаќа яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии 

давлат ба њисоб рафта, аз муќаррароти моддаи 39 Конститутсия  

Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад ва маќсади асосии он таъмини 

кафолати иљтимоии шањрвандон дар пиронсолї, маъюбї, мањрум шудан 

аз саробон ва дигар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон мебошад. 

Хусусияти хоси низоми таъминоти нафаќа дар он арзёбї мегардад, 

ки он ба њар як шањрванд, аз љумла ба шањрвандоне, ки имрўз нафаќагир 

мебошанд ва њамчунин ба шањрвандоне, ки дар муносибатњои мењнатї 

ќарордошта ва барои пайдо намудани њуќуќ ба нафаќа бояд дар низоми 

суѓуртаи давлатии иљтимої сахмгузор бошанд, дахл дорад. Дар 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 чунин афзалиятҳо дар самти таъмини устувории дарозмуҳлати 

низоми нафақа қайд гардидаанд: 

- мукаммал намудани низоми танзими иштирокчиёни бозори 

андӯхтҳои нафақавӣ, аз ҷумла тавассути ҷорӣ намудани элементҳои 

назоратии ба хавф нигаронидашуда; 

- фароҳам овардани шароитҳои ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ барои 

сармоягузории андӯхтҳои нафақавӣ ба воситаҳои молиявии дарозмуҳлат 

бо назардошти сармоягузорӣ ба инфрасохтор дар доираи лоиҳаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 
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- таъмини гузариш ба ташаккули нафақа дар асоси суғурта ва 

андӯхт, аз ҷумла нафақа барои муҳоҷирони меҳнатӣ [19]. 

   Устувории дарозмуҳлати низоми нафақа аз ҳалли саривақтии 

масъалаҳои қайдгардида вобаста буда, натиҷаҳои чашмдошти он, пеш аз ҳама, бо истифода аз механизмҳои андӯхт ташаккул ёфта, самаранок 

фаъолият менамояд. 

  Лозим ба ёдоварист, ки  то соњибистиќлол гардидани Љумњурии 

Тољикистон амалї намудани таъминоти нафаќаи шањрвандон дар асоси 

ќонунгузории собиќ Иттињоди Шўравї идома ёфта, њанўз 23 июни соли 

1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон» №796 ба тавсиб расид, ки яке аз 

нахустин  санадњои меъёрию њуќуќии соњаи таъминоти нафаќа дар 

љумњурї ба њисоб меравад.  

   Баъди ба эътидол омадани вазъи сиёсии мамлакат ва таъсиси 

шохањои асосии њокимияти давлатї Њукумати Љумњурии Тољикистон 

вазъи иљтимої ва иќтисодии љумњуриро ба инобат гирифта, барои 

ташаккули низоми миллии таъминоти нафаќа ва фароњам овардани 

заминањои ќонунгузории соња тадбирњои зарурї андешид ва 25 июни 

соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид, ки аз 1 январи соли 

1994 мавриди амал ќарор дода шуд.  

Бо маќсади дар амал татбиќ намудани Ќонуни мазкур ва муайян 

намудани тартиби таъмини кафолати давлатии шањрвандон дар соњаи 

таъминоти нафаќа давра ба давра 13 ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 

Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия ва ќабул карда 

шуданд, ки дар маљмўъ низоми миллии таъминоти нафаќаро  замина 

гузошт. Албатта, ногуфта намонад, ки њастанд баъзе санадњои меъёрии 

њуќуќие, ки аз давраи собиќ Иттињоди Шўравї боќї мондаанд ва то 

њанўз дар соња расман истифода шуда истодаанд.  
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Дар Ќонуни мазкур таъмини нафаќа њамчун кафолати 

конститутсионї барои тамоми категорияи шањрвандон, аз љумла 

шањрвандоне, ки дар муносибатњои мењнатї ќарор доштанд, 

шањрвандоне, ки собиќаи корї надоранд, шањрвандоне, ки вобаста аз 

намуди фаъолияти касбї ба таъминоти нафаќаи имтиёзнок њуќуќ 

доранд, инчунин, пардохти нафаќа дар мавриди дар муассисањои ислоњї 

ва муассисањои статсионарии хизматрасонии иљтимої ќарор доштани 

нафаќагир, пардохти нафаќа аз рўи мањрум шудан аз саробон ба 

кўдакони ятим, ки тањти таъминоти пурраи давлат ќарор доранд, 

пешбинї гардидааст.  

Аммо тартиби пардохти нафаќањо, яъне то нафаќагир расонидани 

маблаѓи нафаќа дар баъзе њолатњо, аз љумла дар муассисањои ислоњї ва 

муассисањои статсионарии хизматрасонии иљтимої, муассисањои 

давлатии хона-интернатњо барои беморони касалињои рўњї ва кўдакони 

ноќисулаќл, мактаб-интернатњо барои кўдакони ятими низоми маориф 

танњо баъди солњои 2011 муайян карда шуданд. 

Яке аз мушкилоти асосии пардохти нафақа дар солҳои аввали ба 

даст овардани истиқлолияти кишвар, дар баробари вазъи номутаъдили 

сиёсӣ бинобар ҷанги шаҳрвандӣ, ба мавҷуд набудани низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон иртибот дошт. Гарчанде ки мо ба истиқлолияти 

давлатї мушарраф шуда бошем ҳам, то соли 1993 аввал рублҳои давраи 

Шуравӣ ва то 1995 рубли русии Федератсияи Россия амал мекард.  Ба 

муомилот баровардани рубли тоҷикӣ 10 майи соли 1995 мушкилоти 

норасоии пули нақдро дар иқтисодиёт ҳал карда, аз ҷумла ба пардохти 

саривақтии нафақаю кумакпулиҳо мусоидат намуд. 

Мушкилоти дигар ба тартиби пардохти нафақа аз ҷониби се 

мақомоти ба ин масъала масъул, яъне Вазорати меҳнат ва њифзи 

иҷтимоии ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Бонкї давлатии амонатгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Амонатбонк» вобаста буд, ки маблағгузории суроғавӣ аз 
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тарафи Фонди њифзи иљтимоии ањолии  Ҷумҳурии Тоҷикистон  амалї 

карда намешуд ва бинобар вазъи душвори молиявии Амонатбонк низ 

саривақт нафақапулиҳо пардохт намешуданд. Мушкилоти мазкур дар 

натиҷаи аз ҷониби Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Амонатбонк» пешниҳод гардидани Тартиби нави пардохти 

нафақапулии ном ба ном (суроғавӣ)  дар соли 2004 ва аз ҷониби ин 3 

мақомоти дахлдор қабул кардани он  ҳал гардида, ба таври озмоишї дар 

6 шаҳру ноҳияҳои кишвар татбиқ кардани он самараи мусбӣ дода, аз ҷумла зиёда аз 10 ҳазор нафақагирони қалбакӣ ошкор гардиданд. 

Марњила ба марњила барои мукаммалсозии низоми ќонунгузории 

соња ва мутобиќсозии он ба талаботи замон ва имкониятњои иќтисодии 

мамлакат ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 

нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон» 16 маротиба таѓйиру 

иловањо ворид карда шуда, ахиран Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» номгузорї гардида, дар тањрири 

нав аз 18.03. 2015с, №1200 ќабул гардид. Њамзамон меъёрњои моддаи 24 

«Зиёд намудани андозаи нафаќаи суѓуртавї аз рўи синну сол бо сабаби 

ба таъхир афтодани мурољиат барои таъйини нафаќа» ва ќисми 4, 

моддаи 46 «Бозњисобии андозаи нафаќаи суѓуртавї бинобар аз љониби 

нафаќагир идома додани фаъолияти мењнатї ва пардохти сањмњо 

суѓуртавї пас аз таъйини нафаќа, як маротиба пас аз ќатъ намудани 

фаъолияти мењнатї, аз љониби ў амалї карда мешавад», Ќонуни мазкур 

аз 1 январи соли 2017 татбиќ шуда истодааст. Вале мушкилот дар он аст, 

ки  раванди гузариши Љумњурии Тољикистон аз иќтисоди наќшавї ба 

иќтисоди бозорї ва таѓйир ёфтани муносибатњои иќтисодию иљтимої 

дар љомеа, аз љумла рушди бахши хусусї, нишон дод, ки низоми 

таъминоти нафаќаи Љумњурии Тољикистон, ки бо принсипи мутаффиќї 

асос ёфтааст, аз талаботи замони муосир ќафо монда, ба ислоњот ниёз 

дорад. Яъне, аз рўйи музди миёнаи мењнати 2 соли охир ё 5-солаи 

интихобї таъйин намудани нафаќа ба сањмњои гузоштаи шањрванд дар 
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давраи фаъолияти мењнатиаш дар низоми суѓуртаи давлатии иљтимої 

мувофиќ набуда, сарбории буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќаро зиёд 

намуд. Барои пешгирии њолатњои пайдоиши касри буљет ва кам кардани 

харољот аз ин њисоб чанд маротиба меъёрњои мањдудкунанда дар 

андозаи нафаќањо ворид карда шуданд, ки ин њам роњи њалли масъала 

набуд.  

Дар баробари ин, дигар давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои 

Мустаќил, ки бо Љумњурии Тољикистон дар ин соња њамкории зич 

доранд, бо назардошти тањаввулот дар муносибатњои иљтимоию 

иќтисодии љомеа ба ислоњоти соњаи нафаќаашон шурўъ намуданд. 

Бо ин маќсад Њукумати Љумњурии Тољикистон низ маќомоти 

ваколатдори давлатиро вазифадор намуд, ки дар заминаи омўзиши 

таљрибаи дигар давлатњо ба ислоњоти соња шурўъ намояд ва тавсия шуд, 

ки низоми таъминоти нафаќа тавре ташаккул дода шавад, ки бо 

принсипњои суѓуртавї асос ёфта, андозаи нафаќаи шањрванд ба андозаи 

сањмњои суѓуртавии барои ў пардохтшуда (ё худи ў пардохтнамуда) 

мувофиќ бошад ва дар баробари ин, ба њавасмандии шањрвандон барои 

иштироки фаъол дар ин низом љињати дар оянда њуќуќ пайдо намудан ба 

нафаќаи сатњи арзанда мусоидат намояд.  

Барои амалї намудани ин њадафњо њанўз Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» тањия ва 

пешнињод карда шуд, ки моњи январи соли 2010 ба имзо расид.      

Дар амал татбиќ намудани Ќонуни мазкур дар баробари ислоњоти 

таъминоти нафаќа, инчунин, таљдиди низоми идоракунии соњаро низ 

таќозо менамуд. Мебоист то мавриди амал ќарор гирифтани  ин ќонун, 

тамоми масъалањои вобаста ба татбиќи он, аз љумла муайян намудани 

салоњият, вазифа ва сохтори маќомоти давлатї, ки суѓуртаи њатмии 

нафаќавї, таъйин, индексатсия ва пардохти нафаќањоро амалї 

менамояд, таљдиди назар карда шуда, њамзамон, масъалањои таъйин, 

маблаѓгузорї ва пардохти нафаќа ба салоњияти як сохтор вогузор карда 
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мешуд ва заминањои моддию техникї ва кадрии он мустањкам 

мегардиданд. 

Бо ин маќсад, соли 2012 сохтори собиќ Агентии давлатии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќа таљдид карда шуда, масъалањои таъйини нафаќа аз 

зиммаи раёсатњои мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии шањру ноњияњо ба 

зиммаи раёсату шуъбањои Агентии мазкур вогузор гардид ва дар 

баробари ин, 16 санади меъёрии њуќуќї барои дар амал татбиќ 

намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои 

суѓуртавї ва давлатї» ва ислоњоти соња ќабул гардиданд.           

Љињати марњила ба марњила татбиќ намудани ислоњоти низоми 

таъминоти нафаќа аз 1 январи соли 2013 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» дар баробари Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон» мавриди амал ќарор дода шуд. Яъне, аз                   

1 январи соли 2013 инљониб дар низоми таъминоти нафаќаи шањрвандї 

ду Ќонун амал  мекард: 

1) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини нафаќаи 

шањрвандони Љумњурии Тољикистон»; 

2) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї 

ва давлатї». 

Бояд тазаккур дод, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон» то 1 январи соли 

2017 амал  намуд ва дар ин давра нафаќањои мењнатї аз рўи синну сол, аз 

љумла бо шартњои имтиёзнок барои иљрои корњои махсуси мењнат ва  

нафаќањо барои хизмати дарозмуддат дар асоси шарт ва меъёрњои њамин 

Ќонун таъйин карда мешуд.   

Дигар намудњои нафаќа дар асоси муќаррароти Ќонун Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» амалї шуда 

истодааст.  
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Дар њаќиќат, муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» бо принсипњои суѓуртавї асос 

ёфта, андозаи нафаќаи шањрванд на аз музди миёнаи мењнати давраи 

муайян, балки аз рўи сањмњои суѓуртавие, ки дар тамоми давраи 

фаъолияти корманд барои ў аз љониби корфармо пардохт карда 

шудааст,ё худи ў бевосита ба таври инфиродї пардохт намудааст, 

вобаста мебошад ва дар баробари ин, бисёрљанбагии маблаѓгузории 

ќисмњои нафаќаро пешбинї менамояд. 

Ќонуни мазкур ду намуди таъминоти нафаќаро муќаррар намудааст:  

 1) таъминоти нафаќаи суѓуртавї; 

2) таъминоти нафаќаи давлатї.  

Ба нафаќањои суѓуртавї аз рўи синну сол мардњо њангоми расидан  

ба синни 63 ва занњо њангоми расидан ба синни 58-солагї дар њолати  

мављуд будани собиќаи суѓуртавии на камтар аз 300 моњ барои мардњо ва 

на камтар аз 240 моњ барои занњо њуќуќ доранд. Собиќаи суѓуртавї 

даврае ба њисоб меравад, ки аз музди мењнат ва даромади дар ин давра 

бадастовардаи шањрванд сањмњои суѓуртавї пардохт шуда бошад.    

Нафаќањои суѓуртавї аз рўи синну сол ва аз рўи маъюбї аз ду ќисм 

ташкил меёбад: 

1) ќисми суѓуртавї; 

2) ќисми захиравї. 

Ќисми суѓуртавии нафаќањои суѓуртавї аз рўи сањмњои суѓуртаи 

њатмии нафаќавї, ки 90 % аз њаљми умумии маблаѓи андози иљтимоии 25-

фоиза муќаррар карда шудааст, маблаѓгузорї карда мешавад. Яъне, 

њангоми њисоб намудани андозаи ќисми суѓуртавии нафаќањои суѓуртавї       

90 фоизи тамоми сањмњои суѓуртавии аз соли 1999 инљониб барои 

корманд ё бевосита аз љониби худи корманд пардохтшуда ба инобат 

гирифта мешаванд.  
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Зимни њисоби ќисми суѓуртавии нафаќаи суѓуртавї маълумоти моњ 

ба моњи музди мењнат ё даромади шањрванд барои давраи пас аз 1 январи 

соли 1999 зарур мебошад.  

Собиќаи кории шањрванд, ки ба давраи то 1 январи соли 1999 рост 

меояд, конвертатсия карда шуда, бо пул ифода карда мешавад. Ќисми 

захиравии нафаќањои суѓуртавї бошад, аз њисоби маблаѓњои андози 

иљтимоии инфиродие, ки ба андозаи 1-фоиз корманд бевосита аз музди 

мењнаташ дар давраи фаъолияти мењнатї пардохт намудааст, бо 

назардошти даромад аз сармоягузории онњо дар бонкњо муайян карда 

мешавад.  

Дар Ќонуни мазкур, њамчунин, бо маќсади дастгирии иљтимої 

барои њар як намуди нафаќаи суѓуртавї вобаста аз собиќаи суѓуртавї, 

дараљаи аз даст додани ќобилияти корї ва аъзои ѓайри ќобили мењнати 

оила меъёри камтарин, ки кафолати давлатї мебошад, пешбинї карда 

шудааст. Шањрвандоне, ки аз 60 моњ камтар собиќаи суѓуртавї доранд, 

дар њолати ба синну соли нафаќавї расидан ё маъюб эътироф гардидан 

ба онњо нафаќаи иљтимої таъйин карда мешавад.  

Њамчунин, бо маќсади нигоњ доштани ќобилияти харидории 

воситањои пулї њар сол индексатсия намудани сармояи шартии 

нафаќавї, яъне сањмњои нафаќавии пардохтгардида ва андозаи 

нафаќањои суѓуртавї пешбинї карда шудааст.  

Дигар масъалаи муњиме, ки дар доираи татбиќи ислоњот мувофиќи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва 

давлатї» пешбинї карда шудааст, ин муайян гардидани намудњои 

пардохтњо, ки кафолати давлатї мебошанд ва бояд аз њисоби буљети 

љумњуриявї маблаѓгузорї карда шаванд, ба њисоб меравад.  

Мусаллам аст, ки номукаммалињои њама гуна санади меъёрии 

њуќуќї дар ваќти дар амал татбиќ намудан собит мешавад. Таљрибаи 

амалї намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои 

суѓуртавї ва давлатї» ва баъзе зерсанадњои он низ дар  давоми солњои 
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охир нишон дод, ки татбиќи баъзе меъёрњо ва муќаррароти онњо 

мушкилї эљод намуданд, њамчунин баъзе муќаррароти он ба њамдигар 

мухолифат намуда, дар истифодаи онњо гуногунфањмї љой дошт, ки дар 

маљмўъ татбиќи онро халалдор менамуданд ва зарурат ба миён омад, ки 

бо маќсади оммафањм намудани Ќонун њимояи манфиатњои иљтимоии 

шањрвандон, аз љумла шахсони суѓурташуда дар њолатњои суѓуртавї ва 

роњ надодан ба гуногунфањмии меъёрњо камбудињои љойдошта бартараф 

карда шаванд.    

Бо ин маќсад, дар нимсолаи дуюми соли 2014 дар њамдастї бо 

коршиносони Лоињаи Иттињоди Аврупо «Оид ба дастгирии ислоњоти 

соњаи нафаќа дар Тољикистон» ва омўзиши таљрибаи дигар давлатњо дар 

доираи идомаи ислоњоти соња ба Ќонуни мазкур таѓйиру иловањо ворид 

карда шуд.  

Дар маљмўъ, таѓйиру иловањои воридкардашуда, пеш аз њама, ба 

њифзи иљтимоии нафаќагирон нигаронида шуда, бо маќсади мутобиќ 

намудани низоми нави таъминоти нафаќа  ба принсипњои суѓуртавї, 

фароњам овардани заминањои њуќуќии тањияи механизми пардохти 

нафаќањо дар њолатњои махсус, мубодила ва дастрасии сариваќтии 

иттилоот дар бораи нафаќагироне, ки  вафот мекунанд, инчунин, содаву 

оммафањм гардонидани механизми мурољиат, пешнињоди њуљљатњо ва 

таъйини нафаќањо равона карда шудааст. 

Таѓйиру иловањои воридкардашуда аз 1 сентябри соли  2017 

мавриди амал ќарор гирифтанд ва имрўзњо Агентї барои дар амал 

татбиќ намудани он дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор 

тавассути сохторњои худ дар мањалњо тадбирњои зарурї андешида 

истодааст.  

Тавре дар боло зикр кардем, то 1 январи соли 2017 дар љумњурї дар 

самти таъминоти нафаќаи шањрвандї ду низом амал мекард, яъне ин 

давраи марњилаи гузариши пурра ба низоми нави таъминоти нафаќа 

муайян карда шудааст.  
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Аз ин лињоз, Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон њамчун маќомоти марказии њокимияти 

иљроия, ки дар самти пешбурди сиёсати суѓуртаи иљтимої ва нафаќа 

ваколатдор мебошад, вазифадор аст ва тамоми тадбирњоро низ 

роњандозї намуда истодааст, ки дар ин давра корњои зерин анљом дода 

шаванд:  

- лоињаи санадњои меъёрии њуќуќии дигареро, ки аз талаботи Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» 

бармеоянд, тањия ва пешнињод намояд, то ин ки холигии фазои њуќуќї 

дар соња вуљуд надошта бошад; 

- бо маќсади пешгирии омилњои коррупсионї барои возењ ва фањмо 

будани муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии соња ва аз байн бурдани 

гуногунфањмии меъёрњо дастурњои методї тањия ва тасдиќ намояд; 

- љињати аз байн бурдани ихтилофи меъёрњои дигар ќонунњо ба 

ќонунгузории соњаи нафаќа тањлилњо гузаронида, ба вазорату идорањои 

ваколатдор дархост пешнињод намояд;  

- бо маќсади мустањкам намудани заминањои моддї-техникии соња 

ва истифодаи васеи технологияњои муосир дар љараёни љамъоварї ва 

нигоњдории маълумотњои шахсони суѓурташуда, њисобу таъйин ва 

пардохти нафаќа барномањои иттилоотиро тарњрезї ва амалї намояд; 

- барои баланд бардошти маърифати њуќуќї ва воќифии шањрвандон 

аз ќонунгузории низоми нави таъминоти нафаќа тавассути воситањои 

ахбори омма ва сохторњои худ дар мањалњо чорабинињои 

фањмондадињиро бештар амалї намояд; 

- инчунин, барои њалли масъалаи таъминоти нафаќаи  шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон, ки дар дигар давлатњо њамчун муњољири мењнатї 

кору фаъолият менамоянд, тавассути ба имзо расонидани шартномањои 

дуљониба тадбирњо андешад.           

Мусаллам аст, ки ташаккул додани низоми мукаммали 

ќонунгузории соња ва муайян намудани механизми пардохти њамаи 
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категорияњои нафаќагирон бе дастгирї ва њамкории зичи Агентї бо 

вазорату идорањои дахлдор, бахусус маќомоте, ки дар тобеияташон 

муассисањои ислоњї, муассисањои статсионарии хизматрасонии иљтимої 

ва мактаб-интернатњо доранд, ноил намегардад.      

Аз ин лињоз, Агентї дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдор 

тамоми тадбирњоро роњандозї намуда истодааст, ки ислоњоти 

муваффаќонаи соња амалї гардад ва њадафњои пешбининамудаи 

стратегия ва барномањои давлатї дар ин самт амалан иљро гарданд. 

Баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум, бахусус сатњи 

хизматрасонї ба нафаќагирон ва тадриљан зиёд намудани андозаи 

шаклњои гуногуни нафаќа њамчун њадафи асосї фањмида мешавад. 

Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки барои баланд бардоштани 

сатњи некуањволї ва коњиш додани њолати камбизоатї, хусусан 

нафаќагирон аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон, инчунин, љорї 

намудани низоми кумаки унвонии иљтимої ба роњ монда шудааст. 

Кумаки унвонии иљтимої шакли нави расонидани кумакпулињои 

иљтимоии давлатї ба њисоб меравад. Он ба оилањои нафаќахур ва 

шањрвандоне дода мешавад, ки дар њолати душвори зиндагї ќарор 

доранд ва аз ин њолат мустаќилона баромада наметавонанд. Низоми 

кумакпулии унвонии иљтимої айни замон дар 40 шањру ноњияи 

мамлакат њамчун механизми таљрибавї љорї гардидааст. Њукумати 

мамлакат тасмим гирифтааст, ки аз соли 2011 зина ба зина низоми нави 

расонидани кумаки унвонии иљтимоиро ба оилањои нафаќагир ва 

камбизоат љорї намояд. Сатњи камбизоатии оилањои нафаќагирон дар 

заминаи индикаторњои молумулкї ё демографии оилањо муайян карда 

мешавад. Айни замон 45 индикаторе њаст, ки тибќи он муайянсозї сурат 

мегирад. Масалан, мутобиќи индикатори демографї њайати оила, 

теъдоди маъюбон дар оила, шумораи онњое, ки ба пиронсолї расидаву 

кор намекунанд, шумораи нафаќахўрон дар оила ва дигар њолатњо ба 

назар гирифта мешавад. Кумакњои унвонии иљтимої ба шањрвандон, 
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нафаќагирон ва оилањои камбизоат барои як сол таъйин карда мешавад. 

Њаљми он барои як сол 400 сомонї муќаррар шудааст ва њар семоња ба 

маблаѓи 100 сомонї ба нафаќагирон ва оилањои камбизоат пардохта 

мешавад. Маблаѓњое, ки барои кумакњои унвонии иљтимої људо 

мешаванд, аз њисоби буљети давлатї мебошанд. Њоло лоињаи ќарор дар 

бораи љорї намудани механизми нави таъйин ва пардохти кумакњои 

унвонии иљтимої дар 28 шањру ноњияи боќимондаи кишвар барои 

баррасї ба Њукумат пешнињод карда шудааст. Агар чунин ќарор ќабул 

шавад, андозаи кумаки унвонии иљтимої дар њаљми баробар ба 8 

нишондињандаи њисобњо муќаррар  карда мешавад, ки ин баробар ба 

440 сомонї аст. Агар  аз рўи фарогирии теъдоди хонавонањои нафаќагир 

гирем, сол  ба сол шумораи гирандагони кумакњо зиёд гардида 

истодааст. Масалан, агар соли 2011 8 њазор оилаи камбизоат ва 

нафаќагир гирандаи кумаки унвонии иљтимої бошанд, њоло ба 94 њазор 

оила ин намуди кумак расонида мешавад. Агар 28 шањру ноњияи 

боќимондаи љумњурї ба барнома ворид гарданд, аз рўи њисобњои 

пешакї соли 2020  теъдоди хонаводањои гирандаи кумаки унвонї ба 200 

њазор мерасад. Агар шумораи миёнаи аъзои як хонавода дар мамлакат 

6,3 нафар бошад, пас беш аз 1,2 млн. нафар бевосита ё бавосита аз 

кумаки унвонии иљтимої ва ё ин ки аз ин механизми кумакпулии 

давлатї бархўрдор мешаванд.  

Инчунин агар ду сол пеш аз буљети љумњурї барои кумаки унвонии 

иљтимої 15 млн. сомонї  пешбинї гардида бошад, барои соли 2019 ин 

маблаѓ 86 млн. сомонїро ташкил дода, 5,7 маротиба афзудааст. Ин 

маънои онро дорад, ки маблаѓгузорї аз буљети мамлакат сол аз сол зиёд 

гардида, баланд бардоштани сатњи зиндагии нафаќагирон дар мадди 

аввали сиёсати иљтимоии давлат ќарор гирифтааст.  

Буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа, ки соли 2013 1683,0 њаз. 

сомонїро ташкил карда буд, соли 2020 дар њаљми 3,2 миллиард сомонї 

пешбинї гардидааст, ки дар муќоиса бо соли 2013 ќариб ду баробар зиёд 
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мебошад. Танњо соли 2019 аз њисоби буљети давлат муассисањои 

пиронсолон ва маъюбон беш аз 36 миллион сомонї маблаѓгузорї 

шудаанд, ки ба њар нафар 22600 сомонї рост меояд. Њаљми 

маблаѓгузорї ба чунин муассисањо дар давоми дањ соли охир 3,2 

маротиба афзоиш ёфтааст. Илова бар ин, танњо соли 2019 њаљми 

кумакпулињо аз њисоби буљети давлат барои шањрвандони 

имконияташон мањдуд беш аз 102 миллион сомонїро ташкил намуд. Дар 

охири соли 2019 дар мамлакат 700 њазор нафаќагирон, аз љумла 148 

њазор нафар маъюб, 5277 нафар ятими кулл ва 74 њазор ятимон зери 

сарпарастии давлат ќарор доранд [1]. Њамаи ин далелњо гувоњи он аст, 

ки воќеан дар самти таъминоти иљтимої ва нафаќа имкониятњои 

маблаѓгузории давлатї бештар гардида, масъалањои иљтимої ќисман 

њалли худро ёфта истодаанд. Аз ин радиф  омўхтани низоми нафаќаи 

давлатњои пешрафта ва љорї намудани таљрибаи онњо дар амалия аз 

ањамият холї нест. Зеро манфиатњои   нафаќагирон њамчун табаќаи 

осебпазири љомеа ва баланд бардоштани сатњи зиндагии онњо яке аз 

самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлат ба њисоб меравад.  

Мушкилоти дигари дар ин самт мавҷудбуда ин суғуртаи 

муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. Аксарияти муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар 

Федератсияи Россия кору фаъолият менамоянд ва гирифтани  полиси 

суғуртавӣ барои онҳо ҳатмӣ мебошад, лекин дар мавриди ба нафақа 

баромадан ва таъйини нафақа дар ҳудуди дигар давлат ба мушкилот 

мувоҷеҳ мегарданд ва ин масъала то ҳол роҳҳи ҳалли худро наёфтааст. 

Бинобар ин, зарур мешуморем, ки консепсияи нави ислоҳоти нафақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва қабул гардида, ин масъала ба таври 

мунсифона ва бо назардошти манфиати тарафҳо баррасӣ ва ҳал гардад. 

Зеро муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аксарияти давраи вақти кории худро дар 

ин давлатҳо сарф намуда, бар ивази музди меҳнати ночиз аз подоши 

зарурӣ, яъне нафақа бенасиб мемонанд. 
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Хулосаи зербоб 

Натиљањои тањќиќот аз он шањодат медињанд, ки низоми таъминоти 

нафаќаи дар љумњурї  мављуда, як ќатор хусусият ва мушкилињоро дар 

бар гирифтааст, аз ин лињоз љињати њалли мунтазами онњо татбиќи 

пешнињодњои зерро ба маќсад мувофиќ  мешуморем: 

-дар доираи санадњои меъёрї-њуќуќии байналмиллалї таъсиси 

консепсияи  нави ислоњоти нафаќа дар љумњурї, љињати суѓуртанамоии 

муњољирони мењнатї, ки дар кишварњои мухталиф кору фаъолият 

менамоянд; 

- бо маќсади пешгирии омилњои коррупсионї  дар самти возењ ва 

фањмо шарњ додани муќаррароти дар санадњои меъёрии њуќуќии соња 

дарљ гардида, инчунин љињати аз байн бурдани гуногунмафњумии 

меъёрњо, тањия ва тасдиќи дастурњои методї бо шарњи  муфассал  зарур 

арзёбї мегардад; 

- андешидани чорањои зарурї љињати аз байн бурдани ихтилофоти  

мављуда дар санадњои меъёрї-њуќуќї ва ќонунњо, ворид намудани 

таѓийру иловањо ба ќонунгузорї дар соњаи нафаќа, мутобиќгардонии 

ќонунњо ва санадњои меъёрї-њуќуќї ба стандартњои муайян;  

- бо маќсади мустањкам намудани заминањои моддї-техникї дар ин  

соња ва љињати истифодаи васеи технологияњои муосир дар љараёни 

љамъоварї ва нигоњдории маълумотњои шахсони суѓурташуда, њисобу 

китоб ва таъйини нафаќаи пардохтшаванда,  тарњрезї ва коркарди 

барномањои иттилоотї ба маќсад мувофиќ мебошад; 

1.3. Таљрибаи байналмилалии рушди низоми таъминоти нафаќа ва имкони 

истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон  

 Дар аксарияти давлатњои дунё пардохтњои суѓуртавї барои нафаќа 

сарчашмаи асосии молиякунии нафаќа ба шумор мераванд. Таѓйир 

ёфтани њаљми пардохтњои суѓуртавии ситонидашаванда тавассути  

нишондињандањои зерин: музди мењнати кормандон, фоидаи корхона, 
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сатњи нархњо ва теъдод ё шумораи нафарони шуѓлнок  дар иќтисодиёт ба 

иќтисодиёт таъсир мерасонанд. 

Аз рўи нишондињандањои адабиёти имрўза низоми суѓуртаи 

давлатии иљтимої дар охирњои асри 18 ташаккул ёфтааст. Ватани аслии 

ин навъи суѓурта Олмон мебошад, ки њануз 15 июни соли 1883 Рейхстаг 

ќонуни суѓуртаи њатмии давлатиро дар мавриди бемории шахс ќабул 

карда буд. 22 июни соли 1884 бошад, ќонуни суѓуртаро дар мавриди 

њодисањои нохуш мавриди истифода ќарор доданд. 22 июли соли 1889 

суѓуртаи њатмї дар мавриди маъюбї ва пиронсолї љорӣ карда шуд. 

Њамин тавр, баъд аз ќонунњои ќабулгардидаи Олмон дар 

кишварњои пешрафтаи љањон; ба мисоли Британияи Кабир (солњои 1911-

1913), Фаронса (соли 1911), Шветсия (1913-1915), Федератсияи Россия ва 

Амрико (1920) ќонунњои суѓуртаи њатмии иљтимоӣ ќабул гардиданд. Дар 

солњои 1920-1930 суѓуртаи давлатии иљтимої дар бисёр кишварњо шакли 

асосии таъминоти иљтимої ба њисоб мерафт. Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» 13 декабри соли 

1997 дар иљлосияи шашуми Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќабул 

гардид. Зарурати ќабули ин ќонун дар соли 1991 баъди истиќлолияти 

давлатї ба даст овардани Љумњурии Тољикистон ва барпо намудани 

заминаи ќонунгузорие ба миён омад, ки ба шароити таѓйирёфтаи 

иќтисоди љумњурї муносиб бошад. Пеш аз ќабули ќонуни мазкур 

фаъолияти муассисањои суѓуртаи иљтимої бо ќонунњои дар замони 

мавудияти Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї ќабулгардида 

танзим мегардид. Аз ин рў, ќабули Ќонун «Дар бораи суѓуртаи давлатии 

иљтимої» дар роњи пойдории соњибихтиёрии Ҷумҳурии Тољикистон 

марњилаи муњим ба шумор меравад.  

Бо маќсади таъмини манфиатњои иљтимоии шањрвандон ва 

манфиати давлат тибќи ќонуни суѓуртаи њатмии давлатии њаёт, саломатї 

ва амволи гурўњњои муайяни кормандони (хизматчиёни) давлатї 

пешбинї шудааст[191]. Дар собиқ Иттињоди Шўравї бошад, ташкил ва 
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танзими низоми нафақа таърихи муайян дорад. Њанўз бо таѓйир ёфтани 

низоми сиёсӣ ва ба сари ҳокимият омадани болшевикҳо дар соли 1917 

низоми нафақа низ тағйир ёфта, ҷорӣ намудани нафақаи имтиёзнок қобилияти оммавии мардумро бештар намуд. Дар соли 1917 қарори 

махсуси Шўрои комиссариати халқӣ дар бораи фоизи иловапулӣ ба 

низоми нафақа барои маъюбон бароварда шуд. Соли 1918 фармони 

дигар «Дар бораи тасдиқ намудани Низомнома дар бораи ҳифзи 

иҷтимоии кормандон» ба табъ расонида шуд. Њамчунин соли 1924 

нафақа барои кормандони соҳаи илм, аз ҷумла профессори донишгоҳҳо ҷорӣ карда шуд, вале нафақа барои муаллимони мактабњои шањр ва 

дењот дар соли 1925 ҷорӣ гардида, андозаи он ба сатҳи даромад, 

шароити кор ва ҳайати оила вобаста буд. Ҳамзамон соли 1929 суѓуртаи 

нафаќаи иҷтимоӣ барои пиронсолон таъсис дода шуд ва то соли 1932 ин 

шакли нафақа барои кормандони ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт ҷорӣ 

гардид. Дар он замон фонди нафақа ба таври алоҳида вуҷуд надошт, 

лекин ҳамаи сохторҳо андозҳоро ба буҷети давлатӣ пардохт менамуданд, 

ки аз он ҳисоб маблағгузории ҳамаи хароҷотҳо, аз ҷумла ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ва нафақа пардохта мешуд.  

Соли 1956 Ќонун «Дар бораи нафаќаи давлатї», ки кафолати 

давлатии нафаќагиронро муқаррар менамуд, қабул гардид, ки аз рӯйи 

синну сол ва собиќаи корӣ талаботи ягона ва тартиби ҳисоб намудани 

нафақаро дар бар гирифта буд. Ба қонуни мазкур то соли 1965 ягон 

тағйирот ё иловаҳо ворид нагардид, нафақаи деҳқонон ва коргарон аз ҷониби ҳар як хоҷагии коллективӣ ба таври инфиродӣ вобаста ба 

андозаи маблағҳо ва саҳми нафақа пардохт мегардид. Дар замони собиқ 

шӯравӣ ҳиссагузориҳо ба низоми нафаќа аз њисоби буҷети давлатӣ ва 

саҳми корхона (аз 4 то 12% аз фонди музди меҳнат вобаста аз соҳа) 

пардохт мегардид. Аз соли 1980 инҷониб ҳиссаи субвенсияњо аз буљети 

давлатӣ меафзуданд, ки ин ҳолат ба зиёд гардидани шумораи 
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нафаќахўрон аз 13,7 миллион то 33,8 миллион   барои солњои 1961-1990, 

шаҳодат медиҳад, ки дар ин сурат барои баланд бардоштани 

маблағгузории нафақа буљети суѓуртаи давлатии иљтимої то 60% зиёд 

карда шуд.  

Солҳои 90-ум дар низоми нафақаи шӯравӣ ислоҳот оғоз гардид, ки 

ин давраи гузариши пардохти нафақа аз ҳисоби саҳмияҳои корхонаҳо ба 

фонди нафақа мебошад. Тибқи ин қонуни соли 1990 барои корхонаҳо 

тарифҳо ба андозаи 28 фоизи фонди музди меҳнат муқаррар карда шуд 

ва барои кормандон ба андозаи як фоизи музди меҳнат муайян карда 

шуда, моҳи декабри соли 1991 фонди нафақаи Россия таъсис дода шуда, 

дигар ҷумҳуриҳои дар ҳайати Иттињоди Љумњурињои Шўравии 

Сотсиалистї мавҷудбуда мустақилиятро ба даст оварда, низоми нафақаи 

миллии худро таъсис доданд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин радиф 

истисно нест. Дар ибтидо кашмакашҳои дохилӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ 

мушкилотро бештар намуда, як давраи муайян то ба сулҳу субот ва 

оромии сиёсӣ расидан таҳия ва қабули қонунро дар ин самт мавқуф 

гузошт.  

Масъалаи истифодабарии таљрибаи ин ё он давлатњои хориљӣ ва 

самаранокии онњо дар низоми миллии њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон хеле мубрам мебошад. Бо маќсади њалли 

муаммоњо ва масъалањои номбаршуда моделњои њифзи иљтимоии 

ањолиро тањлил намуда, таљрибаи нисбатан мусоидро барои Тољикистон 

интихоб намоем. Самаранокӣ ва такомули модели истифодашавандаи 

давлатњоро тањќиќ намуда, бояд модели давлатеро интихоб намуд, ки 

иќтисодиёташ бо иќтисодиёти миллии мо мувофиќ ояд [46]. 

 Солњои охир масъалаи таъминоти нафаќа ва фаъолияти низоми 

он дар кишварҳои Ѓарб яке аз масъалањои бањсталаби илмї ва љамъиятї 

дар сатњи байналмилалї гашта, њалли  ин масъала њамоњангии маќомоти 

давлатї ва дигар сохторњо, аз љумла бахши хусусиро таќозо менамояд.  

Сабаби  асосии ин њолат аслан вазъи ногувори демографї, таѓйирот дар 
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сохтори синнусолии ањолї, паст гардидани сатњи таваллуд ва афзудани 

эњтимолияти дарозумрии ањолї дар баъзе аз давлатњои пешрафта 

гардидааст. Чунин њолати демографї  бештар ба давлатњои Аврупо 

таъсир расонида, имконияти ворид намудани таѓйиротро дар низоми 

амалкунандаи нафаќаи ин давлатњо ба вуљуд овард. Ин њолат тамоми 

љамъияти давлатњои пешрафтаро фаро гирифта, ба рушди иқтисодиёти 

ин давлатњо бетаъсир намемонад.  

 Бахусус, њолати мушкилтар дар давлатњои Иттињоди Аврупо ба 

назар мерасад, ки аз ибтидои солњои 1960 то соли 2000 дар ин давлатњо 

њиссаи ањолии аз 60 сола калон дар шумораи умумии ањолї ќариб 30% 

афзуда, њамзамон њиссаи ањолии синни 20-59 сола  на он ќадар зиёд 

гардидааст. Мувофиќи пешгўињо 40 соли минбаъда њиссаи љавонони то 

синни 20-сола нињоят кам гардида, шумораи нафаќагирон то 10% 

афзоиш меёбад. Тамоюли таѓйирёбии демографии солњои охир аз он 

шањодат медињад, ки дар ояндаи наздик таъсири њарчи бештари он ба 

молиякунии низоми нафаќа зиёдтар мешавад. Агар соли 1986 ба як 

нафаќахӯр дар давлатњои Иттињоди Аврупо ба њисоби миёна 5 нафар 

ањолии синни ќобили мењнат мувофиќ омада бошад, тибќи  њисобњо  

соли 2020 ин нишондињанда на зиёда аз 3 нафарро дар бар мегирад. 

Инчунин, босуръат пиршавии ањолї, коњиш ёфтани шумораи 

шуғлмандон дар иќтисодиёт ба афзудани харољотњои давлатї  ва зиёд 

гардидани сарбории ањолии синни ќобили мењнат оварда мерасонад. 

Барои муќоиса танњо дар солњои 1960-1985 харољоти таъминоти нафаќаи 

давлатњои Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд (СЊИР) нисбат ба 

ММД, ду маротиба бештар афзудааст, ки ба њисоби миёна ин харољотњо 

айни њол 9%-ро ташкил медињанд. Лекин ин нишондињанда дар байни 

давлатњо гуногун аст. Барои мисол дар Австрия харољот барои нафаќа 

15%, Италия 14%, Фаронса 13% мебошад, ки дар аксарияти давлатњои 

Иттињоди Аврупо ба як нафаќагир 4-5 нафар коргар рост меояд [216]. 

Њамзамон, на танњо омили демографии таъсиррасон ба низоми нафаќа 
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дар ин давлатњо љой дорад, балки масъалањои гуногуни молиявї ин  

равандро боз њам мушкилтар мегардонанд. Ин њолат чунин асоснок 

мегардад, ки дар аксарияти давлатњои Иттињоди Аврупо низоми нафаќа 

ба пардохтњо аз музди мењнат ва шумораи кормандон, шумораи 

нафаќагирон вобаста буда, занљири сарбастаеро мемонад, ки ба якдигар 

сахт алоќаманданд.  

 Дигар омили таъсиррасон ба ин низом ин афзудани шумораи 

бекорон, маљбуран ба нафаќа баромадани кормандон дар њолати вазнин 

гардидани шароити мењнат ва ё аз рӯйи синну сол имконияти зарурӣ 

надоштани онҳо мебошад. Дар муќоисакунии байналхалќї аксарияти 

низоми таъминоти нафаќаи давлатњо асосан аз се сатњ ё зина иборат аст: 

1. Сатњи давлатї ё миллї, ки таъминоти њатмии нафаќаро фаро 

мегирад;  

2. Тарњи низоми нафаќаи иловагї, ки бештар пешнињоди суѓуртаи 

нафаќавиро аз корхонањо дар назар дорад;  

3. Барномањои суѓуртавї фарди (шахсї). 

 Дар давлатњои алоњидаи Иттињоди Аврупо низоми мувофиќи ин  

зинањои нафаќавиро истифода мебаранд, ки ба хусусиятњои таърихї, 

иљтимої-иќтисодии ташакули низоми таъминоти нафаќа дар ин 

давлатњо алоќаманд аст.  

 Таъминоти нафаќавии шањрвандонро њамчун суѓуртакунї дар 

маънои пешнињоди чорањо дар њолати аз даст додани даромад ва дар  

мавриди ќисман ё пурра аз даст додани ќобилияти мењнатї вобаста ба 

синну сол  мефањманд. Воќеан, механизми иќтисодии љорисозии чунин 

чорабинињо аз механизми классикии он фарќ мекунад. Бинобар њамин, 

бештар мафњуми «таъминоти нафаќавї» ва камтар мафњуми «суѓуртаи 

нафаќавї» истифода мебаранд. Ба андешаи муаллиф, дар асоси меъёрњои 

амалкунанда ва гуногуншаклии низоми нафаќаи Иттињоди Аврупо  ду 

модели асосии таъминоти нафаќавиро аз њамдигар фарќ мекунанд: 

 низоми њаматарафаи (њамаљонибаи) таъминоти нафаќавї; 
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 низоми суѓуртавї, ки аз рўйи принсипи суѓуртавї бунёд 

гардидааст. 

      Дар умум, чунин тафовут бо хусусиятњои ташкил ва амалнамоии 

ду модели асосии њифзи иљтимої алоќаманд аст, вале омехташавии ин ду 

моделро дар аксарияти давлатњо дидан мумкин аст. Солњои охир 

наздикшавии ин ду модел њарчи бештар ба назар мерасад, ки аз њамоиши 

иќтисодї ва мувофиќ будани равандњои иљтимої-иќтисодї ва 

демографии ин давлатњо шањодат медињад. Аз дигар самт, дар аксарияти 

давлатњо раванди мунтазам умумикунии низоми нафаќа љорї гардида 

истодааст, ки он дар такмилёбї ќарор дошта, маќсади нињоиаш таъмини 

меъёри комилан мувофиќи нафаќа барои тамоми нафаќагирон мебошад. 

Низоми њаматарафа ё универсалии нафаќа барои давлатњои Британияи 

Кабир, Дания, Ирландия ва Шветсия хос аст. Новобаста аз мављуд 

будани њолатњои умумиятдошта дар ташкили низоми нафаќаи ин 

давлатњо, дар шакли холис ягон давлат  дар алоњидагї аз ин моделњо 

истифода намебарад. Бинобар ин, айни њол аксарияти низомњои 

амалкунандаи нафаќа дар шакли омехта, ки   принсипњои  модели якум 

ва дуюмро фаро гирифтаанд, амал менамоянд.  

Низоми суѓуртавии таъминоти нафаќавї бо принсипњои зерин асоснок 

карда мешавад: 

 аксаран суѓуртакунии ањолии аз љињати иќтисодї фаъол; 

 маблаѓгузории пардохтњои нафаќавї асосан аз маблаѓњои 

суѓурташудагон ва кордињандагон; 

 вобастагии пардохтњои пешнињодгардида аз собиќаи суѓуртавї ва 

меъёри пешинаи даромадњои суѓурташудањо. 

 Дар интињои асри ХХ  ќариб тамоми давлатњои дар њоли рушд 

ќарордошта масъалаи  суѓуртаи пиронсолонро ба миён гузоштанд. Ин 

њолат дар мадди аввал ба пиршавии ањолї ва зиёд гардидани шумораи 

дарозумрон дар ин давлатњо рабт дорад. Афзудани шумораи 

нафаќагирон мутаносибан дар  ин давлатњо мушкилоти дигареро ба 



55 

 

 

 

миён овард, ки низоми нафаќа ва ќонунгузории њатто давлатњои 

пешрафта барои ба он истодагарї  кардан омода  набуданд.   

 Чунин низом дар аксарияти давлатњои Иттињоди Аврупо, аз 

љумла Олмон, Фаронса, Италия, Испания ва давлатњои Скандинавияю 

Юнон љой дорад [216]. Њарчанд дар низоми нафаќаи ин давлатњо 

консепсияи ягона љой дошта бошад њам, лекин дар сохтор, тартиби 

маблаѓгузорї ва самти фаъолияти онњо фарќиятњо дида мешавад. 

Модели суѓуртакунии таъминоти нафаќавї дар давлатњои Иттињоди 

Аврупо як низоми омехтакардашудаеро мемонад, ки усули таќсимоти 

молиякунонї (суѓуртакунии њатмии нафаќа) инчунин барномањои 

иловагии таъминоти истењсолї (масалан, дар Фаронса ва Испания), аз 

рўи принсипи таќсимотї амал намудан (Фаронса), ичунин ба сармоя 

табдил додани пардохтњоро (Нидерландия) дар бар гирифтааст.  

 Фарогирии ањолї бо таъминоти нафаќа аз шакли низоми нафаќа 

вобаста мебошад. Барои низоми универсалї пешнињоди маблаѓњои 

нафаќавї барои њарчи бештари ањолї дастрасї дорад, ки дар ин минтаќа 

доимї истиќомат менамоянд. Дар баъзе давлатњо ба монанди 

Нидерландия ё Дания таъйини нафаќа на танњо барои шањрвандони ин 

давлатњо, балки тамоми шахсони дар ин давлатњо ба таври доимї 

истиќоматкунанда ба роњ монда шудааст.  Аз рўи маќоми шањрвандӣ, ки 

ба  суѓуртаи њатмии  нафаќа фаро гирифта мешавад, дар њарду модели 

таъминоти нафаќа се зерсохтори онро аз якдигар фарќ мекунанд. Ба 

гурўњи якум он давлатњое дохил мешаванд, ки суѓуртаи нафаќавї танњо 

кормандони кирояро фаро гирифтааст (Дания, Швейтсария). Ба гурўњи 

дуюм чунин давлатњое дохил мегарданд, ки ѓайр аз кормандони кироя 

инчунин шахсони ба шуѓли мустаќилона  фарогирифташуда (фермерњо, 

косибон, савдогарони хурд) ва њуќуќи гирифтани суѓуртаи њатмии 

нафаќавиро доранд (Италия,  Австрия, Нидерландия). Ба гурўњи сеюм 

давлатњое дохил мегарданд, ки аз имкониятњои суѓуртаи нафаќавии 

њатмї на њамаи ањолї бањравар мегарданд (Фаронса, Британияи Кабир, 
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Шветсия). Инчунин, замина барои фавран баромадан ба нафаќа 

њолатњои гуногун шуда метавонад. Барои мисол, мављуд будани собиќаи 

дуру дарози нафаќавї  (Италия) ё њолати бекорї (Австрия). Инчунин 

шакли махсуси пардохтњои нафаќавї нафаќаи ќисман пардохташаванда 

мебошад, ки барои шахсони шуѓли доимї надошта баробари расидан ба 

синни муайян пардохта мешаванд. Нафаќагирони ин гурўњ одатан аз 

синни 55 то 57 сола буда, ваќти кории онњо то 50% ихтисор мегардад, ки 

дар ин њолат нафаќаи онњо 30% музди мењнати пешинаро фаро мегирад. 

Масъалаи муњим барои тамоми низоми нафаќа масъалаи ќатъ гардидани 

собиќаи суѓуртавї  ба њисоб меравад.  

 Дар низоми универсалии таъминоти нафаќавї њуќуќи гирифтани 

нафаќа ба шароит ва собиќаи нафаќавї алоќаманд набуда, танњо ба 

иљрои баъзе шартњо алоќаманд аст. Барои мисол, дар Шветсия барои 

гирифтани нафаќаи кафолатноки асосї танњо се соли охир дар ин давлат 

истиќомат кардан кифоя аст. Њарчанд суѓуртаи нафаќавї барои шахсони 

то синни 16-сола њатмї мебошад, масъалаи ќатъ гардидан ва 

напардохтани уњдадорињои суѓуртавї дар њолати тањсили берун аз 

давлат ягон таъсире расонида наметавонад. Баъзан масъалањо дар  

мавриди суѓурташавї танњо дар муддати тўлонї берун аз давлат ќарор 

доштани ин шахсон ба вуљуд меояд, ки ин њолат ба кам гардидани њаљми 

нафаќа ё дароз намудани муњлати ба нафаќа баромадан оварда 

мерасонад.  

Сабаби ин тафовути иќтисодї, сатњи рушди низоми миллии 

таъмини иљтимої, инчунин, хусусиятњои демографї, фарњангї ва 

иљтимоию сиёсии њар кишвар аст. Масалан, дар Ѓарб шањрвандон аз 

хурдсолї дар фикри синни нафаќа меафтанд. Аз замони ба кор омадан 

њар кас шахсан тартиби бањисобгирии собиќаи худро, ки ба андозаи 

нафаќа таъсир мегузорад, пайгирї мекунад. Зиёда аз ин, низоми 

бањисобгирии собиќа, андоза ва шароити пардохтњои нафаќавї пас аз 

музди кор муњимтарин љузъи шарти њар шартномаву созишномаи 
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мењнатї мебошанд. Сатњи кафолати гирифтани нафаќа њангоми 

пиронсолї дар кишварњои мутараќќии доро яке аз омилњои асосї зимни 

интихоби касб ва љои кор мебошад. 

Яке аз омилњои асосии муайянкунандаи рушди низомњои миллии нафаќа 

интихоби моделу механизмњои маблаѓгузории онњост. 

 Дар низоми суѓуртаи нафаќаи давлатњои Иттињоди Аврупо се 

усули молиякунонї истифода мегардад, ки бо принсипҳои тақсимотӣ, ҷамъшаванда ё омехта асос ёфтааст. Новобаста аз он, ки кадом усули 

молиякунонӣ истифода мегардад, мақсади ниҳоӣ сари вақт пардохтани 

нафақа ва васеъ гардонидани имкониятҳои фонди нафақа дар ин 

давлатҳо ба ҳисоб меравад. Усулҳои молиякунонии низоми суғуртаи 

нафақаи давлатҳои Иттињоди Аврупо  инҳо мебошанд:  

 1. Таќсимотї, яъне пўшонидани харољоти љорї барои пардохти нафаќа 

аз њисоби маблаѓњои љорї;  

2. Љамъшаванда, бо роњи таъсиси фондњои махсус, ки пардохти 

маблаѓњои нафаќавиро дар оянда таъмин месозад;  

3. Шакли омехта, ки њарду усулро дар якљоягї дар бар гирифтааст. 

Меъёри маблаѓњои нафаќавї ниҳоят фарќкунанда буда, дар тафовут аз 

давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар давлатњои Иттињоди 

Аврупо  њаљми он хеле зиёд аст, ки албатта, таъсири мусбии худро ба 

сатҳи зиндагии нафақагирон мерасонад.  

 Дар расми 1.3.1., барои муќоисакунї меъёри нафаќаи миёнаро 

Љумњурии Тољикистонро бо баъзе аз давлатњои Иттињоди Аврупо  ва 

Иттињоди Давлатњои Мустаќил  пешнињод менамоем. 

 Аз маълумотњои дар расм  дарљгардида маълум мегардад, ки дар 

муќоиса бо дигар давлатњои ИДМ дар Љумњурии Тољикистон нафаќаи 

миёнаи камтаринро мегиранд, ки ин њолат, албатта, аз сатњи пасти  

зиндагии нафаќагирон шаҳодат медиҳад, ки ба ҳолати  некуаҳволии онҳо 

бетаъсир намемонад ва воситаи муҳими таъмини рӯзгузаронӣ барои ин 

табақаи осебпазири ҷомеа ба шумор меравад. 
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Расми 1.3.1. 

Нафаќаи миёна дар баъзе давлатњо соли 2018 

ДАВЛАТЊОИ ЉАЊОН  ДАВЛАТЊОИ ИДМ 

ШВЕТСАРИЯ 3400$ 

 

235$ РОССИЯ 
    

ЯПОНИЯ 2850$ 160$ ЌАЗОЌИСТОН 
    

ОЛМОН 2650$ 160$ БЕЛОРОССИЯ 
    

НОРВЕГИЯ 2340$ 100$ УКРАИНА 
    

ИМА 2150$ 60$ ЌИРЃИЗИСТОН 
    

ЮНОН 930$ 50$ ТОЉИКИСТОН 
Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои www.svpressa.ru 

       Акнун механизми маблаѓгузорї ва молиякунонии низоми 

таъминоти нафаќавиро дар давлатњои ИДМ тањлил менамоем. 

Маблаѓгузории низоми таъминоти нафаќавии аксарияти давлатњои 

Иттињоди Давлатњои Мустаќил   аз рўи принсипи таќсимотї сурат 

мегирад. Меъёри пардохт дар шакли фоизи муќарраргардида аз музди 

мењнат ситонида шуда, меъёри он аз 5 то 27%-ро дар бар мегирад. Дар 

баъзан давлатњо низоми таќсимотї њудуди максималии маблаѓро муайян 

кардааст, ки пардохтњои нафаќавї аз он зиёд ситонида намешаванд. Ин 

амал аз он вобаста аст, ки низоми таќсимотии нафаќа мањдуд шудааст, 

ки андозаи зиёдтарини пардохти нафаќаро фарогир мебошад. Наќшаи 

љамъшавандагии нафаќа дар барномањои иловагии нафаќа татбиќ 

гардида, онњоро фондњои нафаќавї номидан мумкин аст. Манбаи 

маблаѓгузории низоми универсалии таъминоти нафаќа маблаѓњое ба 

њисоб мераванд, ки кордињандагон ё кормандони кироя супоридаанд ва ё 

пардохтњои андозї ё ин ки даромад аз сармоягузорї аст, ки як ќисми 

даромади буљети давлатиро ташкил медињанд. 

 Низоми нафаќаи аксарияти давлатњои аврупої дар як ваќт аз 

якчанд манбаъ маблаѓгузорї мешаванд. Мисоли чунин модели 

молиякунї аз њисоби пардохтњо, низоми нафаќаи суѓуртавии Фаронса, 

Дания ва Нидерландия шуда метавонад. Дар доираи лоиҳаи «Индекси 
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глобалии нафақа», ки Маркази таҳқиқоти молияи донишгоҳи Монашаи 

Мелбурн (Австралия) дар якҷоягӣ бо ширкати машваратии Мерсер 

баргузор намудааст, низоми нафақаи давлатҳои Дания ва Нидерландия 

дар ҷаҳон беҳтаринҳо ба ҳисоб мераванд. Тибқи натиҷаҳои ин таҳқиқот  

айни ҳол 9% аҳолии ҷаҳон дар синни нафақа буда, то соли 2070 аз рӯйи 

маълумотҳои СММ ин нишондиҳанда то 20% меафзояд. Яъне, ин низом 

дар тамоми дунё бо ҳолати бесобиқаи афзоиши дарозумрии аҳолӣ ва 

фишороварӣ ба захираҳои молиявӣ барои нигоҳдории саломатӣ ва 

беҳбудии сатҳи зиндагии нафақахӯрон мувоҷеҳ аст. Ин раванд ходимони 

давлатӣ ва сиёсиро водор месозад, ки ҳолатро сари вақт таҳлил намуда, 

бартарият ва камбудиҳои низоми нафақаи амалкунандаро дар давлатҳои 

алоҳида муайян ва ошкор созанд. Барои омӯзиши ин масъала ҳанўз соли 

2009 таҳқиқот гузаронида шуда буд, ки низоми нафақаи 9 давлат 

баррасӣ ва таҳлил гардида, хулосаҳои коршиносон пешниҳод шуданд. 

Дар таҳқиқоти нави MMGPI-2019, ки натиҷаҳояш моҳи октябри соли 

2019 нашр гардиданд, зиёда аз 37 давлати дунё иштирок намудааст, ки 

63% аҳолии ҷаҳон дар ин давлатҳо ҳаёт ба сар мебаранд. Дар ин 

таҳқиқот 40 индикатор ба назар гирифта шуда, комилан мувофиқ будани 

низоми нафақаи давлатҳо бо назардошти беҳтаршавии ҳолати молиявии 

нафақагирон баррасӣ гардидааст. Дар ин радиф чунин нишондиҳандаҳо, 

ба монанди ҳиссаи нафақаи  камтарин дар ҳаҷми музди меҳнати миёна ё 

сатҳи қарздории хонаводаҳо дар мамлакат бо фоиз ва дар таносуб бо 

ММД ё дигар меъёрҳо истифода гардидаанд. Устувории низоми 

нафақаро якчанд нишондиҳандаҳо, ба монанди ҷамъи дороиҳои 

нафақавӣ, меъёри пардохтҳои нафақавӣ, нишондиҳандаҳои демографӣ, қарзи давлатӣ, афзоиши ММД дар бар гирифтаанд. Инчунин, 

мақсаднокӣ ва аз рӯйи таъйинот истифодабарии маблағҳо дар низоми 

нафақа аҳамияти калон дорад, ки танзим ва идора амалиёти 

хароҷотҳоро дар низоми нафақа фаро гирифтааст. Аз рӯйи натиҷаи ин 
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таҳқиқот давлатҳо раддабандӣ гардида, ба 4 гурўҳи асосӣ ҷудо шудаанд.   

 Гурўҳи (А) давлатҳое, ки холи умумӣ ва зиёдтаринро гирифтаанд, 

яъне зиёда аз 80 хол. Низоми таъминоти нафақаи ин давлатҳо ҳамчун 

рушдёфта арзёбӣ гардида, дастгирии хуби молиявии нафақагирон дар ин ҷо дида мешавад, ки сатҳи баланди ба мақсад мувофиқи истифодаи 

маблағҳои низоми нафақа ҷой дорад.  Ба ин гурўҳи давлатҳо аз рӯйи 

раддабандии MMGPI-2019 танҳо ду давлат: Нидерландия ва Дания 

дохил гардидаанд. 

  Гурўҳи (Б) давлатҳое, ки онҳо аз 65 то 80 холро  соҳиб 

гардидаанд ва низоми нафақаи ин давлатҳо бартарияти зиёде дошта, 

коркардро талаб менамояд. Ба ин гурўҳ зиёда аз 11 давлат, ба монанди 

Австралия, Финляндия, Шветсия, Канада, Олмон ворид гардидаанд.  

 Гурўҳи (С) давлатҳое, ки онҳо аз 50 то 65 холро ба даст овардаанд 

ва низоми нафақаи ин давлатҳо як қатор бартариятҳоро дорад,  лекин 

камбудихои муайяне дар фаъолияти он дида мешавад, ки дар давраи 

дарозмуҳлат ба устуворӣ ва мунтазамии фаъолияти онҳо таҳдид 

менамояд. Ба ин гурӯҳи давлатҳо дохил мешавад: ИМА, Малайзия, 

Бразилия, Фаронса, Италия, Индонезия ва ғайра. 

 Гурўҳи охирон  давлатҳои гурўҳи (Д), ки низоми нафақаашон 

камбудӣ  ё хатоии ҷиддӣ дошта, дар ҳолати бартараф нагардидани ин 

хатогиҳо фаъолияти минбаъдаи онҳоро зери суол мегузорад. Ба ин 

давлатҳо дохил гардидаанд Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Ҳиндустон, Туркия, 

Таиланд ва ғайра. Аз 37 давлате, ки ба таҳқиқот фаро гирифта шудаанд, 

низоми нафақаи ягонтои ин давлатҳо ба гурўҳи (Е), яъне низоми 

нафақаи дар ҳолати ташаккулбуда дохил нагардидаанд. Дар ин ҷо 

масъалаи муҳим шакли низоми таъминоти нафақаи амалкунанда 

мебошад, ки дар ин давлатҳо хусусиятҳои ба худ хос дошта, аз ҳар ҷиҳат 

бояд таҳқиқ гардад. 
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   Низоми таъминоти нафаќаи андўхташуда ё ҷамъкунӣ дар доираи 

наќшаи иловагии нафаќа амалї мегардад. Низоми таъминоти нафаќа 

дар давлатњои Иттињоди Аврупо шаклњои гуногуни индексатсияи 

нафаќаро бо назардошти сатњи рушди иќтисодиёти ин давлатњо ва 

њолати беќурбшавї пешбинї менамояд. Зери мафҳуми индексатсия 

тағйир додани андозаи нафақаҳои таъйингардида ва сармояи шартии 

нафақавӣ бинобар тағйир ёфтани нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагӣ 

фаҳмида мешаванд. Одатан дар ин давлатњо усулњои гуногун истифода 

гардида, синну соли ба нафаќа баромадан низ фарќ мекунад. Дар  

љадвали зерин низоми нафаќаи якчанд давлати Иттињоди Аврупо  барои 

муќоиса оварда шудааст.       

                                                                                                            Ҷадвали 1.3.1. 
Низоми таъминоти нафаќаи давлатњои Аврупо ва Тољикистон  

Давлатњо  Синни ба нафаќа 
баромадан 
(мард-зан) 

Нафаќаи 
миёна ($) 

Њиссаи маблаѓ 
аз музди 

мењнат (%) 

Собиќаи 
камтарини 

мењнатї(сол) 
Британияи 
Кабир 

60-65 900 20 40 

Олмон 63-67 2650 20 40 
Дания 67 1800 35-50 40 
Испания 65 900 18 37 
Норвегия 67 2340 25 40 
Полша 60-65 460 19,5 15-20 
Фаронса 65-67 1200 40 40 
Точикистон 58-63 28,5 25 15 
 Манбаъ: Маълумотҳо аз сомонаи расмии  https:/ranportal.ru/spravochnaya/ 
migraciya/pensiia-v-evrope.htmi  

Аз маълумотњои дар љадвал пешнињодгардида  бармеояд, ки синни 

ба нафаќа баромадан дар ин давлатњо гуногун буда ба њолати 

демографї, эњтимолияти дарозумрии ањолї вобаста аст ва камтарини  он 

барои занњо дар Британияи Кабир ва Полша 60 сол ва зиёдтаринаш дар 

Фаронса 65 солро дар бар гирифтааст. Новобаста аз он ки дар тамоми 

дунё эњтимолияти умрбинии занњо нисбат ба мардњо  зиёдтар аст, лекин 

синни ба нафаќа баромадан фарќ дорад. Масалан, барои мардњо синни 

камтарини ба нафаќа баромадан 65 сол дар аксарияти давлатњои 
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Иттињоди Аврупо ва зиёдтаринаш 67 сол дар Фаронса ба шумор 

меравад. Масъалаи аз њама муњим, андозаи миёнаи нафаќа њисобида 

мешавад, ки тафриќа (дифференсиатсия) дар сатњи он ба назар мерасад, 

масалан,  камтаринаш дар Полша 460$ ва зиёдтаринаш дар Норвегия 

2340$ мебошад, ки   нисбат ба нафаќаи камтарин 4,3 маротиба зиёд 

мебошад.  Њиссаљудокунї аз музди мењнат ва собиќаи камтарин барои 

муайян намудани нафаќа дар ин давлатњо фарќ намуда, бо хусусиятњои 

иљтимої-иќтисодї ва демографии онњо вобаста аст. Новобаста аз он ки 

дар давлати Дания нафаќаи нисбатан зиёд 1800$ мегиранд, лекин аз 35-

50% музди мењнат мањз ба фонди нафаќа равона гардидааст. Собиќаи 

камтарини музди мењнат дар Полша, ки њамагї 15-20 сол ва 

зиёдтаринаш, 40 сол дар аксарияти давлатњои Иттињоди Аврупо ба њисоб 

меравад. Механизми суѓуртаи ихтиёрии нафаќа дар аксарияти давлатњои  

мутараќќї пањн гардидааст. Барои мисол, дар Олмон ва ИМА аз 

хизматрасонии чунин шакли нафаќа бештар аз нисфи ањолї истифода 

мебаранд. Омили асосии рушди чунин низом аз он иборат аст, ки давлат 

на танњо кафолати њифзи маблаѓњои нафаќавии андухтаро медињад, 

балки суистеъмолкунандагон ва вайронкунандагони ќонунро пешгирї 

намуда, бо њар роњ ташаккули фонди андўхти нафаќавиро таъмин 

месозад. Наќши асосї дар ин самт ба танзими низоми андоз дода 

мешавад. Аз љумла, маблаѓњои људошуда ба фонди нафаќа аз пардохти 

андоз аз даромад дар давоми сол озод гардидаанд. 

 Дар Федератсияи Россия низоми нафаќа љињатњои ба худ хос 

дошта, 16 июни соли 2018 Думаи давлатии Россия лоињаи ќонунро оид ба 

ислоњоти низоми нафаќа пешнињод намуд, ки мунтазам боло бурдани 

синни нафаќаро аз 1 январи соли 2019 пешбинї намуда буд. Лоињаи 

ислоњоти низоми нафаќа сараввал боло бурдани синни нафаќаро барои 

мардњо то 65 сол (2019-2028) ва синни нафаќаи занњоро то 63 сол 

пешбинї намуда буд. Ба ин лоиња бештар аз 300 таѓйирот ва иловањо 



63 

 

 

 

дохил гардида, бо назардошти ин таѓйирот синни нињоии нафаќа аз 55 то 

60 сол барои занњо ва аз 60 то 65 сол барои мардњо боло бурда шуд. 

 Ѓайр аз ин, аз соли 2019 сар карда, њар сол синни нафаќа ним сол 

боло бурда мешавад, ки ин раванд 10 сол идома ёфта, соли 2028 ба анљом 

мерасад. Инчунин, пеш аз муњлат, то ду сол дар њолате ба нафаќа 

баромадан мумкин аст, ки собиќаи корї аз 37 сол зиёд барои занњо ва 45 

сол барои мардњо бошад. Ба таври фаврї модарони серфарзанд, аз 

љумла, онњое ки 3 фарзанд доранд, дар синни 57 солагї, 4 фарзанд дар 

синни 56 солагї, панљ ва зиёда фарзанддошта дар синни 55 солагї 

метавонанд ба нафаќа бароянд. Шахсоне, ки соли 2019-2020 ба синни 

нафаќа мебароянд 6 моњ пеш аз муњлат ба нафаќа баромаданро њуќуќ 

доранд. Ќисми нафаќаи љамъшаванда барои шахсоне татбиќ мегардад, 

ки синнашон аз синни нафаќа калон (55-60-сола) буда, инчунин барои 

онњо имтиёзњои гуногун ба монанди имтиёзњои андозї, пардохтњои 

коммуналї, истифода аз наќлиёти љамъиятї ва ѓайра пешбинї 

гардидааст. 

 Барои кормандони њифзи њуќуќ ва дигар сохторњои њуќуќї 

ислоњоти низоми нафаќа дахл надорад. Њукумати Россия тасмим 

гирифтааст, ки синни нафаќаро барои онњо боло намебарад, инчунин 

кордињандагоне, ки нафаќагиронро пеш аз нафаќа (5 сол пеш аз синни 

нафаќа) баромадан беасос аз кор озод менамоянд, љарима дар њаљми 200 

њазор рубли русї ситонида мешавад. Њамчунин соли 2018 барои 

гирифтани нафаќаи суѓуртавї доштани собиќаи суѓуртавии 9 сола кифоя 

буд, њоло, ки ин собиќа мунтазам афзуда соли 2024 то 15 сол зиёд 

мегардад. Агар шартњои номбаргардидаи таъйини нафаќаи суѓуртавї аз 

рўи синну сол ќаноаткунонида нашаванд, пас мардњо нафаќаи 

иљтимоиро дар њолати ба синни 65 солагї ва занњо дар синни 60 солагї 

расидан мегиранд.  

 Барои омўзиши пурраи ин масъала нишондињандањои асосии 

тавсифкунандаи низоми нафаќаи Россия ва якчанд давлатњои пешрафтаи 
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Иттињоди Аврупоро меорем. Барои муќоиса 24 давлати Иттињоди 

Аврупо  шомил гардидаанд. Дар ин рўйхат Россия мавќеи аз њама 

пастаринро доро мебошад, ки њиссаи харољотњо њамагї 7,5% ММД 

ташкил додааст. Њиссаи камтарини харољотњои нафаќавї дар Ирландия 

ба 5,6% ММД баробар мебошад, ки  бо кам будани њиссаи нафаќахўрон 

дар шумораи умумии ањолї асоснок карда мешавад.         

                                                                                                           Љадвали 1.3.2. 

Харољоти давлатї барои пардохти нафаќа нисбати ММД, соли 2016 (%) 

Давлатњо Њамаи 
шакли 
нафаќа 

Нафаќа аз 
рўи синну-

сол 

Давлатњо Њамаи 
шакли 
нафаќа 

Нафаќа аз 
рўи синну-

сол 
Россия   7.5 6.6 Белгия  12.7 8.8 

Булѓория  8.6 6.7 Дания  13.5 8.7 

Чехия  8.7 7.0  Олмон 11.8 8.7 

Эстония  8.2 5.0 Ирландия  5.6 4.5 

Хорватия  10.8 5.6 Испания  12.7 8.1 

Латвия  7.7 6.6 Фаронса  15.0 12.3 

Литва  6.9 5.4 Италия  16.6 11.9 

Венгрия  8.8 7.2 Нидерландия  13.1 10.0 

Полша (2014)  11.8 7.9 Австрия  14.8 11.1 

Руминия  8.1 6.8 Финляндия  13.1 10.1 

Словения  11.0 6.8 Шветсия  11.2 9.2 

Юнон 17.8 13.9 Норвегия  10.2 7.1 

Португалия  15.0 10.9 Швейтсария  12.0 8.9 
Манбаъ: Маълумотҳо аз сомонаи расмии https://rosstat.gov.ru ва 

https://ec.europa.eu/eurostat гирифта шудаанд. 
Амалан дар њамаи давлатњои Аврупои Шарќї, аз љумла Латвия, 

Эстония, Руминия, Болгария, Чехия ва Венгрия харољот барои пардохти 

нафаќа дар њудуди 7,7-8,8% ММД-ро ташкил кардааст. Махсусан њолати 

давлати Полшаро ќайд кардан бамаврид аст, ки харољот барои пардохти 

нафаќа дар ин давлат 11,8% ММД буда, чунин сатњи харољоти нафаќа 

дар ин давлат ду дањсолаи охир роњандозї  гардидааст.  

Дар Британияи Кабир харољот барои пардохти нафаќа 11,5% 

ММД, Олмон -11,8% ММД, Испания-12,7% ММД буда, сатњи нисбатан 
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зиёдтари сарбории нафаќа дар Фаронса ва Португалия 15%ММД, 

Италия 16,6% ММД ва Юнон 17,8% ММД ба ќайд гирифта шудааст [226, 

227]. 

Масъалаи дигар, ин муайян намудани њиссаи пардохтњои суѓуртавї 

дар суѓуртаи иљтимої ва дар муќоиса бо ММД мебошад. Ин таносуб дар 

давлатњои ИА комилан фарќкунанда буда, њиссаи Россия нисбатан хурд, 

хамагї 7% ташкил додааст.  

Љадвали 1.3.3. 

Пардохтњои суѓуртавї барои суѓуртаи иљтимої соли 2016 нисбат ба 

ММД (%) 

Россия  7.0  Белгия  16.2  

Булѓория  7.8  Дания  1.0  

Чехия  14.7   Олмон  16.7  

Эстония  11.8  Ирландия  4.4  

Хорватия  11.7  Испания  12.2  

Латвия  8.6  Фаронса  18.8  

Литва  12.5  Италия  13.2  

Венгрия  13.6  Нидерландия  15.3  

Полша  13.8  Австрия  15.3  

Руминия  8.1  Финляндия  13.0  

Словения  14.8  Шветсия  3.3  

Словакия  14.3  Британия  7.7  

 Юнон  14.3  Норвегия  10.6  

Португалия  11.7  Швейтсария  6.8  

Манбаъ: Маълумотҳо аз сомонаи расмии https://rosstat.gov.ru ва 
https://ec.europa.eu/eurostat гирифта шудаанд. 

Аз маълумотњои љадвал бармеояд, ки њиссаи камтари харољот дар 

Швейтсария (6,8% ММД), Ирландия (4,4% ММД), Шветсия (3,3% ММД) 

ва Дания (1,0% ММД ) мувофиќ меояд. Дар Булѓория, Руминия ва 

Латвия пардохтњои суѓуртаи иљтимої баробар ба 7,8-8,6% ММД, дар 

Эстония ва Литва 11,8-12,5% ММД, Венгрия ва Полша 13,6-13,8% ММД-

ро ташкил кардаанд. Мушкилоти бештар дар иќтисодиёти давлатњои 
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Австрия ва Нидерландия (15,3% ММД), Белгия (16,2% ММД), Олмон 

(16,7% ММД) ва Фаронса (18,8% ММД) ба назар мерасад. 

Хулосаи зербоб 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки маълумотњо ва тањлилњои 

анљомдодашуда, ки њолати воќеии таљрибаи низоми таъминоти нафаќаи 

баъзе аз давлатњоро фарогир буда, аз рўи натиљањои бадастовардашуда 

ва имкониятњои истифодаи он чунин фарќиятњоро муайян намудем: 

- бо назардошти њолати иљтимоию иќтисодї, сиёсї, демографї, 

маблаѓгузорї, сиёсати нафаќа дар давлатњои Иттињоди Аврупо  

гуногуншакл буда, харољот барои пардохти нафаќа дар таносуб бо 

ММД   комилан фарќкунанда мебошад.   

- мушкилот ва сарбории иќтисодиёт вобаста ба пардохти суѓуртаи 

иљтимої дар давлатњои Иттињоди Аврупо ва Федератсияи  Россия 

љињатњои фарќкунандаи худро дорад ва аз имконияту бартариятњои 

гуногун бархўрдор буда, њиссаи пардохти нафаќагирон дар ин давлатњо 

аз якдигар фарќ мекунад;  

- бо назардошти  вазъи иљтимої, иќтисодї ва демографї дар ин 

давлатњо њолати фавран ба нафаќа баромаданро њамчун омили таъсири 

љиддї расонанда ё мушкилоти иќтисодї пиндоштан номумкин аст. 

Бинобар ин, баъзе аз давлатњои Иттињоди Аврупо синни ба нафаќа 

баромаданро ба мўњлати аз 5 то 10  сол зиёд намуданд. 

- натиљаи тањлил муайян намуд, ки дар давлатњое, ки харољоти 

давлатї барои пардохти нафаќа нисбат ба ММД зиёдтар аст, њиссаи 

нафаќагирон аз рўи синну сол низ зиёд мебошад, яъне байни ин ду 

нишондињанда вобастагї дида мешавад.   

Сабаби  асосии ин њолат аслан вазъи ногувори демографї, таѓйирот 

дар сохтори синнусолии ањолї, паст гардидани сатњи таваллуд ва 

афзудани эњтимолияти дарозумрии ањолї дар баъзе аз давлатњои 

пешрафта гардидааст. 



67 

 

 

 

Тамоюли таѓйирёбии демографии солњои охир дар як ќатор давлатњо, 

аз он љумла Љумњурии Тољикистон, аз он шањодат медињад, ки дар 

ояндаи наздик таъсири њарчи бештари он ба молиякунии низоми нафаќа 

зиёдтар мешавад ва бо зарурати ин таѓйиротњо вобаста аз рўи 

нишондињандањои меъёрии вобаста ба низоми нафаќа мувофиќи маќсад 

мебошад. 
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БОБИ 2. ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ НИЗОМИ ТАЪМИНОТИ 

НАФАЌА ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

2.1. Марњилањои асосии рушди низоми таъминоти нафаќа ва 
сохтори муосири он дар Љумњурии Тољикистон. 

    Ќайд намудан љоиз аст, ки ба иќтисодиёти бозоргонї камбудӣ ва 

норасоиҳои зиёде хос мебошанд, ки дифференсиатсия ё тафриќаи ањолї 

аз рўйи сатњ ва дараљаи даромадњо яке аз онњо ба њисоб рафта, хусусан  

дар омўзиши сатњи зиндагии нафаќагирон ин масъала хеле муњим 

дониста мешаванд. Бинобар ин, масъалаи њифзи иљтимоии ањолї, 

бахусус  нафаќагирон ба яке аз вазифањои аввалиндараља дар шароити 

муосир табдил ёфтааст. Ба ѓайр аз ин, дар шароити таъсири омилњои 

зиёди дохилї ва берунї ба иќтисодиёти кишвар дастгирии иљтимоии 

нафаќагирон ва шахсони ниёзманд, ки ќобилияти кориашонро аз даст 

додаанд, ё  нафаќаи њадди аќал мегиранд, вазифаи аввалиндараљаи 

давлат оид ба њифзи ин табаќаи осебпазир мебошад. Яке аз афзалиятҳо 

дар рушди сармояи инсонӣ такмил додани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки таьмини устувории дарозмуҳлати низоми нафақаро 

пешбинӣ менамояд. Ҳамчунин, яке аз мушкилоти асосии низоми њифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, ба андешаи муаллиф, дар шароити муосир ба қадри 

зарурӣ рушд наёфтани заминаҳои институтсионали низоми суғуртаи 

нафақа  ба ҳисоб меравад. 

    Воќеан, солњои охир Љумњурии Тољикистон тавонист, ки новобаста 

аз болоравии нархњо ва њолати беќурбшавии пули миллї суръати 

афзоиши мусбии иќтисодиётро таъмин намояд. Дар ин радиф, камбудї 

ва норасоињои зиёд дар низоми нафаќаи амалкунанда ва мављудияти 

фарќият байни андозаи нафаќа, ёрдампулињо ва сабади истеъмолї ба 

назар мерасад. Барои омўзиши илмї ва тањќиќи васеи ин масъала 

таснифоти намудњои нафаќа ва хусусиятњои хоси онњоро дида мебароем. 
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Аз рўи таснифоте, ки дар адабиёти иќтисодї истифода мегардад 

намудњои зерини нафаќаро аз якдигар фарќ мекунанд: 

- нафақаи меҳнатї ин пардохти ҳармоҳаи пулї бо мақсади  ба 

шаҳрвандон љуброн кардани музди меҳнат ё даромади дигар мебошад, 

ки шахсони суғурташуда пеш аз ба онҳо муқаррар кардани нафақаи 

меҳнатї мегирифтанд ё дар натиљаи маҳрум шудани аъзои ғайри қобили  

меҳнати  оилаи он шахсоне, ки шартҳо ва меъёрҳои бо қонун нисбати 

нафақаҳои меҳнатї муқарраршуда муайян карда шудааст.   

 Барои баромадан ба нафақаи  суѓуртавї дар Љумҳурии Тољикистон 

шахсони зерин ҳуқуқ доранд:  

- шахсоне, ки дар асоси шартномаи меҳнатї (созишнома) дар 

корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, кооперативҳо, сарфи назар аз 

шакли моликияти истифодашаванда ва хољагидорї кор мекунанд ё аъзои 

хољагињои дењќонї ва дигар кооперативҳо мебошанд, ба шарте ки аз 

љониби ин корхона ва ташкилотҳо ба Агентии суѓуртаи иљтимої ва 

нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон саҳмҳои суғуртавї 

супорида шуда бошанд; 

- шахсоне, ки ба соҳибкории инфиродї машғуланд, аз љумла дар 

шароити иљораи инфиродї, гурўҳї ё дар хољагии деҳқонии  (фермерии) 

шахсї, инчунин, соҳибкории инфиродї дар асоси патент ё гувоҳнома 

машғуланд, ба шарте, ки ба Агентї саҳмҳои  суғуртавї  супурда бошанд; 

- аъзои иттиҳодияҳои эљодї, инчунин, дигар кормандони эљодї, 

аъзои иттиҳодияҳои эљодї нестанд, ба шарте ки ба Агентї саҳмҳои 

суғуртавї супурда бошанд; 

- дигар шахсоне, ки аз онҳо суғуртаи иљтимоии давлатї гирифта 

мешаванд; 

- кормандони ташкилотҳои низомї (ҳарбї) гардонидашуда, ки аз 

онҳо суғуртаи иљтимоии давлатї гирифта намешавад, шахсони ҳайати 
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фармондеҳ ё ҳайати қатории хадамоти алоқаи махсуси Љумҳурии 

Тољикистон; 

- хонандагони муассисаҳои олї ва махсуси миёна, омўзишгоҳҳо, 

мактабҳо, курсҳои тайёр  кардани кадрҳо, аспирантҳо, ординаторҳои 

клиникї,  докторантҳо; 

- шахсоне, ки бар асари иљроиши уҳдадориҳои давлатї ё љамъиятї 

ё дар ҳолати иљро кардани қарзи шаҳрвандии Љумҳурии Тољикистон оид 

ба наљоти ҳаёти инсон, ҳифзи моликияти давлат ва коллектив, 

моликияти шаҳрвандон ва тартиботи ҳуқуқї маъюб шудаанд; 

- шахсоне, ки ба маъюбони  гурўҳи 1 ё кўдаки маъюби  то 16 сола ва 

инчунин, шахси пири барљомонда, ки ба синни 80 расидааст, нигоҳубин  

мекунанд; 

- аъзои оилаҳои дар боло зикршуда  ва нафақагирон аз ҳисоби онҳо 

дар ҳолати  маҳрум шудан аз саробон; 

- ҳангоми таъйин кардани нафақаҳои меҳнатї қоида  ва шартҳои 

муайян  риоя мегарданд.  

Дар њолати каму зиёд гардидани сарбори пардохтњои суѓуртавии 

танњо аз њисоби музди мењнат бавуљудоянда маълум мегардад, ки њаљми 

музди  мењнат ба ќадри зарурї ба пардохтњои суѓуртавии иловатан 

бадастомада вобаста будаанд. Таѓйир ёфтани њаљми музди мењнат, пеш 

аз њама, ба сатњ ва сохтори истеъмолоти хољагињои хонаводагї таъсир 

мерасонад. Дигар тарафи аксуламали иќтисодиёт дар таѓйирёбии 

сарбории пардохтњои суѓуртавї, ин  дигаргун шудани фоидаи корхона 

мебошад. Њаљми фоида метавонад ба бузургии маблаѓгузории сармояи 

асосї таъсир расонида, манбаи асосии молиякунонии он ба њисоб равад. 

Таъсири таѓйирёбии низоми пардохтњои суѓуртавї ба сатњи музди 

мењнат дар иќтисодиёт ва ё фоидаи корхона  хусусияти ѓанї гардонидани 

хазинаи давлатиро дошта, заминаи асосї барои пардохти андоз аз 

даромади шахсони воќеї ва андоз аз фоида мебошад. Њамин тариќ, 

таѓйир ёфтани њаљми пардохтњои суѓуртавї нињоят ба каму зиёд 
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гардидани њаљми умумии андозњо ва пардохтњои суѓуртавї оварда 

мерасонад. Агар корхона љавобан ба ин кўшиш намояд, ки даромаднокї 

ва музди мењнати кормандонро нигоњ дорад, пас онњо метавонанд нархи 

мањсулоти худро боло баранд, то ки маблаѓи заруриро барои пардохтњои 

суѓуртавии афзудашаванда дарёфт намоянд. Истифодаи модели нархии 

баланси байнисоњавї имконият медињад, ки то кадом сатњ афзудани нарх 

дар соњањои алоњида муайян карда шавад. Инчунин, эњтимолияти он љой 

дорад, ки таѓйир ёфтани сатњи сарбори пардохтњои суѓуртавї 

корхонањоро маљбур месозад, ки њолати шуѓлро танзим намоянд. 

Таъминоти нафаќаи давлатии аз намудњои зерини пардохтњо 

иборат мебошад: 

- нафаќаи иљтимої аз рўи синну сол; 

- нафаќаи иљтимої аз рўи маъюбї; 

- нафаќаи иљтимої дар њолати мањрум шудан аз саробон.  

Ба нафаќаи иљтимої шахсоне њуќуќ доранд, ки тибќи ќонун ба 

нафаќаи суѓуртавї њуќуќ надоранд. 

Нафаќаи иљтимої мувофиќи таснифоти иќтисодї ин кумаки 

иљтимоии ҳадди ақали аз љониби давлат кафолатдодашудае мебошад, ки 

ба одамон сарфи назар аз собиқаи меҳнатии онҳо, пардохти саҳмҳои 

суғуртавї баъди ба синну соли муқарраршуда  расидан дода мешавад. Ба 

нафақаи иљтимої шаҳрвандони ғайри қобили меҳнате, ки сокини 

муқимии  Љумҳурии Тољикистон мебошанд, ҳуқуқ доранд.  

 Яке аз масъалањои асосии њалталаб маблаѓгузории соња ва 

мунтазам зиёд гардидани маблаѓњои аз њисоби буљети давлатї ва 

њиссаљудокунї аз андози иљтимої барои пардохти нафаќа ва 

кумакпулињои иљтимої ба њисоб меравад. Тавре аз маълумотњои оморї 

бармеояд аз њисоби давлат барои маблаѓгузории суѓуртаи иљтимої ва 

низоми нафаќа босуръат афзоиши маблаѓњо дида мешавад. Масалан, 

њиссаљудокунии маблаѓ аз андози иљтимої, ки аз андозсупорандагони 

дар њудуди Љумњурии Тољикистон ќарордошта ворид мешавад, барои 
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пардохти нафаќа ва кумакпулињои иљтимої ва раванди маблаѓгузории 

соњаро давоми ду соли охир тањлил карда мебароем. Тибќи моддаи 14, 

«Ќонун Љумњурии Тољикистон Дар бораи Буљет» барои соли 2018 буљети 

суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз руи даромад ба маблаѓи 2 730823 њазор 

сомонї, аз љумла аз њисоби андози иљтимої ба маблаѓи 2 665823 њазор 

сомонї ва мусоидати молиявї (субвенсия) аз њисоби буљети љумњуриявї 

ба маблаѓи 65000 њазор сомонї ва харољот ба маблаѓи 2730823 њазор 

сомонї тасдиќ карда шуд [4].  Дар соли 2018 бошад, даромади буљети 

суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз њисоби андози иљтимої, харољоти он 

барои пардохти нафаќа ва кумакпулињои иљтимої дар Вилояти Мухтори 

Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи 

љумњурї ва њаљми мусоидати молияви (субвенсия), ки ба вилоят ва шањру 

ноњияњои љумњурї људо карда мешавад, бояд мувофиќат намояд.  

          Дар соли 2018 њиссаљудокунии маблаѓ аз андози иљтимої, ки аз 

андозсупорандагони дар њудуди Љумњурии Тољикистон ќарордошта 

ворид мешавад, барои пардохти нафаќа ва кумакпулињои иљтимої аз рўи 

таносуби зерин тасдиќ гардид: 

– аз Корхонаи воњиди давлатии «Ширкати алюминийи Тољик» 100 фоиз 

ба суратњисоби Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон; 

– дар шањри Душанбе 33 фоиз ба суратњисоби Раёсати Агентии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќаи шањр ва 67 фоиз ба Агентии суѓуртаи иљтимої ва 

нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

– дар шањри Роѓун 22 фоиз ба суратњисоби шуъбаи Агентии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќаи шањр ва 78 фоиз ба суратњисоби Агентии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

– дар Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањру 

ноњияњои дигари тобеи љумњурї 100 фоиз ба суратњисоби раёсат ва 

шуъбањои дахлдори Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон. 
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Дар соли 2019 бошад, буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз рўи 

даромад ба маблаѓи 3014202 њазор сомонї, аз љумла аз њисоби андози 

иљтимої ба маблаѓи 2949202 њазор сомонї ё 97,8% ва мусоидати молиявї 

ба маблаѓи 65000 њазор сомонї ё 2,2% муќаррар гардид, ки дар муќоиса 

бо соли гузашта 10,4% зиёд мебошад. Инчунин, њолати мунтазам кам 

гардидани маблаѓњое, ки њамчун мусоидати молиявї људо мегарданд ба 

назар мерасад. Њамчунин дар соли 2019 даромади буљети суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќа аз њисоби андозњои иљтимої ва харољотњои он барои 

пардохти нафаќа дар тамоми ќаламрави кишвар муќаррар гардид. 

Њиссаљудокунии маблаѓњо аз андози иљтимої барои корхонаи воњиди 

давлатии «Ширкати алюминий Тољик» 100 фоиз, ба суратњисоби 

Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, дар шањри Душанбе 36,6 фоиз ба суратњисоби Раёсати 

Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи шањрї ва 63,4 фоиз ба Агентии 

суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Хукумати Љумњурии Тољикистон 

гузаронида мешавад. Дар шањри Роѓун бошад 20,5 фоиз ба суратњисоби 

шуъбаи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи шањрї ва 79,5 фоиз ба 

суратњисоби Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон гузаронида шудааст. Дар Вилояти Мухтори 

Куњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањру ноњияњои дигари тобеи 

љумњурї 100 фоиз ба суратњисоби раёсат ва шуъбањои дахлдори Агентии 

суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ин 

маблаѓњо ирсол гардиданд. 

 Яке аз омилњои муњиме, ки таъсири мусбии худро ба имкониятњои 

молиявии фонди њифзи иљтимоии ањолї мерасонад ва њамзамон сатњи 

таъминоти моддии нафаќагирон ва њолати некуањволии онњоро коњиш  

медињад, шумораи ањолии шуѓлнок дар иќтисодиёт ба њисоб меравад. 

Њолати афзудани шумораи шуғлмандон дар иќтисодиёт ба сатњи 

зиндагии нафаќагирон таъсири мусбї мерасонад. Аз рўи маълумотњои 

омори расмї шумораи шуғлмандон дар иќтисодиёт агар соли 2010 2233,0 



74 

 

 

 

њаз. нафарро ташкил дода, 29,3% шумораи умумии ањолиро дар бар 

гирифта бошад, пас шумораи нафаќагирон 570,0 њаз. нафар буда 1000 

нафар шуѓлнок дар иќтисодиёт 253 нафар нафаќагирро таъмин менамуд. 

Тамоюли таѓйирёбии ин нишондињандаро агар то соли 2017 муќоиса 

карда бароем, дар ин муддат гарчанде шумораи шуғлмандон дар 

иќтисодиёт ба 2407,0 њаз. нафар ва шумораи нафаќагирон то 664,8 њаз. 

нафар зиёд гардида бошандњам, лекин коэффитсиенти сарбории 

шуғлмандон дар иќтисодиёт ба 276 нафар баробар гардидааст,  ки 

мутаносибан 26 нафар зиёд мебошад. Афзудани ин нишондињанда, 

албатта, оќибатњои хуб надорад, зеро мушкилї ва гаронї бар уњдаи 

ањолии шуѓлнок дар иќтисодиёт зиёд мегардад ва  проблемањои дигари 

иљтимої-иќтисодиро ба бор меорад. Чунин њолат  соли 2018 низ ба 

мушоњида расида, шумораи шуғлмандон дар иќтисодиёт тамоюли каме 

афзоиш дошта, 2426,0 њаз.нафарро дар бар гирифта, ба 26,6% шумораи 

умумии ањолї баробар аст, лекин ба 1000 нафар ањолии шуѓлнок теъдоди 

нафаќахўрон 283 нафарро ташкил намуда, дар муќоиса бо соли 2010 

бошад, 30 нафар зиёд гардидааст.  

 Агар мо ба маълумотњои ќаблї назар афканем, мебинем, ки воќеан 

дар натиљаи ислоњот ва дигаргуншавии сохтори иќтисодиёт таѓйиротњои 

куллї ба вуљуд омадааст, масалан аз соли 2001 то инљониб дар љумњурї 

шумораи шуғлмандон 17,5% афзуда, дар ин муддат шумораи 

нафаќагирон то 22,8% зиёд гардидааст. Соли 2008 ба 1000 нафар 

нафаќахўр 240 нафар шуѓлнок рост меомад, њоло он, ки соли 1990 ин 

таносуб хеле ночиз буд.  

 Дар љадвали зерин таѓйирёбии динамикаи шумораи нафаќагироне, 

ки дар маќомоти њифзи иљтимоии ањолї ба ќайд гирифта шудаанд, 

оварда мешавад. Натиљаи тањлил муайян намуд, ки шумораи 

нафаќагирон танњо аз рўи ду намуд, яъне аз рўи маъюбї 30,3 њазор нафар 

ва бинобар мањрум будан аз саробон 12,5 њазор нафар кам гардида, аз 
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рўи дигар шаклњо хеле афзудаанд, ки афзоиши мутлаќи шумораи умумї 

72,8 њазор нафарро ташкил додааст.    

                  Љадвали 2.1.1 

Шумораи нафаќагироне, ки дар ќайди маќомоти њифзи иљтимоии ањолї 
мебошанд (охири сол њаз. наф.) 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Таѓйирёби 
соли 2011 
нисбат ба 
соли 2018  
(%) 

Њамагї-
нафаќахўрон 

592,0 596,6 610,9 603,6 617,4 642,8 664,8 687,1 116,1 

аз он љумла: 
занњо 

356,2 356,1 356,1 379,9 379,6 411,0 425,9 435,7 122,3 

аз он љумла: 
нафаќа мегиранд 

         

аз рўи 
пиронсолї 

345,2 353,3 365,6 377,3 390,6 410,3 425,2 442,6 128,2 

аз рўи маъюбї 102,3 101,5 100,1 82,7 76,4 74,2 72,0 67,2 65,7 
бинобар мањрум 
будан аз саробон 

45,1 44,1 41,7 37,9 36,1 33,3 32,6 31,3 69,2 

барои хизмати 
дарозмуддат 

3,5 3,9 3,9 3,9 4,3 5,0 5,3 4,8 137,2 

иљтимої 91,5 89,6 95,5 97,9 106,2 116,5 126,5 137,9 150,7 
шумораи 
нафаќагирони 
коргар 

37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 45,1 42,3 113,4 

Њиссаи 
нафаќагирон дар 
шумораи умумии 
ањолї(%) 

7,58 7,46 7,48 7,22 7,22 7,35 7,44 7,52  -0,06 (б.ф) 

 Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
2019 с. -С155.  

Аз маълумотњои оморї бармеояд, ки афзоиши шумораи 

нафаќагирон дар шумораи умумии ањолї солњои охир он ќадар назаррас 

нест, масалан агар ки соли 2011 њиссаи нафаќагирон дар шумораи 

умумии ањолї 7,58% -ро ташкил дода бошад, пас ин нишондињанда соли 

2018 то 7,52% кам гардидааст. Лекин таѓйирот дар сохтор ва шумораи 

нафаќагирон аз рўйи шаклњои мухталифи нафаќа ба вуљуд омадааст.  

Агар тамоюли афзоиши њиссаи нафаќагиронро дар шумораи 

умумии ањолии баъзе аз давлатњо тањлил намоем, дар муќоиса бо ин 

давлатҳо њолати Љумњурии Тољикистон хеле хубтар мебошад. Масалан, 

соли 2017 њиссаи нафаќагирон дар шумораи умумии ањолии Россия 

29,4%, Латвия, Литва ва Эстония 30-31,5%, Полша 25,3%, Фаронса ва 
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Италия 28,5%, Британияи Кабир 24% ва Шветсария хеле зиёд 36,0%-ро 

ташкил додааст. Њиссаи нисбатан камтари нафаќахўрон дар давлатњои 

Иттињоди Аврупо дар Венгрия 22,2%, Голландия 20,6%, Испания 20,2% 

ва Ирландия 19,6% буда, тамоюли зиёд гардидани шумораи нафаќагирон 

ва њолати пиршавии ањолї дар аксарияти ин давлатњо ба назар мерасад 

[226, 227]. 

  Агар мо сохтор ва шумораи нафаќагиронро аз рўи намудњои 

нафаќа дар љумњурї тањлил карда бароем, пас маълум мегардад, ки дар 

давраи тањлилшаанда дигаргунињои зиёде ба вуљуд омадааст. Њиссаи аз 

њама бештарро нафаќагирон аз рўи пиронсолї ташкил кардаанд, ки 

шумораи ин гурўњи нафаќагирон дар давоми солњои 2011-2018 97,4 њаз. 

нафар ё 28,2% зиёд гардидаанд. Агар соли 2011 њиссаи нафаќагирон аз 

рўи пиронсолї ба 58,3% шумораи умумии нафаќагирон баробар бошад, 

лекин дар соли 2018 њиссаи ин категорияи нафаќагирон то 64,4% 

афзудааст. Дар зинаи дуюм нафаќагирон аз рўи маъюбї меистанд, ки 

шумораи онњо, баръакс дар ин муддат то 35,1 њаз. наф. ё 34,3% кам 

гардида, сохтори он низ қисман дигаргун шудааст.  

Њиссаи нафаќагирони маъюб соли 2011 17,3% шумораи умумии 

нафаќагиронро ташкил намуда, вале дар соли 2018 њиссаи ин гурўњ то 

10,8% ё (-6,5) б.ф кам гардидааст, ки як сабабаш ҷой доштани камбудиҳо 

дар мавриди ба нафақа баромадан, хусусан шахсоне, ки бемор нестанд ва 

бо ҳар роҳу восита ба нафақа баромадаанд. Нисбати ин масъала Роҳбари 

давлат махсусан қайд намуда, эродҳои ҷиддӣ дар фаъолияти низоми 

таъминоти нафақа гирифтанд ва талаб намуданд, ки поквиҷдонона ва 

шаффоф фаъолият намудани кормандони ин сохтор    беҳбудиро дар ин 

самт таъмин менамояд. Шакли дигари нафаќа бинобар мањрум шудан аз 

саробон мебошад, ки дар њолати кашмакашњои сиёсї, љангњои 

шањрвандї ё нооромињои сиёсї шумораи ин гурўњи нафаќагирон 

меафзояд. Бо тањкими оромињои сиёсї ва сулњу субот дар Ҷумҳурии 
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Тољикистон шумораи ин гурўњи нафаќахўрон сол аз сол кам гардида 

истодааст.  

Агар динамикаи таѓйирёбии шумораи нафаќагиронро бинобар 

мањрум шудан аз саробон дида бароем, дар давоми солњои 2011-2018 13,8 

њаз. наф. ё 30,7% кам гардидаанд. Дар сохтори умумии нафаќагирон 

њиссаи ин гурўњ, агар соли 2011 7,6%-ро ташкил намуда бошад, дар соли 

2018 њиссаи нафаќахўрон бинобар мањрум шудан аз саробон њамагї 4,6% 

буда, (-3,0) б.ф. кам шудааст. Таѓйироти аз њама бештар дар шумораи 

гирандагони нафаќаи иљтимої дида мешавад, ки дар шакли мутлаќ 

шумораашон 35,0 њаз. наф. ё 38,2% афзудааст. Дар шумораи умумии 

нафаќахўрон њиссаи нафаќагирони иљтимої, агар соли 2011 ба 15,4% 

баробар бошад, пас дар соли 2018 ин нишондињанда то 46,4 њаз. наф. ё 

21% афзудааст, ки таѓйирёбиаш ба (+5,6) б.ф. баробар аст.  

Таѓйирёбии шумораи нафаќагирони коргар ба њолати иљтимоии 

онњо сахт алоќаманд аст. Лекин Ќонуни нафаќа на ба њамаи категорияи 

кормандон, бахусус хизматчиёни давлатӣ имконияти дар як ваќт нафаќа 

гирифтан ва кор карданро медињад. Новобаста аз ин њолат шумораи ин 

гурўњи гирандагони нафаќа низ афзудааст, бинобар ин дар сохтор ва 

шумораи нафаќагирони коргар дигаргунињои зиёд ба вуљуд омадааст. 

Њиссаи нафаќагирони коргар, агар соли 2011 6,3% шумораи умумии 

нафаќагиронро дар бар гирифта бошанд, пас дар соли 2018 ин таносуб 

ба 6,7% баробар гардидааст. Шумораи мутлаќи коргарони нафаќагир 5,0 

њаз. наф. ё 13,4% зиёд гардидаанд. 

Ба андешаи муаллиф сабабњои асосии таѓйирёбии 

нишондињандањои дар љадвали 2.1.1. овардашуда ба вуљуд овардани 

таѓйирот дар сохтори шумораи нафаќагирон аз рўи категорияњои 

гуногуни онњо мебошад, яъне пурзўр намудани назорати тиббї ва љиддї 

ба роњ мондани омўзиши масъала имконият дод, ки шумораи 

нафаќагирон аз рўи маъюбї якбора 34,3% коњиш ёфта, њамчунин љорї 

гардидани субот ва амният ба он оварда расонид, ки шумораи 
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нафаќагирон бинобар мањрум шудан аз саробон 30,5% кам гардида. 

Њиссаи аз њама зиёди шумораи нафаќагирон, ки дар ин муддат 50,7%-ро 

ташкил додааст, нафаќаи иљтимої мебошад. Ба андешаи муаллиф зиёд 

гардидани шумораи нафаќагирони иљтимої ба сиёсати иљтимои давлат 

алоќаманд буда, имконият медињад, ки сатњи зиндагии ин категорияи 

нафаќагирон бењтар гардонида шавад. Натиљаи тањлил муќаррар намуд, 

ки шумораи нафаќагирон аз рўи пиронсолї низ тамоюли босуръат 

зиёдшавї дорад, ки сабаби асосиаш афзоиши шумораи умумии 

нафаќагирон мебошад.  

Нафаќа барои хизматњои дарозмудат шакли махсуси нафаќае 

мебошад, ки ба шахс барои хизматњои содиќона дар соњањои муайян 

дода мешавад ва афзоиши шумораи ин гурўњи нафаќагирон аз он 

шањодат медињад, ки дар самти дастгири ва њифзи иљтимоии ањолї 

давлат маблаѓгузориро мунтазам зиёд намуда истодааст.  Бо назардошти 

афзоиши шумораи нафаќагирон, ки 95,1 њазор нафарро ташкил додааст, 

агар андозаи миёнаи нафаќаро 271 сомонї ќабул намоем, пас харољоти 

иловагї аз буљет соли 2018 нисбат ба соли 2011 ба 25772,1 њазор 

сомонїро дар бар мегирад. Бинобар ин, зарур аст, ки манбаъњои нави 

маблаѓгузорї ва пардохти нафаќа дарёфт гардад. Њамзамон, бењтар 

намудани сатњи зиндагии нафаќагирон ва таъминоти табаќаи осебпазири 

љомеа дар мењвари асосии сиёсати иљтимоии давлат ќарор дошта, яке аз 

ѓояњои асосии онро дар бар мегирад. Индексатсияи даромадњои ањолї ва 

нафаќа дар ин љода ањамияти муњим доранд, зеро мунтазам болоравии 

нархњо ва њолати беќурбшавї бо назардошти меъёри солонаи таваррум, 

ки 7-9% аз љониби Бонки миллии Тољикистон муќаррар мегардад, 

албатта ин њолат ба табаќаи осебпазир хусусан нафаќагирон бетаъсир 

намемонад.   

Бо назардошти ин њолат андозаи миёнаи нафаќа ва дигар 

кумакпулињо низ ба ќадри имкон дар љумњурї афзуда истодаанд. 

Нафаќаи суѓуртавї њар сол на камтар аз як маротиба мутобиќи сатњи 
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индекси нархњои истеъмолї, ки аз љониби маќомоти ваколатдори 

давлатї муайян мегарданд, индексатсия карда мешаванд. Динамикаи 

афзоиши андозаи миёнаи нафаќаро аз рўи маълумотњои омори расмї 

тањлил менамоем. 

Љадвали 2.1.2. 

Андозаи миёнаи нафаќаи њармоњаи таъйиншудаи нафаќагирон 

аз рўи намудњои таъминоти нафаќа (дар охири сол. сомонї) 

 2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017     2018 

2202018 2018 Њамагї нафаќахўрон 
 

152,30     181,82     228,27     230,14     228,17     272,13         270,67     309,94 

аз љумла нафаќагиранда: 
 

 

-аз рўи пиронсолї 
 

141,88     176,54     227,04     237,33     234,76     282,38     282,91       328,33 

-аз рўи маъюбї дар 
натиљаи осеби мењнатї 

 

309,86     201,20     249,66     253,05     258,36     299,57     310,69       359,06 

гурўњи I 
 

162,45     216,89     279,73     282,94     286,29     333,79     353,20       409,50 

гурўњи II 
 

436,37     231,40     298,48     290,13     280,21     345,81     361,37       420,33 

гурўњи III 
 

151,51     173,39     214,46     223,92     241,28     267,83     276,09        318,13 

-аз рўи маъюбї, бемории 
касбї 
 

254,47     200,51     500,45     510,48     484,04     556,95     569,60        617,68 

гурўњи I 
 

193,09     423,05     130,00     310,12              -              -     653,00         ----- 

гурўњи II 
 

261,70     202,99     516,02     520,39     505,40     664,20     674,59       727,70       

гурўњи III 
 

224,73     192,00     443,96     480,21     415,26     432,71     451,55       495,66 

- аз рўи маъюбї бинобар 
бемории умумї 
 

210,39     251,11     308,00     300,58     301,92     356,89     358,21        404,35 

гурўњи I 
 

211,25     263,62     333,24     318,34     318,18     381,95     384,02        451,26 

гурўњи II 
 

217,37     242,94     316,17     300,07     296,63     358,99     349,45        390,66 

гурўњи III 
 

189,33     227,30     274,10     296,17     308,07     344,23     367,70         416,69 

- бинобар мањрум 
шудан аз саробон 

183,56     197,68     251,25     250,17     242,32     304,53     300,17       354,56 

- иљтимої 
 

91,25       99,37     121,90     124,39     125,90     145,72     145,62       168,23 

            Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, -Душанбе - 2019. -С.156.  
 

Дар муддати 8 соли охир андозаи миёнаи нафаќа 2,0 маротиба 

афзудааст, аз љумла нафаќа аз рўи пиронсолї 2,3 маротиба, аз рўи 

маъюбї дар натиљаи осеби мењнатї 1,16 маротиба, аз рўи маъюбї 

бинобар бемории касбї 2,4 маротиба, нафаќа бинобар мањрум шудан аз 

саробон ва нафаќаи иљтимої 1,9 маротиба зиёд гардидаанд. Лекин агар 
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динамикаи афзоиши андозаи миёнаи нафаќаро тањлил намуда бароем, 

тамоюли камшавии он ба назар мерасад, масалан, агар андозаи миёнаи 

нафаќа соли 2012 нисбат ба соли 2011 19,4% зиёд гардида бошад, ин 

тамоюл мунтазам кам гардида, соли 2014 нисбат ба соли 2012 њамагї 

8% ва соли 2018 нисбат ба соли 2017 14,5% зиёд гардидааст. Аз ин љо 

бармеояд, ки солњои охир новобаста аз њолатњои гуногуни таъсири 

омилњои дохилї ва берунї ќобилияти харидории пулї миллї коњиш 

ёфта бошадњам, лекин тамоюли бетаѓйир мондани андозаи миёнаи 

нафаќа ва њатто суръати на онќадар зиёдшавии он дида мешавад. 

Албатта, ин њолат ба ќобилияти харидории нафаќаи миёна бетаъсир 

намемонад, ки дар муќоиса бо дигар љумњурињои собиќ шўравї 

ќобилияти харидории нафаќаи миёна хеле паст аст.  

Барои тањќиќи пурраи ин масъала андозаи миёнаи нафаќаи 

њармоња ва нафаќаи воќеиро (реалї) бо назардошти индекси нархњои 

истеъмолї тањлил менамоем. 

Љадвали 2.1.3. 

Фарќияти андозаи миёнаи нафаќа ва нафаќаи воќеї (реалї)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Андозаи миёнаи 
нафаќаи якмоња 
(сомонї) 

152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 270,67 309,94 

Индекси нарњои 
истеъмолї (фоиз) 

1,121 1,058 1,051 1,061 1,058 1,059 1,073 1,038 

Нафаќаи воќеї 
(сомонї) 

135,7 171,7 217,2 216,9 215,7 256,9 252,3 298,6 

Тафовути нафаќаи 
воќеї ва афзоиши 
нафаќаи якмоња 
 (+-) (сомонї) 

-16,6 -10,12 -11,07 -13,24 -12,47 -15,23 -18,37 -11,34 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон –Душанбе, 2019. -С.11-135. 

Натиљаи тањлил муайян намуд, ки бо назардошти таваррум 

нафаќаи миёна нисбат ба нафаќаи воќеї фарќкунанда буда, афзоиши на 

он ќадар назаррас дорад. Зиёд гардидани андозаи миёнаи нафаќа танњо 

аз њисоби давлат роњандозї гардидааст. Зиёдшавии нафаќаи воќеї дар 
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ин муддат њамагї 162,9 сомонїро дар бар гирифтааст, ки дар таносуб 

бо афзоиши андозаи миёнаи нафаќа зиёдтар мебошад. 

Тасдиќи ин гуфтањо маълумотњои омории натиљаи тадќиќоти 

буљети хонавода мебошад, ки њар сол аз љониби Агентии омори назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад. Њамзамон, 

њиссаи пардохтњои иљтимої, аз љумла нафаќа дар њаљми умумии 

манбаъњои даромади пулии хонаводањо хеле кам аст. 

Љадвали 2.1.4. 

Манбаъњои асосии даромади пулии хонаводањо 

(ба њисоби фоизи аз њамаи даромадњои пулиї хонаводањо) 

Солњо Ќазоќистон Ќирѓизистон Россия Тољикистон 
Пардохтњои 

иљтимої 
(%) 

аз он љумла: 
нафаќа 

Пардохтњои 
иљтимої(%) 

аз он љумла: 
нафаќа 

Пардохтњ
ои 

иљтимої 
(%) 

аз он 
љумла: 
нафаќа 

Пардохтњои 
иљтимої (%) 

аз он 
љумла: 
нафаќа 

2000 10,7 9,2 9,6 9,0 13,8 9,1 2,2 1,9 

2005 17,8 13,9 9,2 8,1 12,7 9,2 3,8 3,4 

2011 15,0 11,8 14,3 13,6 18,2 12,3 5,0 4,8 

2012 14,9 11,9 16,7 16,1 18,5 12,8 5,6 5,4 

2013 14,7 12,0 18,1 17,4 18,4 12,7 6,0 5,8 

2014 15,5 12,7 16,5 15,8 18,2 12,9 7,2 6,9 

2015 16,6 13,7 16,3 15,5 18,1 13,0 7,5 7,2 

2016 18,2 14,9 16,6 15,8 19,1 13,7 7,4 7,1 

2017 19,8 16,4 16,6 15,8 19,7 14,3 7,3 7,0 

 Манбаъ: Тадқиқоти буҷети хонаводаҳо. -Душанбе, 2019. –С. 60. 

Аз маълумотњои дар љадвал дарљгардида бармеояд, ки њиссаи 

пардохтњои иљтимої, аз љумла нафаќа дар њаљми умумии даромади 

хонаводањо дар Љумњурии Тољикистон нисбати дигар кишварњо хеле 

ночиз аст. Масалан, соли 2000 њиссаи пардохтњои иљтимої њамагї 2,2% 

даромади пулии хонаводањо ва нафаќа 1,9%-ро ташкил дода буд. Ин 

нишондињанда соли 2017 мутаносибан аз 7,0 то 7,3% афзудааст. Дар њоле 

ки ин нишондињанда дар дигар кишварњои њамсоя мутаносибан аз 13 то 

19%-ро дар бар гирифтааст. Маълумотњои дар љадвал дарљгардида аз он 

шањодат медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон нисбати дигар 

кишварњо њиссаи нафаќа дар њаљми умумии даромади хонаводањо хеле 

ночиз буда, кобилияти харидории паст дорад, ки ин њолат мушкилоти 
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иљтимоии нафаќагиронро боз њам мушкилтар мегардонад. Барои 

пурратар омўхтани ин масъала таносуби андозаи миёнаи нафаќа ва 

музди мењнати миёнаи њармоњаро дида мебароем. Агар соли 2011 

нафаќаи миёна 34,1% музди мењнати миёнаи њармоњаро ташкил дода 

бошад, вале соли 2017 њиссаи нафаќаи миёна ба 23,7% музди мењнати 

миёна баробар гардида, суръати афзоиш ва ќобилияти харидориаш низ 

кам гардидааст. Динамикаи таѓйирёбии нафаќаи миёна ва таносуби онро 

нисбат ба музди мењнати миёнаи њармоња дар љадвали зерин пешнињод 

месозем. 

Љадвали 2.1.5. 

Андозаи миёнаи њармоњаи нафаќаи тайиншуда ва таносуби 

он бо музди мењнати миёнаи њармоња 

 2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017    2018 
 музди миёнаи 

њармоњаи 
мењнат  

446,23     555,29     697,76     816,27     878,91     962,16       1144,19     1233,8 

Суръати афзоиши 
музди мењнат(%) 

    -           1,24          1,25        1,17          1,08          1,09           1,19          1,07 

Андозаи миёнаи 
њармоњаи 
нафаќа 
 

152,30     181,82     228,27     230,14     228,17       272,13      270,67       309,9 

Суръати афзоиши 
андозаи миёнаи 
нафаќа 

 ---            1,19           1,26         1,01          0,99          1,19          0,98        1,14 

Таносуби андозаи 
миёнаи нафаќа ва 
музди миёнаи 
њармоњаи мењнат, 
(%)   

      34,1       32,7         32,7        28,2         26,0        28,3           23,7          25,1             

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, -Душанбе, 2019. -С.157.  

Суръати миёнасолонаи афзоиши музди мењнат дар ин муддат 1,19 

маротиба зиёд гардидааст. Динамикаи таѓйирёбии музди мењнат соли 

2018 нисбат ба соли 2011 (787 сомонї) ё 2,7 маротиба, лекин афзоиши 

андозаи миёнаи нафаќа бошад, њамагї 157, 6 сомонї ё 2,0 маротиба буда, 

79,7%-ро ташкил кардааст, ки нисбати нишондињандаи ќаблї (-78,7) б.ф. 

камтар буда, нигаронкунанда аст. Суръати миёнасолонаи афзоиши 
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нафаќа њамагї 1,1 маротиба зиёд гардида, нисбат ба афзоиши 

миёнасолонаи музди мењнат 0,07 маротиба камтар аст. Агар таѓйирёбии 

таносуби андозаи миёнаи нафаќаро нисбат ба музди мењнат муќоиса 

карда бароем, њиссааш хеле кам гардидааст. Масалан, агар соли 2011 

њиссаи нафаќаи миёна 34,1% музди миёнаи њармоњаи мењнатро ташкил 

дода бошад, пас соли 2018 ин таносуб њамагї ба 23,7% баробар шудааст.   

Дар давоми солњои тањлилшаванда музди мењнати миёна 2,6 маротиба, 

нафаќаи миёна њамагї 1,8 маротиба зиёд гардидааст, ки дар муќоиса бо 

дигар давлатњои љањон ва минтаќа хеле кам ва муќоисанашаванда 

мебошад. 

Ин њолат, албатта, нигаронкунанда аст, зеро дар Стратегияи 

миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи соли 2030 (СМР-

2030) ќайд гардидааст, ки андозаи нафаќа ва кўмакпулињо бо таъмини 

суботи фискалї ва суѓуртаи иљтимої афзоиш дода шуда, таносуби 

нафаќа ва маош ба сатњи минималии 40%, ки дар стандартњои љањонї 

муќаррар шудааст, расонида мешавад [19].  Аз ин љо бармеояд, ки барои 

ба сатњи минималии 40%-стандартњои љањонї (айни њол 23,7% аст) 

расонидани нафаќа корњои зиёдеро ба сомон расонидан зарур аст, ки 

баробари зиёд гардидани музди миёнаи њармоњаи мењнат андозаи 

миёнаи нафаќа ба ќадри зарурї зиёд карда шавад. Новобаста аз он, ки 

нархњо мунтазам меафзоянд, њамзамон, ќобилияти харидории андозаи 

миёнаи нафаќа низ коста мегардад. Дар шакли наќша таносуби андозаи 

миёнаи њармоњаи нафаќа ва музди мењнати миёнаи њармоња оварда 

мешавад. Натиљаи тањлил муайян намуд, ки байни ин нишондињандањо 

алоќамандии назаррас дида мешавад. Яъне, таѓйир ёфтани андозаи 

музди мењнати миёна бевосита ба таѓйирёбии нафаќаи миёна оварда 

мерасонад. 
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Расми 2.1.1.  

Вобастагии меъёри миёнаи нафаќа ва музди мењнат. 

 

     Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, -Душанбе,2019. –С. 70. 

Омўзиш ва бањогузории зичии алоќамандї ба воситаи 

нишондињандањои коэффитсиенти коррелиатсияи Пирсон, 

коэффитсиенти детерминатсия ё коэффитсиенти чандирї гузаронида 

мешавад. Барои мисоли додашуда коэффитсиенти коррелиатсия 𝐫𝐲𝐱 =𝟎, 𝟗𝟒𝟒𝟒 . Агар аз љадвали ќиматњои муайянкунии зичии алоќамандї 

истифода барем, дар њолати 𝐫𝐲𝐱𝟐 = 𝟎, 𝟕 − 𝟎, 𝟗 ва  𝐫𝐲𝐱𝟐 > 80 будан алоќамандии 

нињоят зич љой дорад. Коэффитсиенти детерминатсия барои мисоли мо 

чунин аст:  (𝐫𝐲𝐱𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟗 20) ё 89,2%. Дар навбати худ коэффитсиенти 

детерминатсия ( 𝐫𝐲𝐱𝟐 ) чунин маъно дорад, ки таъсири омили додашуда, 

яъне андозаи миёнаи нафаќа ба натиљаи музди миёнаи њармоња чї гуна 

аст. Умуман, таѓйир ёфтани њаљми андозаи миёнаи нафаќаи 89,2% аз 

таѓйирёбии андозаи музди мењнати миёнаи њармоња ва танњо 10,8% 

натиљаи таъсири дигар омилњо мебошад. Њаминро бояд ќайд намуд, ки 

дар шароити муосир яке аз вазифањои аввалиндараља ва муњими давлат 

тањияи маљмўи чорабинињо оид ба њифзи иљтимої ва баланд бардоштани 

нафаќа, сатњи зиндагї ва дар маљмўъ, некуањволии ањолї мебошад. 

Њалли ин вазифањо бо самаранок гузаронидани сиёсати иљтимої ва 

нафаќа асоснок карда шудаанд, зеро барои њар як шањрванд њуќуќ ба 

мењнат ва њифзи иљтимої кафолат дода мешавад. Бинобар ин, зарур аст, 
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ки марњалањои рушди низоми нафаќаро дар Љумњурии Тољикистон пай 

дар пай дида баромад.  

Дар ибтидо њаминро бояд ќайд намуд, ки Фонди њифзи иљтимоии 

ањолї мањсули истиќлолият аст ва имрўз дар сиёсати њифзи иљтимої 

ќадамњои устувори худро гузошта истодааст. Дар натиљаи бењтар 

гардидани имкониятњои иќтисодї дар љумњурї Фонди њифзи иљтимоии 

ањолї имконият пайдо намуд, то андозаи сањми суѓуртаи иљтимоиро аз 

нав барои баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод 

намояд. Шароити фароњамомада имкон дод, то тарифаи сањми иљтимої 

аз 38 фоизе, ки то соли 1999 буд, солњои охир ба 30 фоиз ва баъд ба 25 

фоиз  паст карда шавад. Наќши буљети Фонд, агар дар ибтидои таъсис 

њамагї мутаносибан 12,8 млн.сомонї пешбинї шуда бошад, то соли 2006 

ба 253,0 млн.сомонї  расонида шуда, минбаъд хеле афзуд. 

Баъд аз ба даст омадани истиќлолият дар љумњурї ва вобаста ба 

дигаргунињо ва талаботи нав ба соњаи иљтимоию иќтисодї, зарурати 

ташкили сохтори наве ба миён омад, ки мебоист њифзи иљтимоии 

ањолиро дар шароити иќтисоди бозоргонї ба њам пайвастани се 

маќомот: Фонди нафаќа, Фонди суѓуртаи иљтимої ва Фонди шуѓли 

ањолї мутобиќи  Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 июни 

соли 1996-ум Фонди њифзи иљтимоии назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон таъсис дода шуд. Сиёсати иљтимоии давлат пеш аз њама дар 

соњаи ќонунгузорї зоњир гардида, ба њифзи манфиатњои ањолии кишвар 

равона мегардад. Яке аз самтњои ањамиятноке, ки Њукумати Љумњурии 

Тољикистон дар сиёсати иљтимоию иќтисодї пеш гирифтааст, ин давра 

ба давра гузаронидани ислоњот дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї 

мебошад. Аз лањзаи ташкилёбии Фонди њифзи иљтимоии ањолї дар назди 

он масъалаи ташкили манбаи меъёрию њуќуќї дар соњаи суѓуртаи 

иљтимої меистад. 

Дар давоми солњои 1996-1997 њуљљатњои меъёрии асосии Фонд, 

хусусан Дастурамал «Дар бораи тартиби воридшавї, бањисобгирї ва 
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харољоти маблаѓњои Фонди њифзи иљтимоии ањолии назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон» кор карда баромада шуданд. Дастурамали 

зикргардида дар мо{и июли соли 1997 бо Вазорати молияи Љумњурии 

Тољикистон ва бо Бонки миллии Тољикистон мутобиќ карда шудааст. 

Њуљљати мазкур њамаи параметрњои асосии корњои маќомоти Фондро 

муайян месозад ва тартиби ворид гардидани пардохтњои њатмии 

суѓуртаи иљтимоиро ба Фонд, бањисобгирї ва харољоти онњо, ташкили 

корњо бо андозсупорандагон, баќайдгирии онњо, таъмин намудани 

пардохти маблаѓњоро  дар њаљми пурраашон ба Фонд ба танзим 

медарорад. Бо маќсади ќонунї намудани сиёсати иљтимої, муќаррар ва 

мустањкам барпо намудани низоми суѓуртаи давлатии иљтимої дар 

љуљумњурї зарурати ќабули Ќонун «Дар бораи суѓўртаи давлатии 

иљтимої» ба вуљуд омад. Махсусан, дар он њолате ки дар љумњурї 

санадњои меъёрї- њуќуќии муносибатњои байни коргар ва корфарморо 

батанзимдароранда вуxуд надоштанд. Лоињаи ќонун аз тарафи Фонд 

омода гардида, барои баррасї ба Њукумати Љумњурии Тољикистон 

пешнињод гардид. Њамин тариќ, 13-уми декабри соли 1997 Rонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» аз 

тарафи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќабул гардид. Дар соли 

1996 андозаи суѓуртаи иљтимої дар њаљми 38% аз фонди музди мењнати 

корхонањо (ѓайр аз ташкилотњои љамъиятї, маъюбон ва нафаќагирон, 

корхонаю ташкилотњо ва муассисањое, ки ба таъмини онњо машѓуланд) 

муќаррар гардида буд. Аз соли 1997 то соли 1998 бошад, аз фонди музди 

мењнати корхонањо 30% сањмњои суѓуртаи иљтимої ба суратњисоби Фонд 

дохил мешуд. Аз соли 1999 инљониб аз фонди музди мењнат сањмњои 

суѓуртаи иљтимої ба андозаи 25% муќаррар гардидааст, ки то кунун ин 

андоза боќї мондааст. Инчунин, аз соли 1999 инљониб аз њисоби музди 

мењнати њар як коргар андози иљтимої дар њаљми 1% мувофиќи Ќарори 

Њукумати Љумњурї муќаррар гардидааст. Маблаѓи якфоизае, ки аз 

тарафи њар як коргар гузаронида мешавад, ба суратњисоби алоњида, 
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мувофиќи шартномањои депозитї дар бонкњои Љумњурии Тољикистон 

нигоњ дошта мешаванд. 

Бо маќсади муайян намудани тартиби маблаѓгузорї ва пардохти 

нафаќа, кумакпулињо ва дигар пардохтњои иљтимої танзими 

уњдадорињои таъминкунандагони пардохтњо, ки онњоро маблаѓгузорї 

менамоянд, аз љониби Фонди њифзи иљтимоии ањолї дар ибтидои соли 

1997 якљоя бо Вазорати мењнат ва њифзи иxтимоии ањолї ва Бонки 

миллии Тољикистон Дастурамалњо «Дар бораи гузаронидани 

њисобномањои нафаќавии шањрвандон барои амонатгузории Љумњурии 

Тољикистон» аз 15 январи соли 1997 №32 ва «Дар бораи тартиби 

пардохти нафаќа, кўмакпулї ва дигар пардохтњои иљтимої» аз моњи 

декабри соли 1999 тањия ва тасдиќ карда шудаанд. 

Дар соли 2003 аз тарафи Фонд масъалаи таъмин ва суѓуртаи 

иљтимоии шахсоне, ки ба фаъолияти мењнатии инфиродї бидуни 

ташкили шахси њуќуќї дар асоси патент машѓуланд, кор карда баромада 

шуд. Оид ба масъалаи мазкур аз љониби Фонд ба Њукумати Љумњурии 

Тољикистон лоиња дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќарори 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 октябри соли 1999  №449 «Оиди 

тартиби њисоб намудани андоз аз даромад ва пардохтњои иљтимої аз 

соњибкорони инфиродї аз рўи патент дар ќаламрави Љумњурии 

Тољикиситон бидуни ташкили шахси њуќуќї машѓуланд» ќабул гардид. 

Бо маќсади амалї намудани Ќарори мазкур аз љониби Фонд 

иљозатномаи муваќќатї «Дар бораи тартиби баќайдгирї ва 

деклоратсиякунии даромадњо аз фаъолияти соњибкорони инфиродї дар 

системаи суѓуртаи давлатии иљтимої» мураттаб гардид. Низомномаи 

мазкур тартиби баќайдгирии соњибкорони инфиродиро дар Фонди 

њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд. 

Њамчунин, аз ибтидои соли 2003 Низомнома «Дар бораи тартиби 

таъмини кўмакпулї тибќи суѓуртаи иљтимої дар Љумхурии Тољикистон» 

(њангоми корношоямии муваќќатї, њангоми њомиладорї ва таваллуд, 
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кумакпулии оилавї) ба Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон, Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон ва 

Федератсияи иттифоќњои касаба барои мувофиќа пешнињод гардида, дар 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуда, аз 1 июли 

2003 љорї гаштааст. Дар соли 2003 аз љониби Фонд маводњо дар бораи 

ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

суѓуртаи давлатии иљтимої» тайёр карда шуда, барои баррасї ба 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва баъд ба Маљлиси Олї пешнињод 

карда шуд. Дар њамин асос мувофиќи Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ва иловањо ба Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» №35 аз 

1.08.2003 ќабул гардид. 

Ислоњоти соњаи њифзи иљтимоии ањолї, дар як ќатор санадњои 

меъёрию њуќуќие, ки аз љониби њукумат ќабул гардидаанд, аз љумла дар 

Консепсияи ислоњоти соњаи таъминоти иљтимоии Љумњурии Тољикистон, 

ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №225 аз 2 июли соли 1998 

тасдиќ гардидааст, «Старатегияи паст намудани сатњи камбизоатї», ки 

бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №209 аз 30 майи соли 2002 

тасдиќ гардидааст, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №446 аз 1 

декабри соли 2004 «Дар бораи фаъолияти Фонди њифзи иљтимоии ањолии 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи фондњои ѓайридавлатии нафаќа», ки 28 декабри соли 2005 

ќабул гардидааст, инчунин дигар санадњои меъёрии њуќуќии 

интишоргардида инъикос гардидааст. Дар асоси њуљљатњои меъёрию 

њуќуќии дар боло зикргардида Фонд лоињаи Ќонуни Љумњурии 

Тољикистонро «Дар бораи ворид намудани таѓйироту иловањо ба 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бараи баррасї ва Маљлиси 

намояндагон пешнињод намуд, ки он бо Ќарори Маљлиси Миллии 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон №207 аз 21 апрели соли 2006 

тасдиќ гардид. 
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Заруриати ќабул намудани таѓйироту иловањо ба Ќонуни 

амалкунанда «Дар бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» дар он буд, ки дар 

давраи гузариш ба ислоњоти иќтисодї душворињои наве дар соњаи 

суѓуртаи иљтимої, аз љумла бекории нињонї, шуѓли ѓайрирасмї дар 

бахши иќтисодиёт, саркашї аз пардохти сањмњои суѓуртаи иљтимої ба 

миён омаданд, ки дар рушди иљтимоию иќтисодии кишвар ва баланд 

бардоштани андозаи пардохтњои иљтимои бевосита таъсири манфї 

мерасонанд. Таѓйироту иловањо ба ќонунгузории амалкунанда бо 

маќсади минбаъд мукаммал сохтани соњаи суѓуртаи давлатии иљтимоию 

нафаќа, мустањкам намудани меъёрњои њуќуќии соњаи бањисобгирии 

инфиродии шахсони суѓурташуда, таќвият бахшидани интизоми 

молиявї ва баланд бардоштани сатњи њифзи иљтимоии ањолї, муайян 

намудани тартиб ва шартњои пардохт аз суратњисобњои захиравии 

инфиродии шахсони суѓурташуда, љалби умумии шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон ба суѓуртаи давлатии иљтимої, њифзи њуќуќњои 

конститутсионии гурўњњои алоњидаи шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон, ки дар ташкилотњои хориљї фаъолият доранд ва ѓайрањо 

ворид карда шудаанд.  

Зарурати таҳияи қонун «Дар бораи фондњои ѓайридавлатии 

нафаќа» дар он зоҳир мегардад, ки ташкили чунин фондњои 

ѓайридавлатии нафаќа дар баробари ба низом даровардани масъалањои 

иловагї пайдо гардида, манбаъҳои пуриќтидори иловагии 

маблағгузориҳои ѓайридавлатӣ ба ҳисоб мераванд. Инчунин, шароите 

мебошанд, ки муҳити созгор ва муносиб барои ба миён омадани 

сарчашмањои иловагии сармоягузорӣ ба иќтисодиёти  Ҷумҳурии 

Тољикистон фаҳмида мешаванд. Мутобиќи ќонуни мазкур, фондњои 

нафаќа хусусӣ-ин муассисањои ѓайридавлатие мебошанд, ки саҳмњои 

нафаќавии иштироккунандагон ва пардохткунандагонро дар 

суратњисобњои инфиродї нигоњ медоранд. 
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 Муассисони фондњо метавонанд шахсони њуќуќи ва воќеї бошанд. 

Дар таљрибаи љањонї аксар корхонањои азими тиљоратию саноатї, 

бонкњо ва дигар муассисањо фондњои худро таъсис дода, маблаѓгузор 

мешаванд. Шартњои мушаххаси таъмини нафаќаи иловагї бо ќарордод 

байни фондњо ва дигар иштирокчиён муќаррар карда мешавад. Дар ин 

маврид, раќобат байни фондњои барои љалби мизољон ба миён меояд, ки 

албатта, раќобати солим омили пешравист. Ҳамчунин фондҳои ғайридавлатии нафақаро воситаи муҳими устуворгардонии низоми 

молиявию иқтисодии мамлакат меҳисобанд. 

 Захираҳои нафақавӣ ё дороиҳои  дар ихтиёри ин фондҳобуда дар 

аксарияти давлатҳо буҳрони иқтисодиро бартараф намуда, дар ҳолатҳои 

зарурӣ барои муътадил нигоҳ  доштани низоми молиявӣ истифода 

мегарданд. Ислоҳоте, ки имрӯз дар низоми нафақа гузаронида шуда 

мешавад, майлу рағбатро ба фондҳои ғайридавлатии нафақа дар баъзе аз 

давлатҳо бештар намуда истодааст, ки инро сиёсати оқилона ва 

дурандешонаи маблағгузорӣ дар ин самт меноманд. Ин ҳолат ба 

фаъолгардонии на танҳо худи фондҳо, балки дигар сохторҳои молиявӣ, 

бонкҳо ва ташкилотҳои суғуртавӣ оварда мерасонад. Ҷалби бахши 

хусусӣ ғайр аз фондҳои ғайридавлатии нафақа ба низоми ҳатмии 

андухти маблағҳо як ҳолати рақобатнокро дар иқтисодиёт ба вуҷуд 

меорад.  

Инчунин фондҳои нафақаи ғайридавлатиро ҳамчун яке аз 

институтҳои сармоягузории якҷоя мефаҳманд, ки маблағҳоро ба муҳлати 

дурудароз барои амалишавии мақсадҳои муайян бо шартҳои нигоҳдории 

доимӣ ва бо умед пешниҳод намудаанд. Раванди сармоягузорӣ барои 

амонатгузорон ва иштироккунандагони дигар шаффоф буда, 

маълумотҳои зарурӣ оид ба истифода, идоракунӣ ва сармоягузории ин 

маблағҳо  дар фондҳои ғайридавлатии нафақа дастраси ҳамагон бояд 

бошад. Дигар хусусияти хоси масъала аз он иборат аст, ки низоми 
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нафақаи ғайридавлатӣ дар интихоби шакл ва тафриқаи андозаи нафақа  

озод аст. 

Хулосаи параграф 

Аз тањќиќи масъалаи марњилањои асосии рушди низоми таъминоти 

нафаќа ва сохтори муосири он  ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

низоми таъминоти нафаќа ба ќадри имкон дар Љумњурии Тољикистон ба 

талабот ва шартњои иќтисоди бозорї мувофиќ гардонида шуда, дар 

доираи меъёрњои мувофиќ амал менамояд. Дар ин масъала омўзиши 

таљрибаи байналмилалї рушди низоми таъминоти нафаќа имконият 

медињад, ки таѓйироту иловањо ба ќонунњои амалкунандаи Љумњурии 

Тољикистон дар ин самт ворид карда шавад. Ѓайр аз ин зарурати тањияи 

Ќонун «Дар бораи фондњои ѓайридавлатии нафаќа» дар он зоњир 

мегардад, ки манбаъњои иловагии маблаѓгузории ѓайридавлатї пайдо 

гардида, воситаи бењтаршавии сатњи зиндагии нафаќахўрон буда 

метавонад. Ин њолат ба фаъолгардонии дигар сохторњои молиявї, 

бонкњо ва ташкилотњои суѓуртавї мусоидат намуда, имконияти њарчи 

бештар љалб намудани гирдгардиши маблаѓњои нафаќавиро таъмин 

менамояд. Бо ин васила низоми нафаќаи ѓайридавлатї њамчун њолати 

имконпазир дар баробари низоми таъминоти нафаќаи давлатї баромад 

намуда, љалби бахши хусусї ва  фондњои ѓайридавлатии нафаќаро 

таъмин ва имконияти дастрасї ба маблаѓњои нафаќавиро бештар 

мегардонад. 

Дар тањќиќоти диссертатсионї гурўњбандии сину соли шахсони ба 

нафаќа баромадан муайян карда шуда љињати танзими сарбории низоми 

нафаќа масъал то як андоза баррасї гардидааст. Дар баробари ин 

намудњои таъминоти нафаќаи давлатї ва пардохти он мавриди баррасї 

ќарор дода шуда дар ин масъала њолати мазкур дар сатњи минтаќа ва 

љумњурї мушаххас ва баррасї гардидааст. Њамзамон, омўзиши 

самаранокии низоми нафаќаи амалкунанда дар Љумњурии Тољикистон ва 

меъёрњои бањодињии он дар иќтисодиёт ањамияти муњим доранд, зеро 
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омузиши ин масъала имконият медињад, ки бо истифода аз усулњои 

муосир фаъолияти низоми таъминоти нафаќа арзёбї гардад. Њамчунин, 

меъёрњои гуногуне, ки дар иќтисодиёт аз нуќтаи назари тавозуни 

молиявї фаъолияти ин низомро тањлил менамояд  истифода гардида, 

дараљаи таъсири омилњои алоњидаи он ошкор  карда шавад. Тар тањлил 

муайян гардидааст, ки дар њолати каму зиёд гардидани сарбори 

пардохтњои суѓуртавии танњо аз њисоби музди мењнат бавуљудоянда 

маълум мегардад, ки њаљми музди  мењнат ба ќадри зарурї ба 

пардохтњои суѓуртавии иловатан бадастомада вобаста мебошад ва 

таѓйир ёфтани њаљми музди мењнат, пеш аз њама, ба сатњ ва сохтори 

истеъмолоти хољагињои хонаводагї таъсир мерасонад.  

Яке аз омилњои муњиме, ки таъсири мусбии худро ба имкониятњои 

молиявии фонди њифзи иљтимоии ањолї мерасонад ва њамзамон сатњи 

таъминоти моддии нафаќагирон ва њолати некуањволии онњоро коњиш  

медињад, шумораи ањолии шуѓлнок дар иќтисодиёт ба њисоб меравад. 

Бодарназардошти барраси ва тањлилу такмили рушди низоми таъминоти 

нафаќа ва сохтори муосири он  дар Љумњурии Тољикистон пешнињодњои 

зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

1. Аз рўи имкон ва шароити воќеии иќтисодиёти муайян намудани 

сину соли баромадн ба нафаќа дар асои меъёрњои иќтисодие, ки пурра 

змндагии нафаќагирро фаро мегирад; 

2. Дар баробари дигар намудњои таъминоти нафаќаи давлатї љори 

намудани намуди нави нафаќа барои шахсони имконияти мањдудошта аз 

лињози иќтисодї дар минтаќањои алоњидаи љумњурї; 

3. Коњиш додани сарбории низоми таъминоти нафаќа бо 

дарназардошти шароити иљтимоию иќтисодии нафаќагир дар заминаи 

имкониятњои иќтисодї ва сатњи саломатии он; 

4. Мултипликатори маблаѓњои пулии таъминоти нафаќа дар 

Љумњурии Тољикистон љињати коњиш додани сарбории пардохтњои 
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низоми нафаќа ва дар заминаи зиёд намудани иќтидори захиравии 

фонди нафаќа; 

5. Љорї намудани низоми нави пардохти нафаќа, ки он фарогири 

њама муаммоњои љойдошта ва сарборие, ки метавонад дар оянда ба 

љараёни ин низом мушкилотњоро ба миён оварад. 

2.2. Тањлили омилї ва омўзиши ќобилияти харидории нафаќаи миёна 

Дар шароити имрўза яке аз механизмњои асосии арзёбии њолати 

воќеии нафаќаи миёна ва бањодињии сатњи самараноки он ин ќобилияти 

харидории нафаќаи миёна мебошад. Қобилияти харидорӣ ин нишондиҳандаи устуворї ва иќтидори 

иқтисодиест, ки баробар ба ҳаҷми маблаѓи баробар ба арзишї сабади 

истеъмолии муайяни мол ва хизматҳо нигаронида шудааст. 

Ќобилияти харидории сатҳи миёнаи нафақа дар сатњи динамикї  ва 

инчунин, муносибати он бо музди миёнаи коргарон баррасї мегардад. 

Муайян карда шудааст, ки дар давраи таҳлилшуда таносуби нафақаи 

миёна ба ҳадди ақали рӯзгор тамоюли мусбат дорад ва дар ҷараёни 

тафсилоти таҳлили қобилияти истеъмолии нафақа нишондиҳандаҳои 

таносуби нафақа ба арзиши ҳадди ақали сатњи зиндагї аз рӯи 

категорияҳои нафақахӯрон тадқиқ карда шудаанд. Тадқиқоти 

гузаронидашуда тамоюли умумии тағйирёбии сатҳи қобилияти 

харидории нафақаро аз рӯи категорияҳои нафақахӯрон тасдиқ мекунад, 

яъне дар марҳилаи муайян тағйирёбии сатҳи миёнаи онҳоро пайгирӣ 

кардан мумкин аст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки қобилияти харидории нафақа дар 

љумњурї, сарфи назар аз динамикаи мусбат, имкониятҳои аҳолии 

пиронсол ва шаҳрвандони маъюбро барои зиндагии шоиста маҳдуд 

мекунад. 

Омили асосӣ дар таъйини нафақа ин, пеш аз њама музди миёнаи 

аҳолӣ мебошад, ки аз рӯи муқоисаи музди меҳнат бо андозаи нафақаи ҳадди ақал дар иқтисодиёти Тоҷикистон баррасї гардидааст, ки дар 
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диаграммаи 2.2.1. тамоюли воќеии онро мушоњида кардан мумкин аст 

[45]. 

Диаграммаи 2.2.1. 

Нишондињандаи динамикии таѓйирёбии музди миёнаи моњона ва нафаќа. 

 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, -Душанбе, 2019. -С.11-157. 

Диаграммаи мазкур афзоиши музди миёнаи моҳонаро дар давоми 

нуњ соли охир нишон медиҳад. Ҳарчанд музди миёнаи моҳона дар соли 

2018 дар муқоиса бо соли 2017 7,8% зиёд шудааст, ки ин рақам дар 

муќоиса бо назардошти болоравии нархњо нокифоя мебошад. Инчунин, 

нафақаи миёнаи моҳона дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 дар давоми як 

сол 14,5% зиёд гардида тамоили афзоиши ҳаҷми нафақа нисбат ба музди 

мењнат бештар ба назар мерасад. Маблағи музди миёнаи моҳона аз 

нафақаи миёнаи моҳона нисбатан зиёдтар аст, ки  3,9 маротибаро 

ташкил медињад. Аммо таҳлилњои соли 2010-2018 нишон медиҳанд, ки 

маблағи музди миёнаи моҳона 3,5 маротиба аз андозаи музди миёнаи 

моҳона зиёд шуда, нафақа дар ҳамин давра 2,5 маротиба афзудааст. Дар 

доираи њамин тањлил  махсусан мушоҳида мешавад, ки фарқи байни 

нишондиҳандаҳои таҳлилшуда сол аз сол меафзояд, ки тасдиќи воќеияти 

ин гуфтањост. Сабаби асосии каме коњиш ёфтани нафаќаи миёнаи соли 

2015, ба андешаи муаллиф паст гардидани ќурби пули миллї дар таносуб 
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бо доллари ИМА мебошад. Агар андозаи миёнаи нафаќаи якмоња соли 

2013 47,91 доллари ИМА, соли 2014 46,64 доллари ИМА бошад пас, ин 

нишондињанда соли 2015 њамагї 37,01 долларро ташкил додааст, ки 

сабаби пастшавии нафаќаи миёнаи соли 2015 гардидааст. 

Сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба низоми меъёрҳои 

давлатии ҳадди ақали иҷтимоӣ асос ёбад, ки таҳияи он дар ду самти 

асосӣ мувофиқи мақсад мебошад:  

а) асоснок намудани меъёрҳое, ки соҳаи даромадҳои пулии 

шаҳрвандонро танзим мекунанд ва аз ҳадди ақали неъматҳо ва 

хизматрасониҳои пулакӣ бархурдор гардиданро ба онҳо кафолат 

медиҳанд; 

 б) фарогирии соҳаи пешниҳоди ройгони кумакҳои ҳадди ақали муҳими 

иҷтимоӣ. Дар самти аввали таҳияи меъёрҳои давлатии ҳадди ақали 

иҷтимоӣ ҳадди ақали зиндагии гурўҳҳои асосии иҷтимоию демографии 

аҳолӣ ҳамчун асос барои меъёрбандӣ хизмат мекунад. Ҳадди ақали 

зиндагӣ арзиши ҳадди ақали сабади истеъмолӣ мебошад, ки маҷмўи 

маводи озуқаворӣ, молҳои ғайриозуқа, хизматрасонӣ, инчунин, 

пардохтҳои ҳатмӣ ва аъзоҳаққиро дар бар мегирад.  

Сабади истеъмолӣ ҳам дар миқёси ҷумҳурӣ ва ҳам аз рўи се гурўҳи 

асосии иҷтимоию демографии аҳолӣ (кўдакон, аҳолии қобили кор, 

нафақагирон), ки бо ҳадди ақали маҷмўи маводи истеъмолӣ аз ҳамдигар 

ба куллӣ фарқ менамоянд. муайян карда мешавад. Ҳадди ақали зиндагӣ 

дар миқёси ҷумҳурӣ бо мақсадҳои зерин муқаррар карда мешавад:  

- ҳангоми таҳия ва татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва барномаҳои 

давлатии иҷтимоӣ ба назар гирифтани тағйирёбии сатҳи зисти аҳолӣ;  

- асоснок намудани андозаи ҳадди ақали музди меҳнат, инчунин, 

барои муайян кардани андозаҳои стипендияҳо, кўмакпулӣ ва дигар 

пардохтҳои иҷтимоӣ.  
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Ҳадди ақали зиндагӣ ба сифати нишондиҳандаи асосӣ ҳангоми ҳисоб ва муқаррар намудани ҳадди ақали музди меҳнат, ҳадди ақали 

нафақаҳо, кумакпулиҳо, стипендияҳо, меъёрҳои нигоњдории муассисаҳои 

кўдаконаи томактабӣ, хонаҳои кудакон ва пиронсолон, инчунин, дар 

таҳияи барномаҳои (чорабиниҳо) паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 

дастгирии иҷтимоӣ ва кумаки унвонии иҷтимоӣ ба шаҳрвандони 

камбизоати ҷумҳурӣ лозим мебошад. Андозаи ҳадди ақали зиндагии ҳар 

як нафар аҳолӣ ва гурўҳҳои асосии иҷтимоию демографии аҳолӣ дар 

миқёси ҷумҳурӣ ва минтақаҳои алоҳидаи он бояд дар асоси ҳадди ақали 

буҷети истеъмолии аз ҷониби мақомоти давлатии ваколатдор 

баҳисобгирифта муайян карда шавад. Ҳадди ақали музди меҳнат, 

нафақа, стипендияҳо, кумакпулиҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ бояд 

тадриҷан, бо назардошти вазъи иқтисодии ҷумҳурӣ, ба андозаи ҳадди 

ақали зиндагӣ наздик гардонида шаванд. Тартиби тасдиқ ва давра ба 

давра аз нав дида баромадани андозаи ҳадди ақали зиндагӣ бояд тибқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

шаванд [7]. 

Масъалаи ќобилияти харидории нафаќа дар таносуб бо арзиши 

сабади истеъмолї бояд мушаххас омўхта шавад, зеро њангоми муайян 

намудани сабади истеъмолї њимояи иљтимоии ањолї дар мадди аввал 

меистад. Бинобар ин, аз љониби Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ќарор 

«Дар бораи меъёрҳои тавсиявии физиологии маҳсулоти асосии 

озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расонида 

шуда. Сабади истеъмолӣ барои аҳолии мамлакат аз рўйи 11 номгўй 

муайян гардид. Тибқи меъёрҳои қабулгардида, дар сабади истеъмолии 

кишвар дар як шабонарӯз истеъмоли 404 грамм маҳсулоти нонӣ, 111 

грамм маҳсулоти гӯштӣ, 25 грамм маҳсулоти моҳӣ, 316 грамм маҳсулоти 

ширӣ, 25-30 грамм тухм ҳадди ақалли барои зиндагӣ ва фаъолият зарурӣ 
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муайян шудааст2. Њамчунин, моддаи 5 -и Қонуни Љумњурии  Тоҷикистон 

«Дар бораи ҳадди ақалли зиндагӣ» тақозо менамояд, ки ҳангоми муайян 

кардани маҷмӯи маҳсулоти озуқаи сабади истеъмолӣ меъёрҳои илман 

асосноки талаботи физиологии инсон барои ҳадди ақалли зиндагӣ, 

номгӯй, инчунин, таркибу ғизонокии маҳсулоти озуқа бояд маҳаки асосӣ 

бошанд. Ба маҳсулоти ғайриғизоӣ асосан либос (болопӯш, курта, 

костюм, тагпӯш), пойафзол, рахти хоб, доруворӣ ва молҳои саноатию 

маишӣ, ба хизматрасониҳо манзили зист, таъминот бо об, гармӣ, барқ ва 

нақлиёти ҷамъиятӣ дохиланд. Умуман, дар сабадҳои истеъмолӣ арзиши 

мањсулоти ғайриғизоӣ ва хизматрасониҳо нисфи (50%-и) арзиши 

маҳсулоти озуқавориро ташкил медиҳад. Вобаста ба намудҳо ва 

фаровонии мањсулоти ғизоӣ дар минтақаҳои зист номгӯи маҳсулоти ғизоии сабадҳои истеъмолии мамлакатҳои ҷаҳон аз ҳам каму беш фарқ 

мекунанд. Њангоми муайян намудани меъёрҳои тавсиявии сабадҳои 

истеъмолӣ имконият ва захираҳои кишварҳо, инчунин, расму оин ва 

хусусиятҳои миллиро ба назар мегиранд. Лекин масъалаи бо маблаѓи 

нафаќа харидани номгўи мањсулоти сабади истеъмолї нигаронкунанда 

аст. Барои омўзиши ин масъала аз љониби мо коэффитсиенти кифоягии 

нафаќаи миёна пешнињод мегардад, ки имконияти руйпушкунии арзиши 

сабади истеъмолиро бо маблаѓи нафаќаи миёна ифода менамояд. 

Шартан онро бо формулаи зерин ифода менамоем. 

К(к.ф)=
∑ НМ∑ СИ : аз инљо:   

К (к.ф)- коэффитсиенти кифоягии нафаќаи миёна; 

∑НМ- андозаи нафаќаи миёна; 

∑СИ-арзиши сабади истеъмолї. 

                                                             
2 Нашрияи «Љумњурият»  аз 27.09.2018    №:189. 
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  Тањлили муќоисавї гузаронида, таносуби меъёри миёнаи нафаќаро 

бо арзиши сабади истеъмолї дар давоми солњои 2010-2018 дида 

мебароем: 

Љадвали 2.2.1. 
Таносуби сабади истеъмолї ва андозаи нафақаи миёна 

 Солњо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Арзиши сабади 
истеъмолии 
моњона(сомонї) 

366,73 400,84 426,49 442,27 475.00 499,22 529,67 563,67 604,67 

 Андозаи 
нафаќаи миёна 
(сомонї) 

112,80 152,30 181,82 228,27 230,14 228,17 272,13 270,67 310,09 

 

Коэффитсиенти 
кифоягии 
нафаќа(%) 

30,7 38,0 42,6 51,6 48,4 45,7 51,4 48,0 51,3 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 
истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. ‟ -С. 171; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОПЉТ, 2019. -С. 
156.    Ҷадвали зерин барои муқоса хеле муносиб ва мувофиқ мебошад, 

зеро нафақа ё нафақаи миёна ягона воситаи рӯзгузаронї ва таъмини 

шароити иҷтимоии нафақагирон ба шумор меравад ва онро бо арзиши 

сабади истеъмолӣ муқоиса намудан мантиқан маънои онро дорад, ки то 

кадом андоза нафақаи миёна имконияти пӯшонидани андозаи ниҳоии 

хароҷоти рӯзгузарониро дорад. Аз маълумотҳои ҷадвал дарёфтан 

мумкин аст, ки арзиши сабади истеъмолӣ дар давраи таҳқиқгардида 

237,94 сомонӣ ё 1,6 маротиба, лекин андозаи нафақаи миёна 197,29 ё 2,7 

маротиба зиёд гардидааст. Агар афзоиши мутлақи миёнасолонаи арзиши 

сабади истеъмолӣ дар ин давра ба 29,74 сомонӣ баробар бошад, пас 

афзоиши мутлақи миёнасолонаи андозаи нафақа ҳамагӣ 24,66 сомонїро 

ташкил додааст, ки аз нишондиҳандаи қаблӣ 5,08 сомонӣ камтар 

мебошад. Тавре ки аз маълумотњои љадвал бармеояд, соли 2010 меъёри 

нафаќаи миёна њамагї аз се як њиссаи арзиши сабади истеъмолиро дар 

бар гирифта, коэффитсиенти кифоягии нафаќавї дар солњои 2013-2018 

тамоюли зиёдшавї доштааст, масалан, агар ин коэффитсиент соли 2013 
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51,6% бошад, дар солњои минбаъда тамоюли коњишёбї дошта соли 2015– 

45,7%-ро ташкил медињад. Њамчунин, дар солњои минбаъда ин 

маълумотњо ќариб, ки бетаѓйир мондааст ва соли 2016 – 51,4%, соли 2017 

– 48,0% ва дар соли 2018 нишондињандаи мазкур камтар афзуда, 51,3%-ро 

ташкил намудааст. Ба њисоби миёна дар нуњ соли охир коэффитсиенти 

кифоягии нафаќа ба 45,3% баробар гаштааст.  

Аз натиљаи тањлил бармеояд, ки маблаѓи нафаќаи миёна ќариб 

нисфи арзиши сабади истеъмолиро рўйпўш мекунанд, ки нокифоя 

будани маблаѓњои нафаќавиро нишон медињад. Агар ин маблаѓњо њамагї 

нисфи арзиши сабади истеъмолиро таъмин намоянд, пас нисфи 

боќимондаи ин арзишро нафақагир аз њисоби дигар манбаъњо бояд 

пўшонад. Њалли ин масъала хусусан барои нафаќагироне, ки дигар 

манбаъњои даромад надоранд хеле мушкил аст. Ваќте ки ќариб нисфи 

андозаи камтарини харољотњои онњо ќонеъ гардонида мешавад, барои 

нафаќагироне, ки дигар манбаи даромад надоранд ё дигар аъзои оилаи 

ѓайриќобили мењнат доранд, мушкилоти онњо дучанд мегардад. Бо 

маќсади тањлили пурраи фаъолияти низоми нафаќа ва такмили он 

модели бисёромилаи иќтисодию оморї истифода мегардад, ки дар ин 

асос омилњои муайяни таъсиррасон ба таъминоти нафаќаи шањрвандон 

коркард карда мешавад. Њангоми истифодаи ин модел аломатњои омилї 

ва натиљавии таъсиррасон ба низоми нафаќа муайян карда мешаванд, ки 

ба сифати аломатњои омилї нишондињандањо, ба монанди, њиссаи 

нафаќагирон дар таркиби ањолии ќобилияти мењнатидошта, вазни 

ќиёсии ањолии фаъоли иќтисодї, њиссаи нафаќагирони коргар дар 

миќдори умумии нафаќагирон, маблаѓљудокунї аз буљаи давлатї барои 

њифзи иљтимоии ањолї, суръати барзиёдшавии ММД, суръати 

зиёдшавии ањолии ќобили мењнат дошта ба њисоб мераванд. Аломати 

натиљавии У-андозаи миёнаи нафаќа њисобида шудааст. Тадќиќот 

давоми солњои соњибистиќлолиро дар бар мегирад, азбаски маълумотњои 

аслї хеле зиёданд, бинобар ин, баъзеи аз маълумотњо оварда мешаванд. 
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Љадвали 2.2.2. 

Модели бисёромила дар асоси маълумотњои асосї 

Солњо Андозаи 
миёнаи 
нафаќа 
(сом.) 

Њиссаи 
нафаќахўрон 
дар ањолии 
ќобили 
мењнат бо % 

Вазни 
ќиёсии 
ањолии 
фаъоли 
иќтисодї, 
бо % 

Њиссаи 
нафаќахўрони 
коргар дар 
 шумораи 
умумии 
нафаќахўрон, 
бо % 

 Суръати 
афзоиши 
маблаѓгузорї 
аз буљаи 
давлатї 
барои суѓур-
таи иљт.  (%) 

Суръати 
 афзоиши 
ММД, 
бо % 

Суръати 
афзоиши 
ањолии 
ќобили 
мењнат, 
бо % 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2000 4,06 17,23 27,92 6,02 
100 

108,3 100,00 

2001 6,01 16,27 28,69 5,90 
149,72 

108,8 104,00 

2002 10,09 15,39 28,54 5,38 
149,26 

109,2 108,81 

2003 13,07 14,43 28,38 4,87 
151,92 

109,4 113,51 

2004 16,92 13,61 30,79 5,14 
145,32 

110,3 118,34 

2005 27,51 13,25 30,86 5,36 
146,77 

106,7 112,72 

2006 42,33 12,76 30,25 5,47 
136,40 

107,0 126,94 

2007 45,21 12,44 29,79 5,69 
112,17 

107,9 131,02 

2008 87,36 12,29 29,40 5,76 
146,83 

103,9 134,70 

2009 90,71 12,28 29,47 6,24 
136,66 

106,5 138,91 

2010 125,24 12,52 29,30 6,39 
120,56 

103,9 140,11 

2011 152,30 12,43 28,81 6,30 
131,33 

107,4 146,68 

2012 181,82 12,44 28,68 6,25 
115,77 

107,5 147,76 

2013 228,27 12,42 28,27 5,91 
184,91 

107,4 151,54 

2014 230,14 11,96 27,84 5,58 
117,01 

106,7 155,42 

2015 228,17 11,93 27,83 5,10 
107,90 

106,0 159,41 

2016 272,13 12,19 27,28 7,48 
103,66 

106,9 162,42 

2017 270,67 12,03 27,51 6,75 106,52 106,8 167,25 

2018 310,09 12,05 27,30 7,89 105,71 107,9 171,21 

Дар асоси маълумотњои љойдошта модели бисёромилаи 

регрессиониро истифода буда алоќамандии нишондињандањоро муайян 

менамоем, азбаски ќимати Х1, Х4 ва Х5 хеле хурд аст, бинобар ин, аз 

тањлили мултиколлениарї хориљ карда мешаванд. 
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  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
У 1 

      Х1 -0,6915 1 
     Х2 -0,67059 0,02373 1 

    Х3 0,657742 -0,29375 -0,52076 1 
   Х4 -0,40909 0,187207 0,423374 -0,48692 1 

  Х5 -0,33437 0,521316 0,010824 -0,21804 0,181464 1 
 

Х6 0,959745 -0,84434 -0,5161 0,597796 -0,40404 
-

0,48531 1 
 

 Хулоса:           Њамагї 
       

         Омори регрессионӣ 
       Ќимати- R 0,982 
       R-квадрат 0,965 
        Ќимати 

R-меъёрї 
дар 
квадрат 0,958 

        Хатоии 
стандартӣ 21,899 

       Мушоњида 19 
       Тањлили дисперсиони 

      

  Df SS MS F 
Ќима
ти F 

   
Регрессия 3 

197708,
2 65902,7 137,4 0,0 

   Боќимонд
а 15 7193,8 479,6 

     
 Њамагї 18 

204902,
0       

   

           Коэффитсиен
тњо 

Хатоии 
стандар

тї 

t-ста-
тистик
а 

Ќима
ти P 

Фосила
и 

поёнї 
95% 

Фосил
аи 

болої 
95% 

Фосил
аи 
поёнї 
95,0% 

Фосил
аи 
болої 
95,0% 

Ќимати Y  133,51 199,6 0,7 0,5 -291,8 558,8 -291,8 558,8 

Х2 -21,58 5,8 -3,7 0,0 -33,9 -9,3 -33,9 -9,3 

Х3 7,85 8,7 0,9 0,4 -10,7 26,4 -10,7 26,4 

Х6 4,03 0,3 12,8 0,0 3,4 4,7 3,4 4,7 

Истифодаи модели бисёромила муќаррар намуд, ки вобастагии 

нишондињандањо њангоми шартњои баробар дар иќтисодиёти Љумњурии 

Тољикистон шакли зеринро дорад: 

У=133,51-21,58Х2+7,85Х3+4,03Х6 
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Аз ин баробарї ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки афзудани 

вазни ќиёсии ањолии фаъоли иќтисодї (Х2) ба 1%, пардохти маблаѓњои 

андозаи миёнаи нафаќаро 21,6 сомонї кам мегардонад. Њамчунин, 

афзудани њиссаи нафаќахўрони коргар дар шумораи умумии 

нафаќахўрон (Х3) ба 1%, 7,8 сомонї зиёд гардидани нафаќаи моњона 

имконият медињад. Зиёд гардидани суръати афзоиши ањолии ќобили 

мењнат (Х6) ба 1%, то ба 4 сомонї афзудани нафаќаи моњона мусоидат 

мекунад. Алоќамандии нишондињандањои ќайдгардида аз он шањодат 

медињанд, ки коэффитсиенти детерминатсияи он ба 0,95 баробар буда, F 

меъёри Фишер аз ќимати љадвалии он калон буда, аз эътимоднокии 

модели сохташуда огоњї медињад ва бо боварї гуфта метавонем, ки 

модели сохташуда эътимоднок буда, дар тањќиќи ин масъала истифода 

гардида, ќобили ќабул аст.  

Хулосаи параграф 

Имрўз дар Љумњурии Тољикистон масъалаи омўзиши ќобилияти 

харидории низоми нафаќаи миёна яке аз њадафњои иловагии  таъминоти 

низоми нафаќа дар сатњи љумњурї ба њисоб меравад. Аз њамин лињоз дар 

натиљаи тањлил ва баррасии масъала ба чунин хулоса омадан мумкин 

аст, ки муайян намудани ќобилияти харидории нафаќа ва таносуби он бо 

арзиши сабади истеъмолї ањамияти муњим дошта он ягона манбаи 

таъминкунандаи сатњи зиндагии нафаќагирон мебошад. Бинобар ин, аз 

љониби мо барои тањќиќи илмии ин масъала коэффитсиенти кифоягии 

нафаќаи миёна пешнињод намудем, ки ифодакунандаи имконияти 

пўшонидани арзиши сабади истеъмолиро бо маблаѓи нафаќаи миёна дар 

бар гирифтааст. Аз њамин лињоз дар самти мазкур  ба назари мо иљрои 

чунин масъалањо ва пешнињодњо мувофиќи маќсад мебошад: 

- боло бурдани меъёри нафаќаи миёна, зеро аз рўи натиљаи 

тањќиќоти мо меъёри нафаќаи миёна њамагї аз се як њиссаи арзиши 

сабади истеъмолиро дар бар гирифтааст, ки коэффисиенти кифоягии 

нафаќа мутаносибан 50% баробар мебошад;  
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- натиљаи тањлил ва истифодаи модели бисёромила муайян намуд, 

ки њангоми шартњои баробар ва афзудани вазни ќиёсии ањолии фаъоли 

иќтисодї пардохти андозаи нафаќаи миёна 21,6 сомонї кам мегардад, 

инчунин, ба як фоиз зиёд гардидани њисаи нафаќагирони коргар то ба 7,8 

сомонї зиёд гардидани нафаќаи моњона имконият медињад, ки нуќтаи 

дигари муњими тањќиќоти мо мебоша; 

- натиљаи њисоб муайян намуд, ки эътимоднокии модели сохташуда 

нисбатан баланд буда, ќимати нишонињандањои њосилгардида аз ќимати 

љадвали онњо калон мебошад, ки дар доираи ин меъёрњои мувофиќ ба 

масъалаи мазкур тањлил ва арзёбї мегардад; 

- масъалаи таносуби миёнаи ќобилияти харидории низоми нафаќа 

дар Љумњурии Тољикистон бояд аз рўи имкониятњои иљтимоии  давлат 

баррасї гардида дар доираи он як ќатор барномањои дахлдор ќабул ва 

мавриди амали њамаљониба ќарор дода шавад. 

2.3. Самаранокии низоми таъминоти нафаќа ва меъёри бањодињии он 

 Зери мафњуми самаранокии низоми нафаќа пардохтњои  нафаќавие 

фањмида мешаванд, ки имкон медињанд сатњи зиндагии муносиб барои 

нафаќагирон таъмин гардида, њамзамон иљрои уњдадорињои нафаќавї 

барои рушди иќтисодиёт оќибатњои манфї надошта бошад. Бо 

назардошти ин њолат дар адабиёти иќтисодї панљ меъёри самаранокии 

низоми нафаќа пешнињод карда мешавад, ки имкон медињад аз нуќтаи 

назари имкониятњо ё тавозуни молиявии давлат ин масъала баррасӣ 

гардида, дида баромада шавад. Ин меъёрњо чунин гурўҳбандї 

гардидаанд;   

-меъёри мушкилоти молиявї ё нокифоягии захираҳои молиявӣ дар 

иќтисодиёт; 

-меъёри сатњи зиндагии нафақагирон, ки арзёбии сатҳи зиндагии 

нафақахӯронро аз рўйи маҳакҳои муайян фаро гирифтааст; 
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-меъёри асосноккунии демографии синну соли ба нафаќа 

баромадан, яъне ин ҳолат ба тамоюли дарозумрии аҳолӣ ва беҳтар 

гардидани сатҳи зиндагию ҳолати иҷтимоии аҳолӣ вобаста аст; 

-меъёри сарбории демографї дар иќтисодиёт, (таносуби аҳолии 

синни қобили меҳнат ва аҳолии ғайри синни қобили меҳнат дар 

иқтисодиёт); 

-меъёри таъсиррасон ба иќтисодиёт. 

Меъёрњои додашударо дар алоњидагї тањлил менамоем. Меъёри 

мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт ин чунин нишондињандаест, ки 

иљроиши ин меъёр њаљми харољотњоро барои пардохти нафаќаи 

суѓуртавї дар бар гирифта, дар таносуб бо ММД ва бо фоиз ифода 

карда мешавад. Меъёри мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт њаљми 

харољотњои барои пардохти нафаќа таъйингардидаро кам мекунад, 

чунки низоми нафаќа њамчун «сарборї» монеаи рушди иќтисодиёт аз 

њисоби гирифтани захирањо аз дигар самт, нагардад. Бо чунин маблаѓњо 

барои пардохти суѓуртаи нафаќавї трансфертњои байнибуљетї, суѓуртаи 

њатмии нафаќа ва ѓайраро ба даст овардан мумкин аст. Дар навбати худ, 

трансфертњои байнибуљавї аз њисоби даромади буљет, зиёд гардидани 

касри он, азнавтаќсимкунии харољотњо ба дигар самт имконият дорад. 

Мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт бевосита ба таѓйирёбии 

маблаѓгузории низоми нафаќа алоќаманд аст. Ин њолати маблаѓгузорї 

таъминоти нафаќа ва кумакпулињои иљтимоию татбиќи сиёсати шуѓли 

ањолиро фаро гирифтааст. Њамзамон, мушкилоти молиявї дар 

иќтисодиёт талаботи пардохтгардидаи воќеии нафаќаро низ дар бар 

гирифтааст. Дар Љумњурии Тољикистон ин маблаѓњо мунтазам 

афзоишёбанда буда, соли 2009 њамагї 557849,9 њаз. сомонї ва соли 2018 

бошад, 2360990,6 њазор сомонїро ташкил дода, 4,2 маротиба  афзудаанд. 

Њамзамон харољоти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бошад, аз  685954,1 њазор сомонї соли 

2009 то 2578743,3 њазор сомонї дар соли 2018 баробар гардида, 3,8 
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маротиба афзудааст. Дар таносуб бо ММД зиёд гардидани даромад ва 

харољоти буљет маблаѓгузории низоми нафаќа низ мунтазам рў ба 

афзоиш аст. Аз ин љо бармеояд, ки маблаѓгузории низоми нафаќа 

мунтазам зиёд гардида истодааст, ки он имкон медињад бењтаршавии 

сатњи зиндагии нафаќахўрон ќисман таъмин карда шавад. Дар љадвали 

2.3.1. њолати маблаѓгузории низоми нафаќа, харољотњои Агентї ва 

њиссаи хадамоти шуѓл ва Федератсияи иттифоќњои касаба дар солњои 

2009-2018 оварда шудааст. Маълумотњои дар љадвал дарљгардида 

таъмини нафаќа, кумакпулињои иљтимої, татбиќи сиёсати шуѓли ањолї 

ва њамчунин барои ташкили истироњати кўдакону наврасон дар давоми 

10 солро фаро гирифтааст.       

Љадвали 2.3.1.  

Маблаѓњое, ки барои таъмини нафаќа,  
кумакпулињои иљтимої,  татбиќи сиёсати шуѓли ањолї 

ва ташкили истироњати кўдакону наврасон дар 
солњои 2009-2018 равона гардидаанд 

     

Солњо 
Талаботи  

пардохтгардидаи 
воќеии нафаќа  

Њамагї, харољоти 
Агентї дар соли 

молиявї 

Аз љумла:  
шуѓли 
ањолї  

Аз љумла:  
Федератсияи 

иттифоќи касаба  

2009 557849,9 685954,1 7260,0 4500,0 

2010 674324,8 845861,8 7300,0 4500,0 

2011 892056,2 1080226,7 8000,0 5200,0 

2012 1144354,3 1362167,8 11000,0 5597,2 

2013 1473604,4 1524124,1 10005,0 6820,4 

2014 1725480,2 1962130,0 12085,8 7034,5 

2015 1758600,5 1965138,6 12150,0 7044,7 

2016 1972735 2197133,8 11539,8 5949,7 

2017 2211445,8 2439019,1 15778,2 8060,0 

2018 2360990,6 2578743,3 16289,3 3222,0 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Агентии суѓуртаи иљтимои ва 
нафаќа барои солҳои 2009-2018.  
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Аз маълумотњои дар љадвал дарљгардида бармеояд, ки харољоти 

воќеии Агентї аз 685954,1 сомонї соли 2009 то 2578743,3 сомонї дар 

соли 2018 афзуда, 3,8 маротиба зиёд гардидаанд. Њамзамон, талаботи 

пардохтгардидаи воќеии нафаќа, агар дар соли 2009 њамагї 557849,9 

сомонїро дар бар гирифта бошад, пас ин талаботњо соли 2018 ба 

2360990,6 сомонї расида, 4,2 маротиба афзудаанд. Ба њисоби миёна 

афзоиши мутлаќи маблаѓњо барои пардохти талаботњои воќеии нафаќа 

200348,9 сомонїро ташкил намуда, суръати миёнасолонаи афзоиши 

маблаѓњо бошад, ба 1,17 ё 17% ба њисоби миёна дар як солро ташкилї 

намудааст:  

 У = У𝑖−У0𝑛−1 = 2360990,6−557849,910−1 = 200348,9 сомонї 
Уi = √AnA1n−1 = √2360990,6557849,910−1 = √4,29 = 1,17 

Дар назар дошта шудааст, ки низоми пардохти нафақа бояд он 

маҳдудиятҳоеро, ки ин меъёрҳо муқаррар кардааст, ќонеъ гардонад. 

Муайян кардани арзиши ин маҳдудиятҳо масъалаи сиёсати иқтисодии 

давлат буда, афзалиятҳои иљтимої дорад. Агар низоми пардохти нафақа 

ба талаботи ин меъёр љавобгў набошад, тағйирот дар параметрҳои 

фаъолияти он талаб карда мешавад, ки ин метавонад синну соли ба 

нафақа баромадан, меъёри пардохт барои суғуртаи ҳатмии нафақа, тарзи 

њисоби нафақа ва ғайрањо бошанд. Бояд қайд кард, ки меъёрҳои 

пешниҳодшударо вобаста ба муњиммияташон дар зинаи аввал 

намегузоранд, балки ҳангоми бањисобгирии нишондињандањои камтарин 

ва зиёдтарине, ки ба ин меъёрҳо мувофиқанд, ба назар гирифта 

мешаванд. Агар синни ба нафаќа баромадан нињоят зиёд бошад ва 

аксарияти кормандон то ин синну сол имконияти зинда мондан надошта 

бошанд, дар ин маврид љуброни нафаќаи онњо ѓайриодилона аст. Яъне, 

эњимолияти зинда мондан то синни нафаќа ва зиёд гардидани 



107 

 

 

 

давомнокии умр ин њам як навъ љубронкунї мебошад. Њамин тариќ, 

бояд ќайд намуд, ки сатњи зиндагии нафаќагирон дар доираи ин 

муносибат бо ду меъёр вобастагии бештар дорад: 

 1. Меъёри бевоситаи сатњи зиндагии ањолї;  

 2. Меъёри асосноккунии демографии синни ба нафаќа баромадан. 

Пешгирї намудан ва ё кам кардани таъсири оќабатњои манфї 

барои рушди иќтисодиёт бо фаъолияти низоми нафаќа алоќаманд буда, 

аз панљ меъёри номбаргардида иборат аст, дутои он бештар барои 

тавсифи самаранокии ин низом истифода мегардад, ки ба он дохил 

мешавад: мушкилоти молиявї ва сарбории демографї дар иќтисодиёт. 

Ба таври назариявї барои муайян кардани таъсири низоми нафаќа 

ба рушди иќтисодиёт танњо меъёрњои таъсиррасон ба иќтисодиёт 

истифода мегардад, ки њангоми корбарии онњо ба таври мустаќиман 

афзоиш ё камшавии ММД дар натиљаи ин таѓйирёбињо ошкор карда 

мешавад. Њамчунин, дар мавриди чунин њисобкунињо номгўи васеи 

фарзияњо оид ба њолати иќтисодиёт ва таъсири баинињамдигарии 

унсурњои он истифода бурда мешавад. Дар ин муддат ба њисоб 

гирифтани меъёри мушкилии молиявии иќтисодиёт ва мушкилоти 

демографї дар иќтисодиёт миќдори фарзияњои камтарро талаб 

менамояд. Меъёрњои номбаргардидаро дар алоњидагї дида мебароем. 

Меъёри сатњи зиндагии нафаќагирон чунин њолате мебошад, ки барои 

иљрои ин меъёр онро шарњ дода, тањлил мебояд кард. Дар ин маврид 

чунин нишондињандањо ба назар гирифта мешаванд: 

а) динамикаи њаљми воќеии нафаќаи миёна (таѓйир ёфтани њаљми 

воќеии нафаќаи миёна дар давраи муайян аз меъёри муќарраргардида 

кам буда наметавонад). 

б) коэффитсиенти ивазшавї (ин коэффитсиент нисбати нафаќаи 

миёна ва музди мењнати миёнаи номиналї њисоб карда мешавад). 
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Бо истифода аз маълумотҳои омори расмӣ коэффитсиенти 

таѓйирёбии сатҳи зиндагии нафақагиронро таҳлил менамоем.      

   Ҷадвали 2.3.2. 

Таносуби музди миёнаи номиналӣ ва нафақаи миёна 

Солҳо Музди миёнаи 
моҳонаи 

номиналӣ (сом) 

Нафақаи 
миёна (сом) 

Коэффитсиенти таѓйирёбии 
сатҳи зиндагии нафақагирон 

(%) 
2000 15,57 4,06 26,07 
2001 23,50 6,01 25,57 
2002 32,55 10,09 30,99 
2003 44,61 13,07 29,29 
2004 61,81 16,92 27,37 
2005 83,58 28,66 34,29 
2006 116,26 42,33 36,40 
2007 163,27 45,21 27,69 
2008 231,53 87,36 37,73 
2009 284,35 90,71 31,90 
2010 354,44 112,80 31,82 
2011 442,13 152,30 34,44 
2012 555,29 181,82 32,74 
2013 694,89 228,27 32,84 
2014 816,27 228,31 27,96 
2015 878,91 230,00 26,17 
2016 962,16 272,13 28,28 
2017 1144,19 270,67 23,65 
2018 1233,82 310,09 25,13 

 Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2018, 2019. -С.122. 

Натиҷаи таҳлил муайян намуд, ки коэффитсиенти таѓйирёбии сатҳи 

зиндагии нафақагирон қисман тағйирёбанда буда, солҳои 2005-2013 рӯ 

ба афзоиш дошта, солҳои охир нисбатан паст гардида, аз чор як ҳиссаи 

музди миёнаи моҳонаи номиналиро фаро гирифтааст. Яъне, дар таносуб 

бо музди миёнаи моҳонаи номиналӣ суръати афзоиш ва ҳиссаи нафақаи 

миёна коҳиш ёфтааст. Бинобар ин, зарур аст, ки чораҳои дахлдор ҷиҳати 

боло бурдани нафақаи миёна роҳандозӣ гардад, зеро бо ин васила сатҳи 

зиндагии нафақагирон беҳтар мегардад. 

Барои тањќиќи пурраи ин масъала ва арзёбии воќеии таносуби 

музди миёнаи воќеї ва нафаќаи воќеиро тањлил намуда коэфисиенти 
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таѓйиёбии сатњи зиндагї нафаќагирон, ки њиссаи нафаќаи воќеиро дар 

музди миёнаи моњонаи воќеї дар бар гирифтааст, њисоб менамоем. Ҷадвали 2.3.3. 

Таносуби музди миёнаи воќеӣ ва нафақаи воќеӣ (реалї) 

Солҳо Музди миёнаи 
моҳонаи воќеї 

(сомонї) 

Нафақаи 
воќеї 

(сомонї) 

Коэффитсиенти 
таѓйиёбии сатҳи зиндагии 

нафақагирон (%) 
2000 12,6 3,3 26,02 
2001 17,2 4,4 25,6 
2002 29,5 9,2 31,1   
2003 38,1 11,2 29,3 
2004 52,8 14,5 27,4 
2005 77,5 26,6 34,3 
2006 103,9 37,9 36,4 
2007 134,4 37,2 27,6 
2008 192,3 72,6 37,7 
2009 267,2 85,3 31,9 
2010 332,8 117,6 35,3 
2011 393,0 135,4       34,4 
2012 524,8 171,7 32,7 
2013 661,2 217,2        32,8 
2014 769,3 216,9        28,1 
2015 830,7 215,7        25,9 
2016 908,6 256,9        28,2 
2017 1066,4 252,3      23,6 
2018 1188,7 298,6 25,11 

 Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2004, 2015, 2019. -С.11-135. 

Меъёри сатњи зиндагии нафақагирон ифодакунандаи он аст, ки 

низоми нафаќа то чї андоза аз ўњдаи иљрои вазифаи худ мебарояд ва 

даромади нафаќагиронро дар сатњи муайян нигоњ медорад.  Яке аз чунин 

нишондињандањое, ки иљроиши ин меъёрро дар бар гирифта, сатњи 

зиндагии нафаќагиронро воќеан ифода мекунад, њадди аќал ва андозаи 

миёнаи нафаќа буда, даромади онњоро нисбат ба кормандон муќоиса 

мекунад. Барои тасдиќи ин гуфтањо љадвали зеринро меорем. 
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 Љадвали 2.3.4. 

Маълумот оид  ба шумораи нафаќагирон, њадди аќал ва андозаи миёнаи 
нафаќа дар солњои 2000-2018 

Солњо 
Шумораи 

нафакагирон 

Њадди 
аќали 

нафаќа 

Афзоиши 
њадди 
аќал 

Фармонњо  
Нафакаи 

миёна 

Афзоиши 
нафаќаи 

миёна 

2000 560000 
2,0 

сомонї   
№431 аз 

18.11.2000 4,06   

2001 559400 
2,0 

сомонї   
  

6,01 48% 

2002 549958 
5,0 

сомонї 1,5 марот 
№717 аз 

26.11.2001 10,09 67,9 

2003 534361 
7,0 

сомонї 40% 
№930 аз 

25.10.2002 13,07 29,5 

2004 523428 
12,0 

сомонї 71% 
№1173 аз 
4.11.2003 16,92 29,5 

2005 520809 
12,0 

сомонї   
  

28,66 69,4 

2006 525816 
20,0 

сомонї 66% 
№1716 аз 
20.03.2006 42,33 47,7 

2007 529161 
20,0 

сомонї   
  

45,21 6,8 

2008 537699 
60,0 

сомонї 2 марот 
№480 аз 

20.06.2008 87,36 93,2 

2009 553985 
60,0 

сомонї   
  

90,71 3,8 

2010 561547 
80,0 

сомонї 33% 
№894 аз 

22.06.2010 112,80 24,4 

2011 591956 
80,0 

сомонї   
  

152,30 35,0 

2012 596597 
104,0 

сомонї 30% 
№1313 аз 
13.08.2012 181,82 19,4 

2013 (аз 1-09-
130 њадди 

аќал) 610871 
130,0 

сомонї 25% 

№1493 аз 
14.08.2013 

228,27 25,5 

2014 
614858 

130,0 
сомонї   

  
228,31 0,0 

2015 
621724 

130,0 
сомонї     230,00 0,7 

2016 (аз 1-07    
156 њадди 

аќал) 642847 
156,0 

сомонї 20% 

№697 аз 
6.06.2016 

272,13 18,3 

2017 664825 
156,0 

сомонї     270,67 -0,5 
2018 (аз 1-09    

180 њадди 
аќал) 687050 

180,0 
сомонї 15% 

№1084 
14.08.2018 

310,09 14,6 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Агентии суѓуртаи иљтимои ва 
нафаќаи Њукуматии Љумњурии Тољикистон барои солҳои 2009-2018. 

Тавре аз маълумотњои љадвал бармеояд, шумораи нафаќагирон 

соли 2018 дар муќоиса бо соли 2000 127050 нафар ё 22,7% афзудаанд. 

Њадди аќалї нафаќа аз 2 сомонї то 180 сомонї ва нафаќаи миёна аз 4 



111 

 

 

 

сомонї то 310 сомонї зиёд гардидаанд. Албатта, бо назардошти њолати 

беќурбшавї меъёри њадди аќали нафаќа ё нафаќаи миёна нокифоя ва 

нисбатан ночиз аст. Суръати афзоиши њадди аќали нафаќа новобаста аз 

ночиз буданаш ќисман ба назар мерасад, лекин аз соли 2014 инљониб 

афзоиши меъёри нафаќаи миёна ќариб, ки дида намешавад. Аз рўи 

маълумотњои омори расмї, агар тањлил карда бароем, музди њаќиќии 

мењнат соли 2018 нисбат ба соли 2000 агар 13,5 маротиба афзуда бошад 

андозаи миёнаи њармоњаи нафаќа дар ин муддат 66,7 маротиба зиёд 

гардидааст. Новобаста аз ин њолат њоло њам ќобилияти харидории 

андозаи миёнаи нафаќа њоло њам хеле кам аст. Дигар нишондињанда ин 

меъёри асосноккунии синни ба нафаќа баромадан мебошад, ки мунтазам 

аз љониби давлат танзим карда мешавад, ва барои мардњо 63 сол ва занњо 

58 сол муќаррар гардидааст [109]. Ин меъёрро чунин нишондињандањо 

дар бар гирифтаанд:  

а) эњтимолияти дарозумрї њангоми расидан ба синни нафаќа (сол) 

б) эњтимолияти зинда мондан то синни ба нафаќа баромадан (сол). 

  Синни нафаќаро яке аз параметрњои ќонунгузории нафаќа мењисобанд, 

ки ќаллобї ё фиребгарї дар ин самт ба таври љиддї њолати низоми 

нафаќаро таѓйир медињад. Њамзамон, имконияти боло бурдани синни ба 

нафаќа баромадан, натанњо асоснокии молиявї, балки демографиро њам 

бояд дошта бошад. Дар акси њол, агар синни нафаќа нињоят боло бурда 

шавад, моњияти иљтимоии худро аз даст дода, мављудияти низоми 

нафаќаро зери суол мегузорад. 

Мувофиќи ќонунгузории мамлакат вобаста ба синни нафаќа чунин 

дигаргунињо ба вуљуд омадааст: дар солњои 1991-1994 синну соли аз 

ќобили мењнат калон – мардони 60 – сола ва калонтар, занони 55 - сола 

ва калонтар; солњои 1995-2001 синну соли аз ќобили мењнат калон – 

мардони 60 –сола ва калонтар, занони 55-сола ва калонтар; cоли 2002: 

синну соли аз ќобили мењнат калон – мардони 61 – сола ва калонтар, 

занони 56-сола ва калонтар; cоли 2003: синну соли аз ќобили мењнат 
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калон – мардони 62 – сола ва калонтар, занони 57-сола ва калонтар; соли 

2004: синну соли аз ќобили мењнат калон мардони 62-сола ва калонтар, 

занони 57-сола ва калонтар. Аз соли 2005 инљониб синну соли аз ќобили 

мењнат калон – мардони 63-сола ва калонтар ва занони 58-сола ва 

калонтар муќаррар гардидааст [34]. 

Як нуќтаро бояд ќайд намуд, ки синни ба нафаќа баромадан дар 

баъзе аз давлатњои Иттињоди Аврупо ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил 

барои занњо ва мардњо якхела аст, лекин дар љумњурињои Осиёи Марказї 

ин нишондињанда фарќ мекунад. 

Љадвали 2.3.5 

Синни ба нафаќа баромадан дар баъзе аз давлатњо 

Номгўи давлатњо Синни ба нафаќа баромадан (сол)  
Давлатњои ИДМ 

 Мард Зан 
Озорбойљон 65 65 
Арманистон 63 63 
Ќазоќистон 63 59 
Ќирѓизистон 63 58 
Гурљистон 65 60 
 Россия 65 60 
Украина  60 58 
Тољикистон 63 58 

Дигар давлатњо 
Британияи Кабир 65 65 
Олмон 67 65 
ИМА 67 67 
Япония 70 60 

 Манбаъ: Маълумотҳо аз сомонаи расмии https://rosstat.gov.ru ва 
https://ec.europa.eu/eurostat гирифта шудаанд.  

Дар муќоиса бо аксарияти давлатњои Иттињоди Давлатњои 

Мустаќил дар Љумњурии Тољикистон синни ба нафаќа баромадан 

фарќияти зиёде надорад, аммо дар муќоиса бо давлатњои пешрафта 

љањон ин нишондињанда пасттар аст. Албатта њангоми муайян намудани 

ин њолат дарозумрии эњтимолии ањолї дар мавриди таваллуд њатман ба 

инобат гирифта мешавад. 
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Аз рўи маълумотњои омори расмї дарозумрии эњтимолї дар 

мавриди таваллуд агар соли 2011 72,5 солро ташкил дода бошад, пас 

соли 2018 ин нишондињанда то 75 сол афзудааст [27]. Аз ин нуќтаи назар 

бояд ќайд намуд, ки синни ба нафаќа баромадан низ бояд зиёд карда 

шавад, зеро танњо дар давоми дањ соли охир дарозумрии миёнаи ањолї 3 

сол зиёд шудааст. 

 Меъёри дигари муќоисакунї сарбории демографї дар иќтисодиёт 

мебошад, ки чунин нишондињандањо ин меъёрро шарњ медињанд: 

а) коэффитсиенти умумии сарбории демографї, %. 

б) коэффитсиенти самаранокии сарбории демографии ањолии синни 

нафаќа, %. 

        Зери мафњуми коэффитсиенти самаранокии сарбории демографї, 

таносуби шумораи нафаќагирон ва шуғлмандон фањмида мешавад. 

Коэффитсиенти умумии самаранокии сарбории демографї чунин 

фањмида мешавад, ки чанд нафар нафаќагирон тамоми гурўњњои 

синнусолї ба як нафар шуѓлнок дар иќтисодиёт ва коэффитсиенти 

самаранокии нафаќагирон таносуби шумораи нафаќагиронро дар 

шумораи умумии ањолї мефањмонад. Дар њолати муайян афзудани 

коэффитсиенти самаранокии сарбории демографї ба динамикаи 

иќтисодиёт таъсири манфї мерасонад. Њамчунин, њолати низоми нафаќа 

ба гуруњи омилњое дохил мешавад, ки ќимати ин коэффитсиентро муайян 

мекунад. Зиёд намудани синни ба нафаќа баромадан метавонад 

самаранокии коэффитсиенти сарбории демографиро кам карда, 

фаъолнокии иќтисодї ва шуѓлнокиро дар он гуруњњои синну солие, ки ин 

таѓйирот ба он тааллуќ дорад, фарогир мебошад.   

Аз рўи маълумотњои омори расмї ин нишондињандањоро њисоб 

карда мебароем. Агар соли 2011 коэффитсиенти самаранокии сарбории 

демографї 26,3% ё 263 промилро (%0) ташкил дода бошад, пас ин 

нишондињанда соли 2017 то 27,6% ё 276 промил (%0) зиёд гардидааст, ки 

афзудани ин коэффитсиент ба рушди иќтисодиёт таъсири манфї 



114 

 

 

 

мерасонад. Нишондињандаи коэффитсиенти самараноки нафаќагирон 

бошад, нисбатан кам гардидааст. Масалан, агар соли 2011 ин 

коэффитсиент 7,6 % ё 76 промилро ташкил дода бошад, пас соли 2017 ба 

7,4% ё 74 промил баробар шудааст. 

Инчунин, самаранокии низоми нафаќаро бо воситаи меъёрњои 

таъсиррасон ба иќтисодиёт муайян мекунанд. Ба чунин 

нишондињандањое, ки иљроиши ин меъёрро тавсиф менамоянд, 

таѓйирёбии ММД ва суръати афзоиши нафаќаи миёна дохил мешавад, ки 

ин таѓйирёби бо банди фоизи ифода карда мешавад. Бо истифода аз 

маълумотњои омори расмї ин таѓйирёбиро дида мебароем.   

                                                               Љадвали 2.3.6.  
Суръати афзоиши андозаи миёнаи нафаќа ва ММД 

Солњо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Андозаи миёнаи 
нафаќа (сомонї) 

152,30 181,82 228,27 230,14 
 

228,17 272,13 270,67 310 
 

ММД (бо нархњои 
амалї) млн. сом 

30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54479,1 61093,6 68844,0 

Суръати афзоиши 
андозаи миёнаи 
нафаќа(%) 

- 119 125 87 114 119 99 114,5 

Суръати афзоиши 
ММД (%) 

- 120 112 113 106 112 112 112,7 

Манбаъ: Њисоби муаллиф аз рўи маълумотњои омори солонаи Љумњурии 
Тољикистон. –Душанбе, 2018. –С. 157.  

Агар суръати афзоиши андозаи миёнаи нафаќаро соли 2018 нисбат 

ба соли 2011 муќоиса намоем, ин нишондињанда -4,5 б.ф.  кам 

гардидааст, дар муќоиса бо суръати афзоиши ММД, ки њамагї -7,3 б.ф. 

кам шудааст. Новобаста аз он ки андозаи миёнаи нафаќа соли 2018 

нисбат ба соли 2011 2,0 маротиба зиёд гардидааст, лекин афзоиши ММД 

нишондињандаи асосии макроиќтисодї 2,3 маротибаро ташкил додааст.  

 Дар муќоиса бо дигар меъёрњои самаранокии низоми нафаќа 

барои татбиќи меъёри таъсиррасонї ду сенарияи њолати низоми нафаќа 

пешбинї гардидааст. Ба андеша мо, меъёрњои самаранокии низоми 

нафаќаи Љумњурии Тољикистон бо якдигар чунин алоќаманд мебошанд:   

 а) меъёри мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт ва меъёри сатњи зиндагии 

нафаќагирон бо якдигар раќобаткунанда буда, харољот барои пардохти 
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ќисми суѓуртавии нафаќа чунин маблаѓе мебошад, ки меъёри сарбориро 

дар иќтисодиёт ва меъёри миёнаи нафаќаро муайян мекунад ва ё 

баръакс. 

б) меъёри сарбории нафаќагирон дар иќтисодиёт ва меъёри асоснокии 

демографии синни ба нафаќа баромадан низ бо якдигар раќобаткунанда 

мебошанд. Њарду нишондињанда аз њудуди синни ба нафаќа баромадан 

вобастаги калон доранд.   

 в) меъёри мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт ва меъёри таъсири 

низоми нафаќа ба иќтисодиёт якдигарро пурракунанда мебошанд. Дар 

њолати муќаррарї камтар шудани мушкилоти молиявї дар иќтисодиёт аз 

тарафи низоми нафаќа маънои камтар шудани мушкилоти молиявии 

корхонањоеро мефањмонад, ки пардохтњои нафаќавиро месупоранд. 

г) меъёри сатњи зиндагии нафаќагирон нисбати меъёри таъсири низоми 

нафаќа ба иќтисодиёт якдигарро пурракунандаанд.  

Яъне, дар њолати муќаррарї сатњи баланди зиндагии нафаќагирон 

маънои афзудани истеъмолоти онњо ва њамзамон ММД-ро мефањмонад.  

 д) меъёри сарбории демографї дар иќтисодиёт дар таносуб бо меъёри 

таъсири низоми нафаќа ба динамикаи иќтисодиёт якдигар пурракунанда 

мебошанд. Дар њолати муќаррарї сатњи баланди сарбории демографї 

дар иќтисодиёт харољоти зиёди иљтимоиро талаб менамояд, ки ба 

афзудани касри буљет ва азнавтаќсимкунии маблаѓњои буљавї ба коњиш 

ёфтани раќобатпазирии корхонањо оварда мерасонад. Ба гуруњи 

меъёрњое, ки метавонанд иловатан самаранокии низоми нафаќаро 

таъмин созанд, инњо дохил мешаванд:  

1. Синну соли ба нафаќа баромадан аз рўи пиронсолї; 

2. Вусъатёбї ё пањншавии њолати фавран ба нафаќа баромадан аз рўи 

пиронсолї; 

3. Меъёри маблаѓи асосї барои пардохти суѓуртаи њатмии нафаќавї; 

4. Меъёрњои бевоситаи таъсиррасонї ба андозаи нафаќа; 

5. Чорањои иловагї.  
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   Зиёд намудани синну соли ба нафаќа баромадан мутаносибан ба 

кам гардидани шумораи нафаќагирон ва харољотњои пардохти нафаќаи 

суѓуртавї оварда мерасонад. Њамчунин, ин чорањо имконияти иљроиши 

меъёри сарбории молиявиро дар иќтисодиёт таъмин месозанд. Бо вуљуди 

ин њангоми боло бурдани синни нафаќа эњтимолияти дарозумрии барои 

расидан ба он ва эњтимолияти зинда мондан то ин муддат мањдуд 

мегардад. Яъне, дар иљроиши меъёри асоснокии демографии синни 

нафаќа мушкилот ба вуљуд меояд. 

Паст намудани њолати фавран баромадан ба нафаќа аз рўи синну 

сол ба иљроиши меъёри сарбории молиявии иќтисодиёт нигаронида 

шудааст. Ин њолат мувозинати молиявии низоми нафаќаро таъмин 

намуда, пардохти маблаѓњои нафаќаи суѓуртавиро аз рўи синну сол кам 

мегардонад. Таѓйир ёфтани низоми меъёри пардохтњои суѓуртаи њатмї 

барои нафаќа иловатан ба афзоиш ё камшавии ММД оварда мерасонад.   

Њарчанд ба воситаи ин меъёр мушкилии ба пардохти маблаѓњо вобаста 

аст, муайян карда мешавад. Ин мушкилї ба истеъмолоти хонаводањо 

таъсир расонида, харољоти давлатї, даромади корхона, шуѓл ва сатњи 

нархњоро таѓйир медињад. Инчунин, низоми пардохтњои суѓуртавї барои 

нафаќаи њатмии суѓуртавї бо меъёри сатњи зиндагии нафаќагирон 

алоќаманд буда, њаљми харољот барои пардохти нафаќа дар шароити 

муайян аз њаљми маблаѓњои суѓуртавии пардохташуда вобаста аст.  

Дар ин самт наќши давлат њамчун танзимгар ва назораткунандаи 

низоми нафаќа хеле калон буда, идоракунї ва танзими давлатии низоми 

нафаќа ё ислоњоти сохтории он наќши муњимро мебозад. Ин масъала аз 

нигоњи илмї омўзиш, тањќиќ ва мушаххаскуниро таќозо менамояд. 

Бинобар ин, њолати танзими давлатии низоми нафаќа ва ислоњоти 

ногузири сохтории онро мавриди тањќиќ ќарор медињем. Зеро дар 

шароити муосир ислоњоти сохтории низоми нафаќа талаботи замон 

буда, бо назардошти њолати воќеии бояд амалї гардонида шавад. 
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Хулосаи параграф. 

Аз тањќиќи илмии масъала бармеояд, ки дар низоми таъминоти 

нафаќаи амалкунанда бо назардошти њолати воќеї ва хусусиятњои 

иќтисоди миллї мушкилоти муайяне љой дорад, ки њалли онњо дар мадди 

аввал меистад. Бинобар ин, чунин тавсия ва пешнињодњоро дар ин самт 

муаллиф пешкаш месозад. 

1. Ташаккул додани низоми мукаммали ќонунгузории соња ва муайян 

намудани механизми пардохти њама гуна шаклњои нафаќа ва ба роњ 

мондани њамкории зичи Агентии суѓуртаи иљтимои ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо тамоми вазорату идорањои дахлдор. 

2. Баланд бардоштани сатњи некуањволии нафаќагирон тавассути ба 

роњ мондани шаклњои гуногун ва муосири хизматрасонї ба онњо ва 

тадриљан боло бурдани андозаи миёнаи нафаќа. 

3. Љињати коњиш додани њолати камбизоатї, хусусан, нафаќагирон 

љорї намудани низоми кумаки унвони иљтимої роњандозї гардида, 

механизми нави таъйин ва пардохти он коркард ва барои баррасї ба 

њукумат пешнињод карда шавад. 

4. Зиёд намудани њаљми маблаѓгузорї аз буљети мамлакат барои 

баланд бардоштани сатњи зиндагии нафаќагирон бояд дар мадди аввали 

сиёсати иљтимоии давлат карор гирифта, омўхтани низоми нафаќаи 

давлатњои пешрафта ва љорї намудани таљрибаи онњо дар амалия аз 

ањамият холї нест. 

5. Љорї намудани суѓуртаи иљтимої барои муњољирони мењнатї ва 

гирифтани полиси суѓуртавї дар мавриди ба нафаќа баромадан ва 

таъйини нафаќа дар њудуди дигар давлат роњи њалли худро ёфта, 

мушкилоти дар ин самт мављудбуда бояд бартараф карда шавад. 

Бинобар ин, зарур мешуморем, ки консепсияи ислоњоти нафаќа тањия ва 

ќабул гардида, ин масъала ба таври мунсифона бо назардошти 

манфиатњои тарафњо баррасї ва њал карда шавад. 
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БОБИ 3. САМТЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ СОХТОР ВА 

ДУРНАМОИ РУШДИ НИЗОМИ ТАЪМИНОТИ НАФАЌА 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

3.1. Роњњои такмили танзими давлатии низоми таъминоти нафаќа  

Айни њол низоми амалкунандаи таъмини нафаќаро яке аз 

сохторњои муњими иљтимої-иќтисодї, ки фарогири њолати таъминоти 

манфиатњои њаётан муњими пиронсолон, маъюбон ва оилањои 

саробонгумкарда мебошанд, фањмидан мумкин аст. Ањамияти иљтимоию 

иќтисодии ин сохтор аз доираи фарогирии он бармеояд. Яъне, масъалаи 

мубрами сатњи пасти андозаи нафаќа дар шакли мутлаќ ва нисбиаш буда 

барои рушди љомеа баъзан монеањоро ба вуљуд меорад. Барои аксарияти 

нафаќагирон манбаи ягона ва воситаи рўзгузаронии онњо ба њисоб 

меравад. Проблемањои дар ин самт љойдошта, пеш аз њама, ба 

ташаккулёбии объективии заминаи молиявии таъминоти нафаќа вобаста 

буда, ислоњоти сохтории онро таќозо менамояд. Њамчунин, дар раванди 

таъйиноти пардохтњо омилњои субъективї ё шахсият наќши муњим 

дорад. 

  Њолати камшавии теъдоди кормандони кироя дар шумораи умуми 

ањолии аз љињати иќтисодї фаъол ба низоми таъминоти нафаќа таъсири 

назарраси худро мерасонад, ки ин њолат зарурати ислоњоти сохторї ва аз 

нав дида баромадани шартњои ба даст овардани нафаќаро таќозо 

менамояд. Бинобар ин, бо маќсади таќвияти њифзи иљтимоии табаќаи 

ниёзманди ањолї Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 01.04.2011с. 

«Консепсияи њифзи иљтимоии ањолї»-ро тањия намуд, ки максади 

нињоиаш ислоҳоти низоми ҳифзи иљтимої, ташаккули меъёрҳои 

иљтимоии давлатї, танзими бозори меҳнат ва шуғли аҳолї, ташкили 

низоми бисёрдараљаи нафақа ва такмили низоми суғуртаи иљтимоии 

давлатї мебошад. Дигаргуниҳои куллии дар тўли чанд соли охир дар 

Тољикистон баамаломада, аз қабили ба эътидол омадани вазъи сиёсї, 

беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои макроиқтисодї, ҳамзамон боқї 
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мондани як қатор проблемаҳо дар соҳаи ҳифзи иљтимоии аҳолї ва 

номувофиқии заминаи кўҳнашудаи меъёрии ҳуқуқї ва сохтории идораи 

сиёсати иљтимої зарурати таҳияи ҳамин Консепсияро ба миён оварданд.  

Таносуби байни нафақаи ҳадди ақали пардохтшаванда ва ҳадди ниҳоии 

нафақа 1:200-ро ташкил медиҳад [7].  

  Ба ин раванд њолати шуѓли ањолї низ бетаъсир буда наметавонад. 

Сатњи шуғлнокӣ дар иќтисодиёт ва теъдоди шуғлмандон мунтазам 

тамоюли камшавї дорад. Агар соли 2011 сатњи шуѓли ањолї 28,8% 

шумораи умумии ањолиро фаро гирифта бошад, ин нишондињанда 

солњои минбаъда ќисман коњиш ёфта, соли 2012-28,6%, 2014-27,5%, 2016-

27,2%, соли 2017-26,9% ва соли 2018 ба 26,6 % баробар гардида (-2,2 б.ф) 

дар маљмўъ кам гардидааст. Дар ин муддат шумораи умумии 

шуғлмандон дар иќтисодиёт њамагї 158,0 њаз. нафар зиёд гардидаанд.  

Масъалаи дигари нигаронкунанда, ки ба ин њолат таъсири манфї 

мерасонад, сол аз сол зиёд гардидани ќувваи кории истифоданашуда дар 

иќтисодиёт мебошад. Агар соли 2011 шумораи ќувваи кории 

истифоданашуда дар иќтисодиёт 2361,0 њаз. нафарро ташкил дода 

бошад, пас ин шумора солњои минбаъдаи 2012- 2449,0 њаз. наф, 2014-

2601,0 њаз. наф., 2016-2786,0 њаз. наф., 2017-2866,0 њаз. нафар ва соли 

2018-2949,0 њаз. нафар зиёд гардида, танњо дар ин муддат афзоиши 

мутлаќи ќувваи кори истифоданагардида дар иќтисодиёт 588,0 њаз. наф., 

ё 24,9% афзудааст, ки албатта, ба ташаккулёбии фонди умумии нафаќа 

таъсири манфї мерасонад. Њиссаи бештари ин гурўњи ањолї ба шуѓли 

ѓайрирасмї машѓул гардида, аз супоридани пардохтњои иљтимої ва 

суѓуртавї дур мондаанд. Ин њолат баробари афзудани шумораи 

нафаќагирон нокифоя будани маблаѓњоро бештар мегардонад, ки яке аз 

мушкилоти асосї ба њисоб меравад. 

Самти дигари ислоњоти сохторї низоми нафаќа њуќуќи гирифтани 

нафаќа ва алоќаманд сохтани шаклњои гуногуни он бо њиссаи шахсии 
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мењнатии нафаќагирон ба њисоб меравад. Ин масъала низ дар доираи 

ќонунгузории амалкунанда омўхта ва баррасї бояд гардад.     

  Дар як ваќт баланд бардоштани сатњи њадди аќали таъминоти 

нафаќа ва тафриќаи иљтимои боадолатона вобаста ба сањми мењнатии 

солњои пешин ва гузариш ба тартиби нави њисоби андозањои нафаќањо 

дар заминаи истифодаии ќоидањои ягонаи нафаќавї ва технологияњои 

њозиразамони иттилоотї  самти дигари ислоњоти низоми нафаќа ба 

њисоб меравад. 

  Мутаносибан зиёд гардидани  дарозумрии эњтимолии ањолї дар 

Тољикистон аз (72,5) сол то (75 сол) дар соли 2018 имконият медињад то 

ин ки танзими давлатии низоми нафаќа ва ислоњоти сохтории он 

гузаронида шуда, масъалаи љойдошта  моњиятан њалли худро  ёбад. 

Тавре ки маълум аст, низоми нафаќаи мо бо тарзи таќсимотї амал 

намуда, дар он нафаќа аз њисоби пардохтњои суѓуртавии кормандон ва 

кордињандагон пардохта мешавад. Вазъи демографии љумњурї боиси он 

гардид, ки таносуби шумораи пардохткунандагони сањмњои суѓуртавї ва 

нафаќагирон дар сатњи паст ќарор дошта, тамоюли камшавї дорад. 

 Моњияти масъалаи љойдошта аз он иборат аст, ки айни њол 

таносуби мављудаи байни ин нишондодњоро чї гуна нигоњ дошта ва 

таъмин  карда метавонем. Яќинан маълум аст, ки дар њолати бетаѓйир 

будани тарифи суѓуртавї аз њисоби кадом манбаъ зиёд намудани 

маблаѓњои нафаќавї муаммои асосї мебошад. Роњи њалли масъала 

бештар намудани шумораи пардохткунандагони сањмњои суѓуртавї,  

гирандагони нафаќа ва бењтар гардонидани таносуби байни онњост. 

Тавре маълум аст, шумораи шуғлмандон дар иќтисодиёт  

пардохткунандагони асосии маблаѓњои нафаќавї ба буљет њисобида 

мешаванд. Бинобар ин, омўзиши таносуби шумораи нафаќахўрон ва 

теъдоди шуғлмандоне, ки ба як нафар нафаќахўр рост меояд, ањамияти 

муњим дорад. Аз рўи маълумотњои омори расмї таносуби ин 

нишондињандањо дар њолати баръакси якдигар ќарор дошта,  шумораи 
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шуғлмандон ба як нафар нафаќахўр тамоюли камшавї дорад (нигаред ба 

диаграммаи 3.1.1).  

 Диаграммаи 3.1.1. 
Шумораи нафаќагирон ва шуғлмандон ба як нафар нафаќагир дар 

Љумњурии Тољикистон 

 

Диаграммаи 1. Шумораи нафақагирон ва шуғлмандон 

 Тавре аз маълумотњои наќша дида мешавад, шумораи 

шуғлмандоне, ки ба як нафар нафаќагир рост меоянд, мутаносибан кам 

гардида, шумораи умумии нафаќагирон тамоюли зиёдшавї дорад. Ин 

њолат мушкилии дигар, яъне маблаѓгузории соња ва њарчи бештар људо 

гардидани маблаѓњоро аз буљет таќозо менамояд. Масалан, харољоти 

буљети давлатї барои суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої дар таносуб 

бо ММД мунтазам дар афзоиш буда, соли 2011- 3,8%, соли 2015-5,4% ва 

соли 2017 5,0%-и ММД-ро ташкил дода, њамагї 1,2 б.ф. зиёд гардидааст. 

Њол он ки иљроиши аслии воридоти пардохтњои иљтимої соли 2011 2,6%, 

соли 2015 2,8% ва соли 2017 њамагї  2,4%-и ММД-ро ташкил додаанд. Аз 

рўи дараљаи низоми буљавї дар сохтори таќсимоти даромаду харољоти 

буљет маблаѓгузории суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої низ мунтазам  

кам гардидааст. Агар соли 2011 маблаѓгузории суѓуртаи иљтимої ва 

њифзи иљтимої 2,5%-и харољоти буљети давлатиро ташкил карда 

бошанд, пас ин нишондињанда солњои минбаъда тамоюли камшавї 
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дошта, соли 2012 1,8%, соли 2014 1,5%, 2016 1,4% ва соли 2017 њамагї 

1,3% харољоти буљетро дар бар гирифтааст [37]. Натиљаи тањлил муайян 

намуд, ки тамоюли кам гардидани шумораи шуѓлнокон дар иќтисодиёт 

ба як нафар нафаќагир мунтазам ба назар мерасад.  

 Сабаби асосии кам гардидани шумораи шуѓлмандон дар 

иќтисодиёт ба як нафар нафаќагир босуръат зиёд гардидани шумораи 

нафаќагирон ва ба дараљаи зарурї рушд наёфтани соњањои воќеи 

иќтисодиёт ё ташкил нашудани љойњои нави корї мебошад. Агар рушди 

иќтисодиёт мунтазам ба роњ монда шуда, шуѓли пурмањсул таъмин 

гардад ин, њолат аз байн меравад. 

 Афзудани нишондињандаи шартии касри буљети фонди нафаќа 

ифодакунандаи буњрони низоми нафаќа ва сатњи баланди сарбории 

нафаќа дар иќтисодиёт буда наметавонад. Касри шартии буљети нафаќа 

маънои онро дорад, ки маблаѓгузорї ба нафаќаи суѓуртавї, аз як тараф, 

байни корфармо ва коргар ва аз дигар тараф аз њисоби тамоми 

даромадњои буљети давлатї чї гуна таќсим гардидаанд. Лекин дар 

нињоят даромади буљет аз вазъи иќтисодиёт ва фаъолияти   кормандону 

корфармоён вобастагии зиёд дорад. Аз маълумотњои омори расмї 

бармеояд, ки харољоти буљети љумњуриявї барои суѓуртаи иљтимої ва 

њифзи иљтимої дар сохтори умумии харољоти буљети давлатї низ хеле 

коњиш ёфтааст. Агар ин харољотњо соли 2011 22,5% буљети давлатиро дар 

бар гирифта бошанд, пас солњои минбаъда 2013 20,8%, соли 2014 18,4%, 

соли 2016 13,4% ва соли 2017 њамагї 12,7% харољоти умумии буљети 

давлатиро дар бар гирифта, ( -9,8) б. ф. ё 56,4% кам гардидаанд [38]. 

 Агар масъалаи таъсири байнињамдигарии низоми нафаќа ва дигар 

сегментњои иќтисодиёт мавриди омўзиш ќарор дода шавад, пас бояд 

ќайд намуд, ки сатњи рушди иќтисодиёти миллї, пеш аз њама, ба сатњи 

муносиби нафаќа ва љобаљогузории афзалиятњои сиёсати иљтимоию 

иќтисодии давлат таъсир расонида, њамчунин, имконияти азнав 

таќсимшавии захирањоро ба нафъи низоми нафаќа дида мебарояд. Яъне, 
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иќтисодиёти пешрафта ва мутараќќї дар муќоиса ба дигарон имкон 

дорад ба нафъи нафаќагирон њиссаи бештари захирањоро равона намояд, 

ки дар натиља њамзамон раќобатпазирии иќтисодиёт ва сатњи зиндагии 

дигар категорияњои ањолї паст намегардад. Бинобар ин новобаста аз 

шакл ё тарњи низоми нафаќа омили асосї ё муњими баланд бардоштани 

сатњи зиндагии нафаќагирон рушди иќтисодии давлат ба њисоб меравад.  

 Дар давоми соли 2018 маблаѓгузории низоми нафаќа дар њаљми 

умумии ММД мутаносибан таѓйир ёфта, ба 3,87% баробар шудааст, вале 

дар муќоиса бо дигар давлатњо ин нишондињанда хеле паст мебошад. 

Масалан, дар сатњи давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил харољот 

барои низоми нафаќа дар таносуб бо ММД 10% дар Озорбойљон, 

Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова ва Россия, 10,3% дар 

Белорусия ва то 15% дар Украина мебошад [58]. Ављи бекорї ва шуѓли 

ѓайрирасмї дигар омилҳои номатлуб ва масъалаи њалталаби аксарияти 

давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ба шумор рафта, нафаќаи 

миёна дар аксарияти ин давлатњо њамагї барои 12-15 рўз кифоя аст. Ба 

андешаи мо барои бартараф намудани ќашшоќї ва бењтар гардонидани 

сатњи зиндагї њадди аќали нафаќа бояд 120$ (4$ ё 40-сомонӣ дар як рўз) 

бошад, ки музди мењнати миёнаи аксарияти  соњањои  иќтисодиёт дар 

љумњурї аз ин нишондињанда кам аст.  

  Яке аз нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии давлат ҳаҷми ММД 

ба ҳар сари аҳолӣ мебошад, ки  тамоюли афзоиш дорад. Агар соли 2011 ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳолӣ 3898,1 сомонӣ ё 845,6 доллари ИМА 

бошад, пас ин нишондиҳанда соли 2018 то 7638,2 сомонӣ ё 834,7 доллари 

ИМА тағйир ёфтааст. Агар афзоиши ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳолӣ бо 

сомонӣ 1,9 маротиба ё 95,9% зиёд гардида бошад, пас бо доллари ИМА 

ин нишондиҳанда 1,3% кам гардидааст. Ин ҳолат аз мунтазам афзоиш 

ёфтани нархҳо ва беқурбшавии пули миллӣ дар муқоиса бо доллари 

ИМА гувоҳӣ дода, таъсири манфии худро ба сатҳи зиндагии 

нафақахӯрон мерасонад. Масалан, соли 2011 ММД ба њар сари ањолї ба 
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845,6 доллари ИМА баробар буда, дар соли  2014 то 1119,3 доллар 

афзудааст, вале соли 2017 ин нишондињанда њамагї 808,6 доллар ва соли 

2018 834,7 долларро ташкил дода, 25,4% кам гардидааст. Агар ин 

нишондињандаро бо дигар давлатњо муќоиса намоем, пас фањмидан 

мушкил нест, ки њифзи иљтимоии нафаќахўрон ва дигар табаќањои 

осебпазир, ки пардохтњои иљтимоиро мегиранд, њолати на он ќадар хуб 

доранд. Бинобар ин масъалаи њифзи иљтимоии нафаќагирон яке аз 

масъалањои муњими њалталаб дар ояндаи наздик ба њисоб рафта, њалли 

сариваќтии он дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 

хеле хуб дарљ гардидааст. Яъне масъалаи таъмини устувории низоми 

нафаќа ва имконияти фаъолияти муназзами он, фароњам овардани 

шароити њуќуќї барои сармоягузории ин низом ва ташаккули низоми 

нафаќа, аз љумла барои муњољирони мењнатї яке аз масъалањои 

аввалиндараља ба њисоб мераванд. Бинобар ин, тавре дар Стратегия ќайд 

гардидааст, дар самти таъмини устувории дарозмуњлати низоми нафаќа 

корњои зеринро ба анљом расонидан зарур аст:  

1. Мукаммал намудани низоми танзими иштирокчиёни бозори 

андўхтњои нафаќавї, аз љумла тавассути љорї намудани элементњои 

назоратии ба хавф  нигаронидашуда; 

2. Фароњам овардани шароитњои њуќуќї ва институтсионалї барои 

сармоягузории андўхтњои нафаќавї ба воситањои молиявии дарозмўњлат 

бо назардошти сармоягузорї ба инфрасохтор дар доираи лоињањои 

шарикии давлат ва бахши хусусї; 

3. Таъмини гузариш ба ташаккули нафаќа дар асоси суѓурта ва 

андўхт, аз љумла нафаќа барои муњољирони мењнатї. 

Мукаммалгардонии низоми нафаќа имконият медињад, ки танзими 

иштирокчиёни бозори нафаќа бо роњи љорї намудани шаклњои гуногуни 

унсурњои назоратии њозиразамон ба роњ монда шуда, њолатњои гуногуни 

ѓайриќонунї гирифтани нафаќа муайян ва ошкор карда шавад. Яъне, 

љорї намудани кортњои пардохтї барои нафаќагирон тавассути 
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банкоматњо пардохти нафаќа ва дигар усулњои муосир имконияти њалли 

сариваќтии ин масъаларо таъмин карда метавонад ва амалњои хусусияти 

коррупсионидоштаро камтар мекунад.  

Масъалаи сармоягузории низоми нафаќа ва такмили роњњои 

гуногуни маблаѓгузории ин соња яке аз масъалањои мубрам ба њисоб 

меравад. Бинобар ин, фароњам овардани шароити њуќуќии мусоиди 

институтсионалї бо назардошти сармоягузории дарозмуддати ин самт 

ањамияти хеле калон дорад. Њамзамон, татбиќи имконияти вусъат ва 

таќвият бахшидани шарикии бахши хусусї ва давлат дар самти 

сармоягузории низоми нафаќа мубрам арзёбї гардида, дар оянда ин 

масъала бояд аз нигоњи њуќуќї ва иљтимої њалли худро ёбад. Масъалаи 

аз њама  њалталаб, хусусан барои Љумњурии Тољикистон, аз назари мо, 

ташаккули низоми нафаќа дар асоси суѓурта ва андўхт, аз љумла барои 

муњољирони мењнатї ба њисоб меравад. Зеро ин масъала пањлуњои зиёди 

њуќуќї ва иљтимоии њалнагардида дошта, дар асоси созишномањои 

байнидавлатї ва байналмилалї бояд омўхта ва баррасї гарданд. Чунки 

шахс дар тамоми давраи ќобилияти мењнатиаш дар муњољирати мењнатї 

буда, њангоми расидан ба синни нафаќа ва ё аз даст додани саломатї ва 

ваќти гирифтани нафаќа ба ватан бармегардад.  Айни њол аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба Федератсияи Россия лоињаи 

созишномаи байнидавлатї оид ба пардохт ва таъйини нафаќаи иљтимої 

барои муњољирони мењнатї пешнињод гардидааст. Ин созишнома бо 

маќсади њалли масъалаи таъминоти нафаќаи шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон, ки дар Федератсияи Россия ва шањрвандони Федератсияи 

Россия, ки дар Љумњурии Тољикистон муваќќатан ба таври расмї 

фаъолияти мењнатї намуда, тибќи ќонунгузорї аз музди мењнат ва 

даромади онњо ба маќомоти ваколатдори давлатии давлати будубош 

суѓуртаи давлатии иљтимої (нафаќавї) пардохт карда шудааст, равона 

гардидааст. Инчунин, дар доираи фаъолияти Комиссияи 

байнињукуматии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия оид ба 



126 

 

 

 

њамкорињои иќтисодї аз љониби Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати мењнат ва њифзи 

иљтимоии Федератсияи Россия лоињаи шартнома байни Љумњурии 

Тољикистон ва Федератсияи Россия дар бораи њамкорї дар соњаи 

таъминоти нафаќа тањия карда шудааст. То имрўз барои такмилу 

мувофиќа ва омодасозї барои ба имзо расонидани лоињаи санади мазкур 

дар се давр машварати коршиносони њарду љониб баргузор шудааст ва 

њамкорињо дар ин самт дар доираи љаласа ва машварати коршиносон бо 

Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Федератсияи Россия идома 

доранд. 

Бояд тазаккур дод, ки ин созишнома дар бораи кафолатњои 

њуќуќњои шањрвандони давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 

дар соњаи таъминоти нафаќа аз 13 марти соли 1992 то айни њол  мавриди 

амал ќарор дорад. Њамчунин, масъалаи нафаќаи хизматчиёни давлатї аз 

рўи ин созишнома дар асосњои умумї, тибќи шарт ва меъёрњои Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї» аз 

љониби маќомоти ваколатдор оид ба таъйини  нафаќа дар љойи 

истиќомат таъйин ва пардохт карда мешавад. Тибќи муќаррароти  

моддаи 13 банди 1 Ќонуни болозикр нафаќаи суѓуртавї аз рўи синну сол 

барои мардњо њангоми расидан ба синни 63 ва мављуд будани собиќаи 

суѓуртавии на камтар аз 300 моњ ва барои занњо њангоми расидан ба 

синни 58 ва мављуд будани собиќаи суѓуртавии на камтар аз 240 моњ 

таъйин карда мешавад.  

Дар асоси моддаи 31 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

нафаќањои суѓуртавї ва давлатї»ба нафаќаи суѓуртавии хизматчиёни 

давлатие, ки на камтар аз 15 сол собиќи хизмати давлатї доранд, аз 

њисоби маблаѓњои буљети давлатї  ба андозаи 50 фоизи нафаќаи 

заминавї иловапулї ба нафаќа пешбинї карда шудааст.  

Њаминро бояд ќайд намуд, ки собиќаи миёнаи корї барои нафаќа 

дар Федератсияи Россия соли 2018 9 сол буда, то 15 сол афзудани он соли 
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2024 пешбинї гардидааст, лекин дар ин давлат андози иљтимої барои 

муњољирон аз соли 2012 љорї гардидааст. Аз рўи њисоби мутахассисони 

рус собиќаи миёнаи корї айни њол дар Федератсияи Россия барои 

шањрвандони Тољикистон њамагї 5 солро ташкил намудааст, ки барои 

расидан ба синни нафаќа кифоя нест. Њамзамон, мувофиќи лоињаи 

ислоњоти низоми нафаќа боло бурдани синни нафаќаро барои мардњо то 

синни 65-солагї ва барои занњо то 63-сола ба наќша гирифтааст. Ин 

њолат муњољирони мењнатиро аз њуќуки гирифтани нафаќа мањрум 

месозад ва поймол гардидани њуќуќ ва уњдадорињои онњоро дар назар 

дошта, беадолатї нисбат ба ин табаќаи осебпазири љамъиятиро ифода 

менамояд. Зеро аксарияти муњољирон ќобилияти мењнатї, дониш ва 

малакаи худро сарфи мењнати вазнин дар шароити мушкил ва 

тоќатфарсо намуда, музди мењнати ночиз мегиранд. Дар ин масъала 

намояндагони ташкилотњои љамъиятї ва њуќуќї, диаспорањои муќими 

Федератсияи Россия бояд бетараф набошанд ва вокуниш нишон дињанд. 

Хулосаи параграф 

Масъалаи танзими давлатии низоми таъминоти нафаќа дар 

шароити муосир ањамияти бештареро касб менамояд, зеро таъсири 

омилњои дохилию берунї ба низоми иќтисодии давлат рўз аз рўз бештар 

мегарданд. Њамчунин, њолати шуѓлї ањоли ва мунтазам зиёд гардидани 

ќуваи кори истифоданашуда дар иќтисодиёт, афзудани шумораи 

шуѓлнокони ѓайрирасмї, мутаносибан зиёд гардидани дарозумрии ањолї 

омилњои муњиме мебошанд, ки ба ин раванд таъсири манфи мерасонанд. 

Бинобар ин, њалли чунин масъалањоро дар самти танзими давлатии 

низоми таъминоти нафаќа муњим мењисобем. 

- Њолати камшавии шумораи кормандони кироя дар шумораи 

умумии аз љињати иќтисодї фаъол ба низоми таъминоти нафаќа таъсири 

манфї расонида, аз нав дида баромадани шартњои ба даст овардани 

нафаќаро таќозо менамояд. 
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- Афзоиши ќувваи кории истифоданашуда ва шуѓли ѓайрирасмї 

масъалаи нигаронкунанда буда, ин њолат танзими њуќуќї ва идораи 

сариваќтиро таќозо менамояд, ки барои ташаккулёбии фонди умумии 

нафаќа имконият медињад. 

- Мутаносибан зиёд гардидани дарозумрии эњтимолии  ањолї 

бозбинии синни ба нафаќа баромаданро таќозо менамояд, ки бо 

назардошти зиёд гардидани ин нишондињанда имконияти боло бурдани 

синна ба нафаќа баромаданро медињад. 

3.2. Такмили сохтори ташкилию идоракунии низоми таъминоти нафаќа  

Тибќи ислоњоти низоми нафаќа сатњи сеюми низоми таъминоти 

нафаќа, ки ихтиёрї низ номида мешавад, низоми нафаќаи ѓайридавлатї 

ба њисоб рафта, ояндаи яке аз шаклњои ривољёфта мегардад. Ин таљриба 

дар аксарияти давлатњои пешрафта татбиќ гардида, натиљањои хуб дода 

истодааст. Бинобар ин, таъминоти ѓайридавлатии нафаќа яке аз шаклњои 

мухталифи нафаќаи давлатї баромад намуда, њамчун манбаи иловагии 

маблаѓгузорї дар оянда ба њисоб меравад. Инчунин, он метавонад чун 

шакли иловагии низоми нафаќаи касбии муассисањои алоњида, 

њамзамон, дар соњањои мухталифи иќтисоди миллї татбиќ гардида, ба 

шакли таъминоти шахсии нафаќаи шањрвандон, ки љамъоварии 

маблаѓро дар асоси бастани созишномањо бо фондњои нафаќаи 

ѓайридавлатї ба вучуд овардаанд, амал намояд. Бавуљудоии наќшањои 

иловагї дар шароити муосир яке аз вазифањои афзалиятнок ба њисоб 

рафта дар навбати аввал аз љониби давлат бояд дастгирї ва 

маблаѓгузорї карда шавад. Аз љониби Њукумат Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи фондњои ѓайридавлатии нафаќа» тањия ва 

пешнињод гардид, ки муносибатњои њуќуќї ва иќтисодии марбут ба 

таъсис, фаъолият, азнавташкилдињї ва барњамдињии фондњои 

ѓайридавлатии нафаќаро дар Љумњурии Тољикистон танзим намуда, 

татбиќи њуќуќњои шањрвандонро барои таъминоти ихтиёрии иловагї ба 

нафаќа таъмин менамояд. Фонди ѓайридавлатии нафаќа шакли махсуси 
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ташкилию-њуќуќии ташкилоти ѓайритиљоратии махсусгардонидашуда 

оид ба таъмини шањрвандон бо нафаќа ба тарзи ихтиёрї мебошад [6].  

Дар њамин замина, сохтори соњавии ташаккули фонди њифзи 

иљтимоиро дар расми 3.2.1. њамчун далели возењи инъикоси масъалаи 

мазкур арзёбї намудан мумкин аст. 

Расми 3.2.1.,  Низоми ташаккули фонди њифзи иљтимої дар Љумњурии 
Тољикистон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манбаъ: Тањияи муаллиф 

 Дар Љумњурии Тољикистон љараёни ташаккули воситањои пулии 

фонди њифзи иљтимоиро Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба уњда дошта, маблаѓњои ин фонд 

асосан аз њисоби андози иљтимої 25%- аз њисоби шахсони ҳуқуқӣ, 20% аз 

Агентии суѓуртаи иљтимої 

ва нафаќаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 

Бонкї давлатии 
амонатгузории Љумњурии 

Тољикистон 
«Амонатбонк» 

Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон 

Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 

Шахсони 
њуќуќї 

25% 

Шахсони 
воќеї 

1% 

нафаќагирон 

Сохибкорони 
инфиродї 

20% 
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њисоби соҳибкорони инфиродӣ ва 1%- аз њисоби шахсони воќеї, ки аз 

љониби Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 

љамъоварї карда мешавад, таъмин мегардад. Дар баробари ин, љињати 

пурра таъмин намудани фонд бо воситањои пулї Вазорати молияи 

Љумњурии Тољикистон онро субвенсия менамояд. Воситањои пулї 

бошанд, ба нафаќагирон ба воситаи Бонкї давлатии амонатгузории 

Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк» расонда мешаванд. 

Баланд бардоштани самаранокии ташаккулёбии буҷети муассисаи 

суғурта ва идоракунии гардиши пули буҷети Агентии суѓуртаи иљтимої 

ва нафаќа ва муайян кардани ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он ва устувории 

низоми таъминоти молиявии нафаќа ва харољоти онњоро аз рўи як ќатор 

меъёрњо бањо додан ва ташаккулёбии манбаъњои буљети муассисаи 

суѓуртаро аз њисоби сарчашмањои зерин ташкил кардан мумкин аст: 

-саҳмҳои суғуртавӣ; 

-маблағҳои буҷети давлатӣ; 

-маблағҳои товон ва дигар муҷозоти молиявӣ; 

- даромад аз ҷобаҷогузорӣ ва сармоягузории маблағҳои муваққатан 

озоди суғуртаи ҳатмии нафақавӣ; 

- саҳмҳои ихтиёрӣ ва маблағҳои хайрияи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба 

сифати суғуртакунандагон ё шахсони суғурташуда онҳоро пардохт 

накардаанд; 

- манбаъҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ 

накардааст; 

 Харҷи маблағҳои буҷети муассисаи суғурта: 

Маблағҳои буҷети муассисаи суғурта таъйиноти мақсаднок дошта, ба 

мақсадҳои зерин равона мегарданд: 

- мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ба пардохт ва 

индексатсияи нафақаи суғуртавӣ ва кумакпулӣ барои дафни нафақагире, 
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ки дар рўзи фавташ кор намекард, барои ба суратҳисоби инфиродии 

шахси берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон суғурташуда гузаронидани 

маблағҳои арзишаш баробари маблағҳои андўхти нафақавии дар қисми 

махсуси суратҳисоби инфиродии шахси мазкур баҳисобгирифташуда; 

- дастрасгардонии нафақае, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети муассисаи 

суғурта пардохт карда мешавад [9]. 

Маблаѓгузории нафаќаи ихтиёрї иловатан метавонад њамчунин бо 

пардохти пешакї муќарраргардида ё бо аъзоњаќќии муайяншуда бошад 

ва ё њарду принсипро метавон истифода бурд. Манбаъњои маблаѓгузории 

ин низоми нафаќа аз њисоби суѓуртаи аъзоњаќќии кордињанда ё ин ки аз 

њисоби аъзоњаќии худи коргар метавонад бошад. Дар навбати худ њамаи 

уњдадорињо оид ба низоми нафаќа бо маблаѓгузорї дар шакли активњои 

љамъшаванда ва воридоти аъзоњаќќї дар оянда фаро гирифта мешавад. 

Масъалаи дигари муњим аз андоз озод намудани аъзоњаќќии суѓуртавї 

мебошад, ки аз љониби кордињанда ба фонди ѓайридавлатї пардохт 

мегардад. Имконияти њалли ин масъала низ бар уњдаи давлат вогузор 

гардида, аъзоњаќќињои суѓуртавї аз андоз пурра бояд озод карда 

шаванд. Азбаски њиссаи бештари дороињои фонди нафаќаи ѓайридавлатї 

аз љониби бахши воќеии иќтисодиёт сармоягузорї карда мешавад 

бинобар ин озод намудани фоидаи бевоситаи аз сармоягузорї ба даст 

овардаи онњо ба маќсад мувофиќ ва сариваќтист. Албатта, рушд ва 

ташаккулёбии низоми нафаќаи ѓайридавлатиро бе дастгирї ва назорати 

доимии давлат тасаввур кардан ѓайриимкон аст, бинобар ин, маќомоти 

давлатиеро, ки додани иљозатнома ва назорати доимии фондњои нафаќаи 

ѓайридавлатї медињад, дуруст муайян намудан лозим аст. 

 Раванди гузариши мунтазам ба принсипњои муосири таъйиноти нафаќа 

бо назардошти њолати пурра нигоњдошти њуќуќ ва уњдадорињои 

нафаќагирон, ки мутобиќ ба низоми амалкунандаи нафаќа амалї 

гардидааст, бояд ба инобат гирифта шавад.  
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Дар маљмўъ, њаминро бояд ќайд намуд, ки ислоњоти низоми нафаќа 

ин барномаи мураккаби гуногунпањлу буда, дар ќабули он ба иштибоњ 

ва саросемагї роњ додан лозим нест, он ќабули ќарорњои дурандешонаро 

таќозо менамояд. Татбиќи амалии ин консепсия ба бењтар гардидани 

механизми маблаѓгузорї ва бозсозии нињодии ин низом имконият 

медињад.  Дар ояндаи наздик амалї намудани низоми бақайдгирии 

хусусии ҳуқуқи нафақавии шахсони суғурташуда, ки бо истифодаи 

технологияњои иттилоотї ва барномањои муосир ҳангоми гузариш ба 

принсипҳои таъйини нафақаи суғуртавї ва љорї намудани андозаҳои 

аниқи пардохтҳои таъйиншуда аз давр ва меъёри пардохти аъзоҳакқиҳои 

суғуртавї вобастабуда зарур аст. Чунин бақайдгирї на танҳо интизоми 

молиявии пардохткунандагони андози иљтимоиро мустаҳкам мекунад, 

балки имконият медиҳад, ки тартиби таъйин ва пардохти нафақаро 

куллан сода ва осон намуда аз љамъоварї ва ба мақомоти дахлдор 

пешниҳодкунии њуљљатњои зиёд дар бораи собиќаи корї, њолати суѓурта 

ва маош озод карда шаванд.  Азбаски ин мақомот дорои ахбори зарурї 

мешавад, дар натиља муҳлати барасмиятдарории нафақа кам гардида, 

зарурати љорї намудани дафтарчаҳои мехнатї, ки аз онҳо дар шароити 

гузариш ба иқтисодиёти бозорї суистифодаи зиёд љой дошт, аз байн 

меравад. Њамчунин, масъалаи ташкили фонди захиравї дар ин самт 

ањамияти калон дорад.  

Яъне, захирањои озоди фонди нафаќа бояд шаффоф ва самаранок 

истифода гардида, натиља ва њолати истифодабарии онњо барои тамоми 

мардум ошкор ва дастрас бошанд. Тамоми чорањои андешидашуда 

барои таъмини муътадили молиявии низоми нафаќа мусоидат намуда, 

сатњи боварии мардумро ба ислоњоти иљтимої бештар мегардонад. 

Амалишавии механизми ба низом даровардани имтиёзњои нафаќавї 

барои кам намудани харољоти ѓайримаќсаднокї таъминоти нафаќаи 

давлатї мусоидат намуда, љорї гардидани адолати иљтимоиро њангоми 

таъйини нафаќа таъмин мекунад.  
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Њамзамон, раванди амалї гардидани таъминоти нафаќаи 

имтиёзнок бояд мунтазам дар доираи низоми нафаќаи касбии иловагї бо 

назардошти зарурати кам кардани вазни ќиёсии андозњо барои 

корфармоён љорї карда шавад. Тадриљан гузаштан ба чунин механизми 

таъминоти нафаќа такмили бамеъёрдарории омилњои зараровари 

муњити истењсолї ва раванди мењнатро талаб намуда, асосро барои 

гузаронидани корњо, касбу вазифањо ба категорияи кормандон, ки барои 

онњо нафаќа пеш аз мухлат таъйин карда мешавад, муайян менамояд. 

Вобаста ба ин, яке аз шартњои асосї барои додани имтиёзњои андоз ба 

низоми иловагии касбии нафаќа бояд њалли масъалаи нигоњ доштани 

њуќуќ ва имтиёз барои ба даст овардани нафаќаи давлатї бошад. Яъне, 

масъалањои зиёди њалталаб дар низоми њифзи иљтимоии ањолї љой 

дорад, ки ба низоми суѓуртаи њатмии иљтимої алоќаманд буда, њалли 

сариваќтии онњо барои рушди низоми нафаќаи давлатї имконият 

медињанд. Бинобар ин, такмили низоми суѓуртаи иљтимої таќозои њалли 

як ќатор масъалањоро муњим мењисобад. Аз љумла дар оянда тањияи 

стратегияи умумимиллии рушди низоми суғуртаи иљтимої, ки ба 

манфиатњои коргарону корфармоён ва шаҳрвандони бекор љавобгў 

бошад ва барои муњлати дуру дароз пешбинї гардида, нақшаи 

маблағгузории он такмилёфта ва љавобгўи талаботи замони муосир 

гардад.  

Дар баробари ин, як ќатор камбудињо дар фаъолияти низоми 

суѓуртаи иљтимої ошкор гардиданд, ки аз мављудияти унсурњо ва 

намудҳои зиёди таъминоти ғайрисуғуртавї аз ҳисоби маблағҳои 

суғуртаи иљтимої шањодат медињад. Таҳлили амалан истифодабарии 

андози иљтимої нишон медиҳад, ки самараи интизоршаванда аз љорї 

намудани он ба даст наомадааст. Бояд ќайд намуд, ки аъзоҳаққиҳои 

суғуртавї ба андози махсус барои корфармоён табдил ёфтанд, ки аз ин 

онҳо ягон ҳуқуқ ва ваколат ба идора ва назорат аз болои истифодаи 

маблағҳои суғуртаи иљтимої ба даст наовардаанд. Баръакс сарбории 
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баланд ба фонди музди меҳнат боқї монда, устувории молиявии 

фондҳои иљтимої ба даст наомадааст ва раванди љамъоварии маблағҳо 

сода карда нашудааст. Ќисмати бештари ањолии дар иќтисодиёт фаъол 

ба низоми суѓуртаи иљтимої љалб нагардидаанд ва маблаѓгузории 

молиявии суѓуртаи иљтимої бе низом ва номутобиќ фаъолият менамояд.  

Дар ин самт њисоботњои воќеї вуљуд надоранд ва њаљми 

аъзоњаќќии суѓуртавї аз рўи намудњои хатарњои иљтимої асоснок карда 

нашудаанд. Инчунин, принсипњои таќсимоти масъулият байни корманд, 

корфармо ва давлат муайян карда нашудааст ва дар низоми пардохтњое, 

ки хусусияти андозї доранд, аъзоњаќќињои суѓуртавї вуљуд надоранд. 

Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки масъалаи ислоҳоти низоми суғуртаи 

иљтимої бояд масъалаи таҳияи модели он ва инчунин, механизми 

азнавсозиро дар бар гирад. Ҳангоми барпо намудани модели суғуртаи 

иљтимої муҳим аст, ки ба воқеияти имрўза баҳои холисона дода, 

тамоюлҳоро дар раванди рушди љомеа амиқтар пешбинї намуд. 

Инчунин ба назар гирифтани имконияти ислоҳот, аз љумла ҳамон далеле, 

ки давлат дар вазъи мураккаби иқтисодиву молиявї қарор дорад ва худи 

эҳтиёљоти аҳолї дар ҳифзи иљтимої афзоишёбанда аст. Барои ин бояд 

механизми гузариши маќсаднок ва дуруст ба низоми нави суғуртаи 

иљтимої пешнињод карда шавад. Имрўз маќсади нињоии ислоњоти 

низоми давлатии суѓуртаи иљтимої, ки нафаќа як љузъи он ба њисоб 

меравад, барпо намудани низоми мустањками молиявиест, ки барои 

кормандон аз хатарњои иљтимої муњофизати боэътимодро таъмин 

намуда, барои аз байн рафтани даромади суѓурташаванда имконият 

медињад. Инчунин, муайян намудани доираи аниқи суғурташавандагон 

маблағгирандагон дар низоми суғуртаи иљтимої, муқаррар намудани 

номгўи мукаммали намудҳои таъминоти суғуртавї, ба асос гирифтани 

принсипи барқароркунии даромади аз дастрафта ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртаи иљтимої; - муқаррар намудани номгўи мукаммали 

намудҳои таъминоти суғуртавї ва ѓайрањо. 
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 Бояд ќайд намуд, ки бо назардошти    дигаргунињои зиёд солњои 

охир дар низоми таъминоти нафаќавї таѓйироти куллї ба вуљуд 

омаданд, ки њолати ин низомро хеле вазнин ва мушкил гардонид. 

Таѓйироти воридгардида ба ќонун ва тасдиќи низомномаи нав оид ба 

таъйини нафаќа бо мушкилоти гуногун дучор гардида, ислоњоти пай дар 

пайи он натиљањои дилхоњро оварда истодаанд. Бинобар ин, омўзиш ва 

муайян намудани вазни ќиёсии нафаќагирони коргар дар шумораи 

умумии нафаќагирон муфид арзёбї гардида, њиссаи онњо дар шумораи 

умумии захирањои мењнатї муаяйн гардида, вазни ќиёсии нафаќагирони 

коргар дар миќдори умумии нафаќагирон бояд аниќ карда шавад. Дар 

љадвали зерин таносуби њиссаи нафаќагирони коргар дар шумораи 

умумии нафаќахўрон соли 2018 дар муќоиса бо соли 2010 пешнињод 

гардидааст.  

Љадвали 3.2.1.      

Њиссаи нафаќагирони коргар дар шумораи умумии нафаќагирон 
 
 
Нишондињандањо 
 

Солњои тањлилшаванда  с. 2018 бо 
%, нисбат 
ба с. 2010  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
Шумораи 
миёнасолонаи  
шуѓлнок дар 
иќтисодиёт, ҳазор нафар  

2231 2249  2291 2307 2325 2381 2385 2407 2426 108,7  

Њамагї 
гирандагони 
нафаќа, ҳазор 
нафар 

569,8 592,0 596,6 610,6 603,6 617,4 642,8 664,8 687,1 120,6 

-миќдори 
нафаќагирони 
коргар, ҳазор 

36,4 37,3 37,3 36,1 33,7 31,5 48,1 45,1 42,3 116,2 

Њиссаи 
гирандагони 
нафаќа  дар 
миќдори умумии  
ањолии шуѓлнок 
% 

25,5 26,3 26,0 26,5 25,9 26,6 27,0 27,6 28,3 (+2,8  
б. ф.) 

Вазни ќиѐсии 
нафаќагирони 
коргар дар 
миќдори умумии 
нафаќагирон, %  

6,39 6,30 6,25 5,91 5,58 5,10 7,48 6,78 6,16 (-0,23 
б.ф) 

Манбаъ: Њисобњои муаллиф дар асоси сарчашма: Тољикистон - 25 солагии 
истиќлолияти давлатӣ. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 
2016. -С. 171. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе: АОНПЉТ, 2019. -С. 
10-154-158 
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Дар асоси маълумотњои љадвал тамоюли афзоиши миќдори 

гирандагони нафаќа мушоњида карда мешавад, ки дар соли 2018 нисбати 

соли 2010 ба 20,6% зиёд гаштааст. Афзудани миќдори нафаќахўрон ба 

тамоюли таѓйирёбии шумораи шуғлмандон дар иќтисодиёт, ки манбаи 

асосии воридгардии маблаѓњо ба фонди нафаќа ва њифзи иљтимої 

мебошанд, алоќамандии бевосита дорад. Миќдори шуғлмандон дар 

иќтисодиёт соли 2018 нисбат ба соли 2010 њамагї 8,7% афзудааст, лекин 

њиссаи гирандагони нафаќа дар шумораи умумии ањолии шуѓлнок 2,8% 

зиёд гардида, мушкилии бештареро бар дўши шуғлмандон дар 

иќтисодиёт ба бор овардааст. Бояд ќайд намуд, ки гарчанде агар 

миќдори нафаќахўрони коргар дар солњои 2013-2015 коњиш ёфта бошад 

њам, вале солњои минбаъда тамоюли зиёдшавї дошта, соли 2016 48,1 њаз. 

наф. ва соли 2018 42,3 њаз. нафарро ташкил додааст. Дар маљмўъ, дар 

солњои 2010-2018 зиёдшавии миќдори нафаќагирони коргар ба андозаи 

16,2% мушоњида карда мешавад. Аммо њиссаи гирандагони нафаќа дар 

миќдори умумии шуѓлмандон дар иќтисодиёт соли 2018 нисбати соли 

2010 паст гардидааст. Вазни ќиёсии нафаќахўрони коргар дар миќдори 

умумии нафаќахўрон дар давоми њашт соли охир (-0,23 б.ф) кам гардида, 

аз 6,39% то 6,16% коњиш ёфтааст, ки хеле мусоид ба њисоб меравад. 

Раванди тањлил муайян намуд, ки њиссаи нафаќахўрон дар шумораи 

умумии шуғлмандон аз 25,5% соли 2010 то 28,3% дар соли 2018 зиёд 

гардидаанд. Сохтори синну солии ањолї ва ташаккулёбии равандњои 

демографї муайян намуд, ки ќисми асосии ањолиро љавонон ва синну 

соли љавон ва миёна ташкил медињанд ва ањолї аз лињози демографї 

љавон ба њисоб рафта, минбаъд манбаи асосии захирањои мењнатї 

баромад намуда, ба бозори мењнат ворид мешаванд. Лекин дар сохтори 

синну солии ањолї солњои охир низ дигаргунињо ба вуљуд омада, њиссаи 

љавонони синни 14-30 сола тамоюли коњишёбї дорад, масалан, агар 

њиссаи ин гурўњи ањолї соли 2011 34,5% шумораи умумии ањолиро 

ташкил дода бошад, пас соли 2018 ин нишондињанда то 31,5% кам 
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гардида, таѓйирёбии он (-3 б.ф) мебошад.  Аз ин нуќтаи назар дар 

шароити муосир ислоњоти низоми нафаќавї ногузир мебошад, зеро 

камшавии шумораи љавонон ва њиссаи онњо барои такмили сохтори 

низоми нави нафаќа мусоидат намекунад ва имконияти маблаѓгузории 

низоми нафаќаро мањдуд мегардонад, зеро сарчашмаи асосии таъминоти 

нафаќавї мањз љавонон ва ањолии синни ќобили мењнат ба шумор 

меравад. Бинобар ин масъалаи гузаронидани тањлили муќоисавї дар 

тартиби муайян намудан ва пардохти нафаќаи суѓуртавию давлатї дар 

низоми нав ба вуљуд меояд. Барои он, ки дигаргунињои солњои охир дар 

низоми нафаќа бавуљудомада омӯзиш ва даќиќкунии ин масъаларо талаб 

дорад. Бинобар ин, зарурати ба роҳ мондани танзими давлатии низоми 

таъминоти нафақа ва омӯзиши роҳҳои имконпазири ин масъала аз 

аҳамияти бештаре бархўрдор буда, тақозои замон аст. Маҳз давлат 

метавонад ин масъаларо аз диди нав ва бо назардошти талаботи замони 

муосир зери назорат ва танзим қарор дода, идоракунии онро якҷоя бо 

дигар субъектҳо дар асоси талаботи рақобати озод ва ҳамгироӣ амалӣ 

намуда, ҳифзи манфиатҳои нафақахӯрон, ки табақаи осебпазири ҷомеа 

ба ҳисоб мераванд, дар мадди аввал гузорад. Бинобар ин масъалаи 

танзими давлатии низоми таъминоти нафақа ва зарурати дар амалия ҷорӣ намудани онро баррасӣ менамоем.  

Хулосаи параграф 

Аз тањќиќи масъала ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

ташкили дурусти танзим ва идоракуни низоми нафаќа омили рушди ин 

низом буда, дар ин самт иљрои чунин масъалањоро муњим мењисобем: 

- таъмини пай дар пайи раванди гузариш ба принсипњои муосири 

таъминоти нафаќа бо назардошти њолати пурра нигоњдории њуќуќ ва 

уњдадорињои нафаќагирон ва амалї намудани низоми баќайдгирии 

хусусї гардонидашудаи њуќуки нафаќавии шахсони суѓурташуда бо 

истифода аз технологияњли иттилоотї ва барномањои муосир; 
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- амалї намудани масъалаи ташкили фонди захиравї аз њисоби 

захирањои озоди фонди нафаќа ва таъмини шаффофият ё самаранок 

истифодабарии ин маблаѓњо; 

- амалишавии механизми имтиёзњои нафаќавї, ки барои кам 

намудани харољоти ѓайримаќсадноки таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї 

мусоидат намуда, барои амалї гардидани таъминоти нафаќаи имтиёзнок 

имконият медињад; 

- њарчи зудтар ба роњ мондани механизмњои нави танзими давлати 

низоми таъминоти нафаќа бо назардошти талаботи замони муосир ва 

таъмини раќобати озод, њифзи манфиатњои нафаќагирон ва њамгирої.  

3.3. Дурнамои рушди низоми таъминоти нафаќа  

 Маврид ба зикр аст, ки солњои охир таъсис ва рушди фондњои 

гуногуни нафаќавии ѓайридавлатї дар такомул, рушд ва ташаккулёбии  

самтњои гуногуни хизматрасонињо, аз љумла хизматрасонињои иљтимої  

наќши муњимро бозида, њамчун манбаи иловагии таъминоти нафаќа ва 

бењдошти сатњи зиндагии нафаќахўрон дар шароити муосир ба њисоб 

меравад. Омўзиши таљрибаи давлатњои пешрафтаи дунё нишон медињад, 

ки дар мавриди таъсиси фондњои ѓайридавлатии нафаќа маблаѓгузорї ва 

наќши давлат дар ин самт камтар гардида, баръакс дар амалигардонї, 

назорат ва рушди низоми таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї иштирок 

намуда, ба коргарон имконияти нигоњдории њуќуќи нафаќаи иловагиро 

кафолат медињад. Инчунин барои дастгирии табаќаи эњтиёљмандони 

ањолии Тољикистон рушд ва љоннок намудани фаъолияти фондњои 

хайриявї тавсия карда мешавад. Њамзамон, бояд миќдори фондњои 

хайриявї зиёд карда шавад, чунки фаъолияти самарабахши онњо ба 

назар мерасад. Дар баробари пайдоиши чунин фондњо нафаќагирон ва 

табаќаи осебпазири љомеа, ки сатњи пасти зиндагї доранд умедашон ба 

зиндагї бештар гашта, њаёти солиму бароњатро дарёфта, шахси 

комилњуќуќи љамъият буданро пайдо  мекунанд. 
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Бинобар ин, байни солњои 2001-2005 таѓйирот дар синни нафаќа 

барои мардњо аз 60 то 63 сол ва барои занњо аз 55 то 58 сол зиёд карда 

шуд. Аз соли 2005 инљониб дар синну соли ба нафаќа баромадан дигар 

таѓйирот ба вуљуд наомадааст ва фарќияти байни дарозумрї ва синни 

миёнаи ба нафаќа баромандан, ќисман зиёд гардидааст. Масалан, баќияи 

умр аз 7,6 сол барои мардњо то 12 сол афзуда, барои занњо бошад ин 

нишондињанда аз 12,6  то 17 сол афзудааст. Ин њолат аз  зиёд гардидани 

дарозумрии занњо нисбат ба мардњо шањодат медињад, ки дар аксарияти 

давлатњо мањз чунин ќонуният љой дорад. Баќияи миёнаи умр соли 2018 

дар занњо нисбат ба мардњо 5 сол бештар аст. Ин њолат дар љадвали 

зерин нишон дода шудааст. 

Љадвали 3.3.1. 

Синни нафаќа ва дарозумрии эњтимолї 
 

Солњо Синни нафаќа 
(сол) 

Дарозумрии 
эњтимолї 
дар мавриди 
таваллуд 
(сол) 

Баќияи умр 
(сол) 

Њиссаи баќияи 
умр дар нафаќа 
(%) 

Мард Зан Мард Зан Мард Зан 

2001 60 55 69,1 9,1 14,1 13,16 20,40 
2002 61 56 69,1 8,1 13,1 11,72 18,95 
2003 62 57 70,1 8,1 13,1 11,55 18,68 
2004 62 57 71,0 9 14 12,67 19,71 
2005 63 58 70,6 7,6 12,6 10,76 17,84 
2006 63 58 71,8 8,8 13,8 12,25 19,20 
2007 63 58 71,7 8,7 13,7 12,13 19,10 
2008 63 58 72,2 9,2 14,2 12,74 19,67 
2009 63 58 72,8 9,8 14,8 13,46 20,30 
2010 63 58 72,5 9,5 14,5 13,10 20,14 
2012 63 58 72,8 9,8 14,8 13,46 20,32 
2014 63 58 73,4 10,4 15,4 14,17 20,98 
2016 63 58 73,7 10,7 15,7 14,57 21,30 
2018 63 58 75,0 12 17 16,0 22,67 
Манбаъ: Њисоби муаллиф аз рўи маълумотњои Демографияи солони Љумњурии 
Тољикистон. -Душанбе, 2014. -С.112. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, -

Душанбе, 2012.-С.11. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2019. -С. 10. 
 

Маълумотҳои ҷадвали додашударо таҳлил намуда, ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки бақияи умр, ки аҳолӣ барои гирифтани нафақа 

сарф менамояд, мунтазам зиёд гардида истодааст.  Тағйирёбии ин раванд 
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барои мардҳо аз 9,1 то 12 сол (афзоиш 2 солу 9 моҳ) ва барои занҳо аз 

14,1 сол то 17 сол (афзоиш 2 солу 9 моҳ) буда, ба ҳисоби миёна 2 солу 9 

моҳро ташкил дода, бақияи умри мардҳо 31,8%, аз занҳо бошад, 20,6 % 

зиёд гардидаанд. Ин ҳолат имконият медиҳад, ки ҳиссаи бақияи умри 

аҳолӣ барои гирифтани нафақа ҳамзамон зиёд гардад. 

Њамзамон, њиссаи баќияи умр дар нафаќа низ тамоюли афзоишёбї 

дошта дар ин муддат барои мардњо аз 13,16% то 16,0 % ё 2,8 б.ф. ва барои 

занњо аз 20,40% то 22,68 ё  2,3 б.ф. зиёд гарданд. Њиссаи баќияи умр 

барои мардњо аз 11,72 % дар соли 2002 то 16% дар соли 2018 афзуда, аз 

ќисман зиёд гардидани дарозумрии эњтимолии мардњо шањодат медињад. 

Ин нишондињанда барои занњо дар соли 2001 20,40%-ро ташкил дода, 

соли 2002 коҳиш ёфта ба 18,95% баробар шудааст, ки ҳамзамон, тамоюли  

афзоишёбӣ дошта, соли 2018 то 22,67% зиёд гардида, афзоиши он ќариб 

4 б.ф-ро дар бар гирифтааст. Дар муддати тањлилгардида агар 

дарозумрии эњтимолии ањолї 5,9 сол афзуда бошад, лекин синни ба 

нафаќа баромадан њамагї 3 сол зиёд гардидааст, ки номутаносибиро ба 

вуҷуд меорад. Бинобар ин, зарурати бозбинии синни нафаќа ва 

эҳтимолияти боло бурдани он ба миён меояд, зеро мунтазам њолати 

афзоиши шумораи нафаќахўрон ба назар мерасад ва имконияти зиёд 

намудани нафаќаи миёна бо назардошти њолати мушкилоти молиявї ғайриимкон мегардад. Зиёд гардидани талабот барои пардохти нафаќа 

дар таносуб бо афзоиши наќшаи буљети Агентии  суѓуртаи иљтимої ва 

нафаќаи  назди Њукумати Љумњурии Тољикистон нобаробар ба назар 

мерасад.  Ҷараёни таҳияи лоиҳаи даромад ва хароҷоти буҷетӣ низоми 

воҳидҳои сохторњои  Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон аз марҳилаҳои зерин иборат аст:  

- таҳияи пешакии лоиҳаи хароҷот ва даромади буҷети низоми воҳидҳои 

сохторњои Агенти суѓуртаи иљтимои ва нафаќаи назди Њукумати 
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Љумњурии Тољикистон барои соли навбатӣ дар асоси лоиҳаҳои 

пешниҳодшуда; 

-  баррасӣ ва тасдиқи пешакии лоиҳаи буҷети Агентии суѓуртаи иљтимої 

ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

-  таҳия, баррасӣ ва тасдиқи лоиҳаи буҷети Агентии суѓуртаи иљтимої ва 

нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

-  иҷрои буҷети даврагии воҳидҳои сохтории Агентии суѓуртаи иљтимої 

ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 

- таҳия ва тасдиқи ҳисобот дар бораи иҷрои буҷети Агентии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  ва 

зерсохторҳои он; 

Барои тањлили ин њолат ќисми даромад ва харољоти буљети 

Агентии  суѓуртаи иљтимої ва нафаќаро бо истифода аз маълумотњои 

дар љадвали зерин овардашуда тањлил менамоем. Тавре аз маълумотњои 

љадвал бармеояд, наќшаи ќисми даромад аз 75000,0 сомонїи соли 2002 то 

2665823,1 сомонї дар соли 2018 зиёд гардида,  таѓйирёбии мутлаќи он 

2590823,1 сомонї ё 35,5 маротиба  афзудааст. Субвенсия барои буљети 

Агентї аз соли 2007 дар њаљми 5000,0 сомонї људо гардида, соли 2018 

њаљми субвенсияи људогардида мутаносибан то 65000,0 сомонї зиёд 

гардида, афзоиши он ќариб 13 маротибаро ташкил намудааст. Тамоюл ё 

њолати бештар зиёдшавии наќшаи буљет аслан аз соли 2004 оѓоз 

мегардад, ки буљети Агентї соли 2005 нисбат ба соли 2004 51,8% ва 

буљети соли 2009 нисбат ба соли 2008 51,7% афзуда, солњои  минбаъда ин 

њолат нисбатан коњиш ёфта, соли 2017 њамагї 4,3% ва соли 2018 2,8% 

афзоиши наќшаи буљет ба назар мерасад. Њаљми воридоти маблаѓ ба 

буљет низ тамоюли афзоиш дошта, агар соли 2002 64694,3 сомонї бошад, 

ин њолат солњои минбаъда бо назардошти афзоиши наќшаи буљет хеле 

зиёд гардидааст, ки дар соли 2018 ба 2497637,0 сомонї баробар шуда, 

38,6 маротиба афзудааст. Дар иљроиши наќша њиссаи харољоти 
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корхонањо назаррас буда, соли 2002 21,4% њаљми умумии воридоти 

буљетро ташкил намудааст. Харољоти корхонањо аз 13881,3 сомонии 

соли 2002 то 138999,4 сомонї дар соли 2018 зиёд гардида, мутаносибан 10 

маротиба зиёд гардидааст. Њиссаи харољоти корхонањо дар њаљми 

умумии воридоти буљет соли 2018 ба 5,56% баробар гардида, дар 

муќоиса бо соли 2002 -15,56 б.ф. кам гардидааст.   

Љадвали 3.3.2. 

Ќисми даромад ва харољоти буљети Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  

           Солњо Наќша Субвенсия Зиёдшав
ии наќша  
(%)  

Њамагї 
воридот 

Харољоти 
корхонањо 

Њамагї 
иљроиши 
буљет 

Иљроиш 
% 

Талабот 
барои 
пардохти 
нафаќа  

Зиёдша
вии 
талабот 
(%)  

2002 75000,0 -  - 64694,3 13881,3 78575,6 104,8 58400,3  - 

2003 95000,0 - 26,6 89517,0 18541,7 108058,7 113,7 76550,4 31,1 

2004 135000,0 - 42,1 114017,1 26153,1 140170,2 103,8 99520,8 30 

2005 205000,0 - 51,8 168390,1 39598,0 207988,1 101,5 163009,3 63,7 

2006 258000,0 - 25,8 213556,3 52230,4 265786,7 103,0 234918,3 44,1 

2007 335000,0 5000,0 29,8 305444,9 48317,0 353761,9 105,6 273696,7 16,5 

2008 445000,0 5000,0 32,8 407617,5 86847,4 494464,9 111,1 404718,5 47,8 

2009 675500,0 10000,0 51,7 541234,8 115883,9 657118,7 97,3 557849,9 37,8 

2010 785000,0 15000,0 16,2 644887,2 145011,0 789898,2 100,6 819336,2 46,8 

2011 1031569,0 18000,0 31,4 837065 185727,4 1022792,4 99,1 1071020,1 30,7 

2012 1375401,1 35000,0 33,3 1180013 176945,9 1356958,9 98,7 1321309,8 23,3 

2013 1745237,0 45000,0 26,8 1506111,1 129903,3 1636014,4 93,7 1603265,5 21,3 

2014 2188372,4 55000,0 25,3 1916796,6 133484,4 2050281,0 93,7 1858961,7 15,9 

2015 2379070,8 65000,0 8,7 1995562,5 136890,5 2132453,0 89,6 1895641,2 1,9 

2016 2484367,6 65000,0 4,4 2004380,2 148936,9 2153317,1 86,7 2121670,0 11,9 

2017 2592331,0 65000,0 4,3 2306498,7 151843,1 2458341,8 94,8 2363109,9 11,4 

2018 2665823,1  65000,0 2,8 2497637 138999,4 2636636,4 98,9 2499992,8 5,8 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Агентии суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќа назди Њукумати Љумњурии Тољикистон барои солҳои 2002-2018. 

Аз маълумотњои дар љадвал дарљгардида бармеояд, ки дар 

иљроиши буљет низ  таѓйироти зиёде дида мешавад. Дар умум, то соли 
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2008 буљети Агентї барзиёд иљро мегардид, лекин аз соли 2011 сар карда 

ќисман иљроиши буљет ба назар мерасад, масалан соли 2016-86,7%, соли 

2017-94,8% ва соли 2018-98,9% иљроиши буљет љой дорад. Масъалаи аз 

њама муњим  афзудани талабот барои пардохти нафаќа мебошад, ки соли 

2003 нисбат ба соли 2002 31,1% ва соли 2005 нисбат ба соли 2004 63,7% 

афзуда аз зиёд гардидани шумораи нафаќагирон шањодат медињад. Вале 

солњои минбаъда тамоюли нисбатан паст гардидани талабот барои 

пардохти нафаќа ба назар мерасад, масалан соли 2015 нисбат ба соли 

2014 њамагї 1,9% афзоиши талабот дида мешавад, ки натиљаи ислоњоти 

низоми нафаќа ва ба роњ мондани назорати љиддии сохторњои дахлдори 

ин соња, бахусус таъкидҳои пайвастаи Роҳбари давлат дар мавриди ба 

нафақа баромадан аз рӯйи ҳолати саломатӣ мебошад. Зеро баъди ин 

гуфтаҳо санҷишҳои якҷояи мақомоти қудратӣ дар ин самт баргузор 

гардида, бисёр ҳолатҳои ғайриқонунї ошкор ва муайян гардида, якчанд 

нафар корманди мақомоти дахлдор ба ҷавобгарӣ кашида шуд, ки якбора 

талабот барои пардохти нафақа хеле кам гардид. Солњои минбаъдаи 

2017-2018 11,4% то 5,8% зиёдшавии талабот барои пардохти нафаќа ба 

назар мерасад, ки тамоюли камшавӣ дошта, ба  андешаи муаллиф, 

њолати муътадили талаботро барои пардохти нафаќа мефањмонад. 

Талабот барои пардохти нафаќа аз бисёр љињат ба иљроиши буљети 

соњаи нафаќа вобастагии зиёд дорад, зеро дар шароити  имрӯза ягона 

манбаи асосии молиякунонї мањз ин маблаѓњо ба ҳисоб мераванд. Аз ин 

рў, омўзиши таносуби байни талабот барои пардохти нафаќа ва 

иљроиши воќеии буљет ањамияти калон дорад. Натиљаи тањлил муайян 

намуд, ки таносуби талабот барои пардохти нафаќа ва иљроиши аслии 

буљет низ гуногун аст. Соли 2002 талабот барои пардохти нафаќа агар 

74,3% иљроиши воќеии буљет ва 77,8% наќшаи буљетро фаро гирифта 

бошад, пас соли 2018 ин нишондињанда ба 94,8% иљроиши буљет ва ё 

93,7% наќшаи буљет баробар гардидааст, ки аз мунтазам зиёд гардидани 

талабот барои пардохти нафаќа гувоњї медињад. Умуман, соли 2018 
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нисбат ба соли 2002 маблаѓњое, ки талаботи нафаќаро дар бар 

гирифтаанд, дар маљмуъ 42,8 маротиба афзудаанд. Ин њолат ба он 

оварда мерасонад, ки фонди нафаќа зиёд гардида, маблаѓгузории он аз 

буљети давлатї меафзояд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки соли 2018 ќисми даромади буҷети 

Агентит суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ќисман таѓйир ёфта, њиссаи ҳаҷми умумии даромад аз 

шахсони ҳуқуқӣ 91,68%, ва воридоти маблаѓ аз соҳибкорони инфиродӣ – 

7,23%, субвенсия аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба  0,03% баробар аст.  

Аз ин рӯ манбаи асосии ќисми даромади буљети Агентии суѓуртаи 

иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  аз андози 

иљтимої 25% барои шахсони ҳуқуқӣ, 20% барои соҳибкорони инфиродӣ, 

ки фаъолияти соҳибкориро тибқи шаҳодатнома ва патент анҷом 

медиҳанд мебошад [69].  Тамоюли таѓйирёбии раванди мазкурро дар 

Љумњурии Тољикистон дар диаграммаи 3.3.1. ба таври возењ мушоњида 

кардан мумкин аст. 

                                                                                         Диаграммаи 3.3.1. 

      Динамикаи даромади сохтори Агентии суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  

 

Манбаъ: Особенности бюджета социального страхования и пенсий в 
Республике Таджикистан// ВЕСТНИК ТНУ -2020 №3 -С.141-155 

Бо назардошти вазъи кунунии макроиқтисодӣ ва демографии 

кишвар дар соли 2020 нишондиҳандаи фонди музди меҳнат, дар маҷмӯъ 
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барои Љумњурии Тоҷикистон (манбаи андозбандишаванда) дар сатҳи 

12485,20 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли гузшта 

5,84% зиёдтар аст. Музди миёнаи моҳонаи кормандон бо пардохти 

андози иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст, ки 1364,34 сомонӣ ва меъёри 

пешбинишуда афзоиши музди миёнаи меҳнат нисбат ба соли 2019 5% -ро 

ташкил хоҳад дод [69]. 

Њамзамон, иљро нагардидани наќшаи андози иљтимої сабаби сари 

ваќт пардохт нагардидани нафаќа дар баъзе аз минтаќањои љумњурї 

мегардад. Бинобар ин, Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон на њама ваќт имконияти пурра ва сари 

ваќт пардохти талаботи нафаќаро дорад. Аз ин сабаб, дар баъзе аз 

минтаќањо дар маҷмӯъ њолатњои сари ваќт пардохт нагардидани нафаќа 

ба мушоњида мерасад. Инчунин, рушди муносибатњо дар ин самт 

таќозои онро менамояд, ки шаклњои мухталифи низоми нафаќа мавриди 

амал ќарор гирифта, мушкилоти молиявї ва маблаѓгузории ин низом 

бартараф карда шавад. Бинобар ин, доштани маълумотҳои саҳеҳ ва 

ифодакунандаи воқеият оид ба тағйирёбии шумораи нафақӯрон 

аҳамияти калон дошта, бо назардошти ин ҳолат масъалаи маблағгузории 

соҳа ҳалли худро меёбад. 

Дигар самти муҳими омӯзиши масъаларо тағйирёбии минбаъдаи 

шумораи нафақахӯрон дар сатҳи ҷумҳурӣ ё минтақаҳои ҷудогонаи он 

дар бар мегирад. Барои омўзиши њамаљонибаи ин масъала,   

маълумотњои сањењ оид ба дурнамои таѓйирёбии шумораи нафаќагирон 

ањамияти калон дорад, таѓйирёбии миќдор ва шумораи нафаќагирон дар 

сатњи љумњурї ё минтаќањои алоњидаи он аз ањамияти зиёд бархўрдор 

буда, ин шумора бо тарзњои гуногун пешгўї карда мешавад. Аз рӯйи 

маълумотҳои натиҷаи пешгӯиҳо имконияти молиявӣ ва маблағгузории 

низоми таъминоти нафақа дар сатҳи ҷумҳурӣ ё минтақаҳои алоҳида ҳалли худро низ меёбанд. Алоќамандии гуногунсамти байни низоми 

нафаќа ва дигар сегментњои иќтисодиётро тахмин кардан мумкин аст, ки 
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дурнамо ва пешгўии рушди ин низом ва шумораи нафаќахўрон ањамияти 

муњим доранд. 

 Бо истифода аз моделњои гуногуни иќтисодї ва оморї 

таѓйирёбии шумораи нафаќагиронро то соли 2025 пешгўї менамоем. Дар 

ин маврид аз усулњои маъмули функсияи экстраполятсия ва функсияи 

афзоиш бо татбиќи пакети барномаи Office Excel-2007 ин 

нишондињандањоро њисоб менамоем.  

Љадвали 3.3.3. 
Пешгўї бо усули функсияи  экстраполятсия ва функсияи 

афзоиш(коэффитсиенти регрессионї.) 

Солњо 
Шумораи 

нафакагирон (њаз.наф) 
Пешгўї бо усули функ. 

экстраполятсия (њаз.наф) 
Пешгўи бо усули функ. 

афзоиш  (њаз.наф) 

2000 570 
  2001 610 
  2002 567 
  2003 587,9 
  2004 523,7 
  2005 520,4 
  2006 525,8 
  2007 529,2 
  2008 537,7 
  2009 554,0 
  2010 569,8 
  2011 592.0 
  2012 596,6 
  2013 610,9 
  2014 603,6 
  2015 617,4 
  2016 642,8 
  2017 664,8 
  2018 687,1                   

 2019                           667,70 629,81 
2020                          695,60 635,02 
2021                          737,55   640,27 
2022                          769,47   645,56 
2023                          800,60   650,90 
2024                          832,24   656,29 
2025                          860,22  661,72 

 Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Агентии суѓуртаи иљтимої 
ва нафаќа назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  барои солҳои 2009-2018. 
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 Тавре аз маълумотњои натиљаи пешгўї бармеояд соли 2025 

эњтимолияти зиёд гардидани шумораи нафаќагирон аз 661,7 њаз. нафар 

то 860,2 њаз. нафар дида мешавад. Бинобар ин, зарур аст, ки низоми 

нафаќа ба ин мувофиќ ва маблаѓгузории кофї дошта бошад. Дар шакли 

графикї натиљаи пешгўї чунин тасвир ёфтааст, ки коэффитсиенти 

коррелиатсияи он ба 0,995 баробар буда, эътимоднок будани натиљаи 

пешгўиро ифода мекунад.     

Диаграммаи 3.3.2.             

Шакли графикии функсияњои пешгўи  

 

Тавре натиљаи пешгўї муайян намуд, эњтимолияти то 860,2 њазор 

нафар афзудани шумораи нафаќагирон љой дорад. Бинобар ин, 

имконияти васеъ намудани маблаѓгузориро аз буљети давлат мавриди   

назар ќарор дода, эњтимолияти дарёфти дигар манбаъњои иловагии 

маблаѓгузориро ба роњ мондан зарур аст. Њамзамон, механизми ташкили 

намудњои дигари таъминоти нафаќавї, аз љумла таъминоти 

ѓайридавлатии нафаќавиро роњандозї намудан лозим аст, ки мушкилии 

пардохти нафаќа ва сарбории фондњои  нафаќаи давлатї камтар гардад. 

Пешгӯӣ ва ҳисоби минбаъдаи шумораи нафақагирон аҳамияти хоса 

дошта, онро бе истифодаи пакеи -барномаҳои оморӣ ва бо  усули ҷойивазкунӣ ё тағйир додани синну сол ва ё усули экспраполятсия 

гузаронидан мумкин аст. Усули тағйир додани синну-сол ба   
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нишондиҳандаи ҷадвали фавт асоснок гардида, асосан барои ҳисоби 

шумораи  нафақагирон дар гурўҳҳои алоҳидаи синну солӣ истифода 

мегардад. Лекин усули экстраполятсия яке аз усулҳои маъмул ва бештар 

истифодашаванда буда, бо назардошти такроршавии ҳолати тағйирёбии 

шумораи нафақахӯрон ва имконияти тағйирёбии  ояндаи онҳо асоснок 

карда мешавад. Пешгӯиро дар шакли формула чунин ифода кардан 

мумкин:  

   ШН𝐧 = ШН𝟎(𝟏 + К аф.ум.𝟏−𝟏𝟐К аф.ум)𝟐  

Камбудии ин усул аз он иборат аст, ки онро барои давраҳои 

дарозмуҳлат истифода бурдан ғайриимкон буда бо ин усул асосан ба 

муҳлати аз 3 то 5 сол пешгӯї менамоянд. Дар асоси маълумотҳои омори 

расмӣ ҳиссаи нафақахӯронро дар шумораи умумии аҳолӣ соли 2018 

муайян намуда, баъдан барои солҳои 2019-2023 тағйирёбии шумораи 

онро чунин пешгӯї менамоем: Ҳиссаи нафақахӯрон соли 2018: dшн=687,0/9126,6=0,075. Барои 

пешгӯии минбаъдаи шумораи нафақагирон коэффитсиенти афзоиши 

умумии аҳолиро муайян кардан зарур аст: 

К аф.ум. = Кт-Кф+Каф. мех .= 25,6-3,6+(-0,3)=21,7%0;  Каф.ум.=0,0217 

Азбаски нафақагирон қисми таркибии шумораи умумии аҳолӣ 

мебошанд, нахуст тағйирёбии шумораи аҳолӣ (А)-ро барои солҳои 2019-

2023 пешгӯї менамоем.               А𝟏 = 𝟗𝟏𝟐𝟔, 𝟔 (𝟏 + 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕𝟏−𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕) = 𝟗𝟑𝟐𝟔, 𝟖𝟐;(соли 2019) 

 А𝟐 = 𝟗𝟏𝟐𝟔, 𝟔(𝟏 + 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕𝟏−𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕)𝟐 = 𝟗𝟓𝟑𝟏, 𝟒𝟑; (соли 2020) 

А𝟑 = 𝟗𝟏𝟐𝟔, 𝟔(𝟏 + 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕𝟏−𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕)𝟑=9740,53;(соли 2021) 

А𝟒 = 𝟗𝟏𝟐𝟔, 𝟔(𝟏 + 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕𝟏−𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕)𝟒=9954,22;(соли 2022) 

А𝟓 = 𝟗𝟏𝟐𝟔, 𝟔(𝟏 + 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕𝟏−𝟏𝟐𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟕)𝟓=10172,6;(соли 2023) 
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Барои муайян намудани шумораи минбаъдаи нафақагирон (ШН) 

натиҷаи пешгӯигардидаи шумораи аҳолиро ба ҳиссаи нафақагирон дар 

шумораи умумии аҳолӣ зарб мезанем.   ШН(𝟐𝟎𝟏𝟗) = А𝟏 ∗ 𝐝ШН = 𝟗𝟑𝟐𝟔, 𝟖𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 = 𝟔𝟗𝟗, 𝟓𝟏;   ШН(𝟐𝟎𝟐𝟎) = А𝟐 ∗ 𝐝ШН = 𝟗𝟓𝟑𝟏, 𝟒𝟑 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 = 𝟕𝟏𝟒, 𝟖𝟓;                                  ШН(𝟐𝟎𝟐𝟏) = А𝟑 ∗ 𝐝ШН = 𝟗𝟕𝟒𝟎, 𝟓𝟑 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 = 𝟕𝟑𝟎, 𝟓𝟒:                                ШН(𝟐𝟎𝟐𝟐) = А𝟑 ∗ 𝐝ШН = 𝟗𝟗𝟓𝟒, 𝟐𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 = 𝟕𝟒𝟔, 𝟓𝟔:                                ШН(𝟐𝟎𝟐𝟑) = А𝟑 ∗ 𝐝ШН = 𝟏𝟎𝟏𝟕𝟐, 𝟔 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 = 𝟕𝟔𝟐, 𝟗𝟒: 

Аз натиҷаи ҳисоб маълум гардид, ки соли 2023, яъне давоми панљ 

соли минбаъда эҳтимолияти зиёд гардидани шумораи нафақагирон то 

762,94 ҳаз. наф.  дар назар дошта мешавад, ки бо натиҷаи ҳисоб 

тавассути барнома мувофиқат менамояд. Бинобар ин, зарур аст, ки дар 

сатҳи макроиқтисодӣ чораҳои зарурї андешида шаванд, ки пеш аз ҳама 

маблағгузории соҳа   ё таъмини саривақтии нафақагирон бо нафақа роҳи ҳалли худро ёфта, ҷалби ҳарчи бештари маблағҳои дар ин самт 

равонагардида аз рӯйи таъйинот ва ба мақсад мувофиқ истифода бурда 

шаванд. Ҳамчунин, баробари афзудани шумораи нафақагирон дигар 

масъалаҳои иҷтимоӣ ва таъминоти иҷтимоии нафақагирон ё расонидани 

кумакҳои яквақтаинаи унвонӣ ба онҳо ва ҷалби фондҳои ғайридавлатӣ 

барои ҳалли ин масъала аз аҳамият холї нест. Дар ин самт мо метавонем 

барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии нафақахӯрон аз фондҳои ғайридавлатӣ ё кумакрасони хайриявӣ низ ба таври васеъ истифода 

намоем, ки ин як воситаи дигари беҳтаршавии сатҳи зиндагии 

нафақахӯрон буда, дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ қадре ҳам бошад 

саҳми худро мегузорад. 
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Хулосаи параграф 

Ќайд кардан зарур аст, ки байни нишондињандањои синни ба 

нафаќа баромадан ва дароз умрии эњтимолї вобастагии мутаносибан 

љой дорад, ки талабот ба пардохти нафаќа низ ба ин нишондињандањо 

вобаста аст. Масъалаи дигари муњим ин пешгўї намудани таѓйирёбии 

шумораи нафаќагирон мебошад, ки боназардошти ин њолат њалли дигар 

масъалањои иљтимои бароњ монда мешаванд. Барои таъмини рушди 

низоми нафаќа ва такмили минбаъдаи он чунин тавсияхо пешнињод 

мегарданд: 

- натиљаи тањлил муайян намуд, ки њиссаи баќияи умр, ки ањолї 

барои гирифтани нафаќа сарф менамояд, мунтазам зиёд гардида 

истодааст. Аз натиљаи тањлил маълум гардид, ки давоми солњои 2001-

2018 дарозумрии эњтимолии ањолї 5,9 сол афзуда бошад, синни ба 

нафаќа баромадан њамагї се сол зиёд гардидааст, ки як маротиба камтар 

аст; 

- зиёд гардидани талабот барои пардохти нафаќа дар таносуб ба 

афзоиши наќшаи буљет нобаробар буда, талабот барои пардохти нафаќа 

аз бисёр љињат ба иљроиши буљети соњаи нафаќа вобастагї дорад;  

- татбиќи усулњои гуногуни пешгуинамои муайян намуд, ки 

эњтимолияти то 680,2 њазор нафар зиёд гардиданишумораи нафаќахурон 

соли 2025 дар назар аст, бинобар ин, зарур аст, ки низоми нафаќа ба ин 

мувофиќ ма маблаѓгузории кофї дошта бошад. 
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ХУЛОСА 

Таҳқиқоти гузаронидашуда ба муаллиф имкон дод, ки чунин 

хулоса ва пешниҳодҳоро манзур гардонад: 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

  1. Таҳлили усулҳои муосири ташхисї нишон дод, ки низоми 

нафаќаи Љумњурии Тољикистон ќисми таркибии таъминоти иљтимоии 

давлатї мебошад, ки асосан табаќаи осебпазири љомеаро фаро 

гирифтааст. Бинобар ин, дар шароити  муосир  яке аз вазифањои 

аввалиндараља ва муњим тањияи маљмўи чорабинињо оид ба њифзи 

иљтимої ва баланд бардоштани  нафаќа, сатњи зиндагї ва дар маљмўъ 

некуањволии халќ мебошад [3-М].  

2. Натиљаи тањќиќ муайян намуд, ки ислоњоти низоми таъминоти 

нафаќа асоснок гардида, роњњои асосии татбиќи ин раванд баррасї  

шудаанд. Аз тањќиќоти илмии масъала бармеояд, ки солњои охир 

зарурати баргузории чунин ислоњот таќозои замон буда, дар аксар 

давлатњо гузаронида шудааст [1-М, 3-М]. 

3.Зарурати танзими давлатии низоми таъминоти нафаќа њамчун 

омили таъминкунандаи сифати хизматрасонї дар ин самт асоснок 

гардида, муайян карда шуд, ки бо назардошти зиёд гардидани 

эњтимолияти дарозумрии ањолї зарурати зиёд намудани синни ба 

нафаќа баромадан ба вуҷуд меояд, ки воситаи мукаммали 

таъминкунандаи самаранокии низоми таъминоти нафаќа буда 

метавонад[2-М, 3-М]. 

4. Дар асоси тањлили комплексї тамоюли асосии рушди низоми 

таъминоти нафаќа ошкор гардида, заминањо ва омили асосии ба 

меъёри нафаќа таъсиррасон муайян гардид ва гуногуншаклии низоми 

таъминоти нафаќа ба маќсад мувофиќ дониста шуд. Инчунин, бо 

назардошти талаботи муосир барои дар амалия љорї намудани низоми 

таъминоти нафаќаи ѓайридавлатї ва механизми пешбурди он тањия ва 

пешнињод мегардад [3-М, 5-М].  
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         5. Тањќиќи илмии масъала собит намуд, ки мукаммалгардонии 

идораи низоми таъминоти нафаќа имконият медињад, ки зиёд 

гардидани ќобилияти харидории нафаќаи миёна омили бењтаршавии 

сатњи зиндагии нафаќагирон буда метавонад [6-М]. 

6. Муаллиф муайян намудааст, ки масъалаи таъйин ва пардохти  

нафаќа барои муњољирони мењнатї, таъмини гузариш ба ташаккули 

нафақа дар асоси суғурта ва андӯхт, аз ҷумла нафақа барои муҳоҷирони 

меҳнатӣ ногузир аст. 

     7.Илман асоснок гардид, ки истифодаи усулњои муосири оморию 

риёзї имконият медињанд, ки модели муносиби рушди низоми 

таъминоти нафаќа тањия гардида, дар ин асос ҳамчунин фаъолияти 

минбаъдаи он пешгӯї карда шавад [1-М, 2-М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 
1.Низоми таъминоти нафаќа ва тањияи механизми самараноки 

ташкили фаъолияти он ањамияти хосаро касб намуда, дар бењтаршавии 

њолати некўањволии табаќаи осебпазири љомеа наќши муњимро мебозад. 

Бинобар ин, дар сиёсати иљтимоии давлат ин нињод наќши муњим ва 

њалкунандаро иљро менамояд, зеро нафаќа манбаи асосии ќонеъ 

гардонидани талаботи моддї ва маънавии табаќаи осебпазири  ањолї, 

пиронсолон, маъюбон ва ятимон њисобида мешавад. Њамчунин, дар 

шароити муосир нафақаро яке аз намудњои таъминоти иљтимоии аҳолї 

фањмидан мумкин аст, ки одатан аз пардохти якумрии маблағҳо ба 

шаҳрвандон аз љониби давлат ё дигар субъектҳои тибқи қонун муқаррар  

гардида иборат мебошад. 

2. Низоми таъминоти нафаќаи њар як давлат хусусиятњои ба худ 

хос, бартарият ва мушкилоти муайян дорад, аз љумла низоми таъминоти 

нафаќаи Љумњурии Тољикистон, ки ошкор намудан ва илман асоснок 

кардани  ин мушкилот ва бартариятҳо маќсади асосии тањќиќот аст. 

Бинобар ин, дар шароити муосир ислоњоти низоми таъминоти нафаќа 

дар Љумњурии Тољикистон  мувофиќи маќсад мебошад ва онро қисми 
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таркибии таъминоти иљтимоии давлат мењисобанд, ки асоси иқтисодии 

таъминоти онро  буҷети Агентии суғуртаи иљтимої ва нафақа (АСИН)  

ва буљети давлатї иљро менамояд. 

   3. Бо назардошти талаботи бозор ва тањаввулоти гуногун дар 

иќтисодиёт ва бењтар гардидани сатњи зиндагии ањолї зарурати танзими 

давлатии низоми таъминоти нафаќа њамчун омили таъминкунандаи 

сифати хизматрасонї дар ин низом ба вуљуд меояд. Инчунин, аз лиҳози 

илмӣ асоснок карда шуд, ки бо назардошти зиёд гардидани эњтимолияти 

умрбинии ањолї зарурати боло бурдани синни нафаќа ба миён меояд. Аз 

рўи маълумотњои омори расмї дарозумрии эњтимолї дар мавриди 

таваллуд агар соли 2011 72,5 солро ташкил дода бошад, пас соли 2018 ин 

нишондињанда то 75 сол афзудааст. Аз ин нуќтаи назар, бояд ќайд намуд, 

ки синни ба нафаќа баромадан низ бояд зиёд карда шавад, зеро танњо 

дар давоми дањ соли охир дарозумрии  миёнаи ањолї 3 сол  зиёд шудааст. 

Ин ҳолат имконият медиҳад, ки ҳиссаи бақияи умри аҳолӣ барои 

гирифтани нафақа зиёд гардад. Њамзамон, њиссаи баќияи умр дар нафаќа 

низ тамоюли афзоишёбї дошта, дар ин муддат барои мардњо аз  13,16% 

то 16,0 % ё 2,8 б.ф. ва барои занњо аз 20,40% то 22,68 ё 2,3 б.ф. зиёд 

гардад. Њиссаи баќияи умр барои мардњо аз 11,72 % дар соли 2002 то 16% 

дар соли 2018  афзуда, аз ќисман зиёд гардидани дарозумрии эњтимолии 

мардњо шањодат медињад. Ин нишондињанда барои занњо тамоюли 

афзоишёбӣ дошта, соли 2018  то 22,67% зиёд гардида, афзоиши он ќариб 

4 б.ф-ро дар бар гирифтааст. Дар муддати тањлилгардида агар 

дарозумрии эњтимолии ањолї 5,9 сол афзуда бошад, лекин синни ба 

нафаќа баромадан њамагї 3 сол зиёд шудааст, ки номутаносибиро ба 

вуҷуд меорад. Бинобар ин, зарураяти бозбинии синни  нафаќа ва 

эҳтимолияти боло бурдани он ба миён меояд, зеро мунтазам њолати 

афзоиши шумораи нафаќахўрон ба назар мерасад ва имконияти зиёд 

намудани нафаќаи миёна бо назардошти њолати мушкилоти молиявї ғайриимкон мегардад. 
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4. Натиљаи тањлили комплексї, тамоюл ва њолати рушди низоми 

таъминоти нафаќаро ошкор  гардида, гуногуншаклии он  мувофиќи 

маќсад мањсуб меёбад. Бахусус, тавсияњо оид дар амалия љорї намудани 

низоми нафаќаи ѓайридавлатї, ҳамчун яке аз ҳолатҳои имконпазир ё 

рақобаткунанда бо низоми нафақаи давлатӣ, механизми танзими онро 

пешнињод месозад. Афзоиши талабот ба нафаќа яке аз масъалањое 

мебошад, ки аз љониби муаллиф тањќиќ гардидааст ва он њолати 

мунтазам афзоишёбї дорад. Масалан, соли 2018 нисбат ба соли 2002 

маблаѓњое, ки талабот ба нафаќаро дар бар гирифтаанд, дар маљмўъ 42,8 

маротиба афзудаанд. Ин њолат ба он оварда мерасонад, ки фонди нафаќа 

зиёд гардида, маблаѓгузории он аз буљети давлатї меафзояд. Њамчунин, 

иљро нагардидани наќшаи андози иљтимої сабаби сари ваќт пардохт 

нагардидани нафаќа мегардад, бинобар ин, маќомоти дахлдори низоми 

нафаќа на њама ваќт имкони пурра ва сари ваќт пардохтани талаботи 

нафаќаро дорад. Аз ин сабаб, баъзан њолатњои сари ваќт пардохт 

нагардидани нафаќа ба мушоњида мерасад. Инчунин, рушди 

муносибатњо дар ин самт таќозои онро дорад, ки шаклњои мухталифи 

низоми нафаќа мавриди амал ќарор гирифта, бо ин роҳ мушкилоти 

молиявї ва маблаѓгузории ин низом бартараф карда шавад[2-М, 3-М]. 

5. Роњњои  такмили низоми  идоракунии нафаќа дар шароити 

муосир муњим њисобида мешавад, зеро ошкор намудани  самаранокии 

фаъолияти низоми нафаќа ањамияти калон дорад. Масъалаи бањсталаб, 

ки мавриди тањлил ќарор дода шудааст ин кам будани ќобилияти 

харидории нафаќаи миёна мебошад. Барои омўзиши ин масъала аз 

љониби  муаллиф коэффитсиенти кифоягии нафаќаи миёна пешнињод 

мегардад, ки имконияти рўйпўшкунии арзиши сабади истеъмолиро бо 

маблаѓи нафаќаи миёна ифода намудааст. Натиљаи тањлил муайян 

намуд, ки меъёри нафаќаи миёна њамагї аз се як њиссаи арзиши сабади 

истеъмолиро дар бар мегирад. Коэффитсиенти кифоягии нафаќа солњои 

2013-2018 тамоюли зиёдшавї доштааст, масалан, агар соли 2013 -51,6% 
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бошад, соли 2016 – 51,4%, соли 2017 – 48,0% , аммо дар соли 2018 

нишондињандаи мазкур камтар афзуда 51,3%-ро ташкил намудааст. Ба 

њисоби миёна дар  нўњ соли охир коэффитсиенти кифоягии нафаќа ба 

45,3% баробар гаштааст. Аз натиљаи тањлил бармеояд, ки маблаѓи 

нафаќаи миёна ќариб нисфи арзиши сабади истеъмолиро рўйпуш 

мекунад, ки нокифоя будани маблаѓњои нафаќавиро нишон медињад. Ин ҳолат нафақагирро водор месозад, ки манбаъҳои дигари даромадгириро ҷустуҷӯ ва дарёфт намояд[1-М, 3-М]. 

6. Муаллиф муайян намудааст, ки масъалаи таъйин ва пардохти  

нафаќа барои муњољирони мењнатї хеле муњим ва баҳсталаб буда, бо 

назардошти санаду қонунҳои байналмилалӣ ва ҷалби созмону 

ташкилотҳои  дар ин самт фаъолияткунанда њаллу фасл карда шаванд. 

Њалли ин масъала, хусусан бо Федеретсияи Россия, ки аксарияти 

муњољирон дар ин давлат кору фаъолият менамоянд, њарчи зудтар бояд 

анљом ёбад. Аз рӯйи ҳисоби мутахассисони рус собиќаи миёнаи корї 

айни њол дар Федератсияи Россия барои шањрвандони Тољикистон 

њамагї 5 солро ташкил менамояд, ки барои расидан ба синни нафаќа 

кифоя нест. Њамзамон мувофиќи лоињаи ислоњоти нави низоми нафаќа 

дар ин давлат боло бурдани синни нафаќаро барои мардњо то синни 65-

солагї ва барои занњо то 63 сола, ба наќша гирифтааст.  Ин њолат 

муњољирони мењнатиро аз њуќуки гирифтани нафаќа мањрум месозад, ки 

поймол гардидани њуќуќ ва уњдадорињои онњоро дар назар дошта, 

беадолатї нисбат ба ин табаќаи осебпазири љамъиятро ифода менамояд. 

7. Омилњои асосии ба низоми нафаќа таъсиррасон вазни ќиёсии 

ањолии фаъоли иќтисодї, њиссаи нафаќагирони коргар, суръати афзоиши 

нафаќахурони коргар, њиссаи нафаќагирони коргар дар миќдори умумии 

нафаќагирон бо истифода аз усулњои муосири оморию-риёзї тањлил 

гардида, модели вобастагии ин нишондињандањо пешнињод мегардад. 

Алоќамандии нишондињандањои  бадастовардашуда аз он шањодат 

медињад, ки коэффитсиенти детерминатсияи он ба 0,95 баробар буда, F 
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критерияи Фишер аз ќимати љадвали он калон  аст, ки аз эътимоднокии 

модели сохташуда дарак медињад ва бо боварї гуфта метавонем, ки ин 

модел барои Љумњурии Тољикистон ќобили ќабул аст.  

8. Бо истифода аз моделњои гуногуни иќтисодї ва оморї 

таѓйирёбии шумораи нафаќагиронро то соли 2025 пешгўї  гардида, 

усулњои маъмули функсияи экстраполятсия ва функсияи афзоиш бо 

татбиќи пакети барномаи Office Excel-2007 пешниҳод шудааст. 

Мувофиқи ин натиљаи пешгўи муайян гардид, ки то 860,2 њазор нафар 

афзудани шумораи нафаќахўрон љой дорад. Бинобар ин имконияти васеъ 

намудани маблаѓгузориро аз буљети давлат мавриди   назар ќарор дода, 

эњтимолияти дарёфти дигар манбаъњои иловагии маблаѓгузориро ба роњ 

мондан зарур аст. Њамзамон, механизми ташкили намудњои дигари 

таъминоти нафаќавї, аз љумла таъминоти ѓайридавлатии нафаќавиро 

роњандозї намудан лозим аст, ки мушкилии пардохти нафаќа ва 

сарбории фондњои  нафаќаи давлатиро камтар мегардонад. 

Дар маљмўъ, амалишавии чорањои зикргардида, ба назар 

гирифтани хулосаю пешниҳодҳои илмӣ ва ё дар амал татбиқ гардидани 

натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ҳамаи масъалањои дар низоми таъминоти 

нафаќа вуљуддоштаро њал карда наметавонад, вале ба ќадри имкон дар 

бењтар гардидани њолати иљтимоии нафагихўрон ва болоравии сатҳи 

зиндагии онҳо кумак мерасонад. 
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