
ХУЛОСАИ
комиссияи ташхиси шурои диссертатсионии бБ.КОА-ООЗ-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Давлатов Наврӯз 
Амиршоевич дар мавзӯи «Роҳҳои таьмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ 
бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - 
Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст.

1. Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов Наврӯз 
Амиршоевич дар мавзӯи «Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ 
бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз муҳим ва актуалӣ буда, 
таҳқиқоти илмии ба анҷом расида дониста шуда, меҳнати мустақилонаи 
унвонҷӯ ба шумор меравад, ки дар он масъалаҳои афзалиятноки илмӣ- 
амалӣ, методологияи таҳқиқи ҷанбаҳои асосии раванди истифодабарии 
захираҳои молиявию қарзӣ дар байни субъектҳои соҳаи аграрӣ ва 
баландбардории ҳаҷми афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
барои таъмини амнияти озуқавории кишвар оварда шудааст. Аз 
нуқтаи назари унвонҷӯ барои таъмин ва ҷалби самараи мусбии 
захираҳо таҳияи стратегия ва барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуҳлат 
лозим аст, то ин ки тавассути таъсири фишангҳои молиявии давлатӣ 
марҳилаҳои раванди такрористеҳсоли васеъ дар субъектҳои соҳаи 
кишоварзӣ пурра дар амал татбиқ карда шаванд.

2. Диссертация тибқи талаботи банди 61 Низомномаи шурои 
диссертатсионй (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267) иҷро гардидааст. Диссертатсия дар кафедраи 
молия ва суғуртаи Донишгоҳи милии Тоҷикистон иҷро гадрдида, дар 
кафедраи мазкур муҳокима ва ба ҳимоя тавсия дода шудааст, инчунин 
дар ҷаласаи васеъи шурои олимони факултети молиявию иқтисодӣ 
муҳокима ва ба ҳимоя тавсия дода шудааст.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31,32 ва 33 - и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он 
кори илмӣ-тахасусии анҷомёфта буда, дар он масъалаҳои таъмини 
субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ ҳал карда 
шудааст. Диссертатсияи бо забони давлатӣ омода ва таҳия гардидааст.

Таҳқиқоти гузаронидаи унвонҷӯ собит намуд, ки барои таъмини 
рушди устувори иқтисодиёти миллӣ ва фаъолияти пурсамари субъектҳои 
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кишоварзӣ муносибати мунтазам ба раванди қарздиҳӣ ва дастгирии 
молиявӣ аз ҷониби давлат зарур мебошад. Аз ин лиҳоз, ҳамасола оид ба 
масъалаи такмили роҳҳои афзоиши захираҳои молиявӣ ва самаранок 
истифодабарии он ба соҳаҳои гунонуни иқтисодиёти миллӣ аз ҷониби 
таҳқиқотчиёни соҳаи иқтисод меафзояд, чунки раванди доимии ҷалби 
воситаҳои молиявӣ барои маблағгузории эҳтиёҷоти кишоварзӣ нақши 
калидӣ дорад. Илова бар ин, ташаккули иқтисодии субъектҳои 
хоҷагидорӣ аз ҳолати рушди зербахши кишоварзӣ, ки дар он таъсис 
ёфтааст ва ба минтақае, ки онҳо фаъолият мекунанд, вобаста аст.

3. Мавзуъ ва мазмуни диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, ки вобаста аз он ба шурои 
диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Коммисияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 - юми декабри соли 2021, 
таҳти №349 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, 
мувофиқат менамояд. Ҳамзамон, таҳқиқот ба талаботи Феҳристи 
ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ 
дода мешаванд ва бо қарори Раёсати комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 ноябри соли 2021, таҳти 
№9 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 7 
мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо ҳаҷми 6,2 ҷ.ч.) ба табъ 
расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мундариҷаи диссертатсия 
алоқаманд мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои 
таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтанд. Теъдоди маводи 
чопшуда ба банди 35-уми тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофик 
мебошад.

5. Дар диссертатсияи Давлатов Н.А. истифодаи мавод бидуни 
иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шуданд, ки аз риоя шудани банди 37-и тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 
Давлатов Н.А. маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи корҳои аз 
тарафи унвонҷӯ чоп нагардидаанд, мавҷуд нест.

Мутобиқи бандҳои 60-61-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ, 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба ӯхда гирифта, комиссия пешниҳод 
менамояд:
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1. Диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзӯи 
«Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 
қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти 
пулӣ ва қарз ба шурои диссертасионии бВ.КОА-ООЗ-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

- Бо пешниҳоди комиссияи ташхиси шурои диссертатсионӣ 
муқарризони расмии диссертатсияи мазкур шахсони зерин муқаррар 
карда шаванд:

- Мирсаидов Аврор Бобоевич - доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессор, муовини директор оид ба корҳои илм ва таълими Институти 
иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

- Махшулов Саидхуҷа Ҷумаевич - номзади илмҳои иқтисодӣ, 
дотсенти кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисодӣ Тоҷикистон.

2. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур муқаррар карда 
шавад.

3. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад. Барои чопи 
автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
аъзои шурои диссертатсионӣ

Аъзоёни комиссия:
доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент 
аъзои шӯрои диссертатсионӣ 

Қодирзода Д.Б.

Б.М.

'ГДД

доктори илмҳои иқтисоди, д 
аъзои шурои диссертатсионӣ
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