
ХУЛОСАИ ниҳоии 
шурои диссертатсионии 6И.КОА-003 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ

Парвандаи аттестатсионии _ 
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 29-уми декабри соли 2022, №20

Барои сазовор донистани Давлатов Навруз Амиршоевич, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи 
ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз.

Диссертатсияи Давлатов Навруз Амиршоевич дар мавзуи «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 санаи 
24-уми октябри соли 2022, қарори №19 аз тарафи шурои диссертатсионии 
6В.КОА-003, дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17), ки он дар асоси фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
03.12.2021 таҳти №349 ташкил гардидааст, барои ҳимоя қабул карда шуд.

Давлатов Навруз Амиршоевич, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 29-уми 
январи соли 1995, дар ноҳияи Темурмалик таваллуд шудааст. Соли 2013 ба 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултети молиявию иқтисодӣ, ихтисоси 
молия ва қарз, дохил шуда, Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 2018 бо 
дипломи аъло хатм намудааст. Аз сентябри соли 2018 то ҳол ба ҳайси 
ассистенти кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
фаъолият дорад.

Аз соли 2020 то ҳол ба ҳайси унвонҷӯй дар кафедраи молия ва суғуртаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Диссертатсия дар кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Роҳбари илмӣ:
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт - доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессор, ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
Муқарризони расмӣ:
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- 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.

Муассисаи пешбар - Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Шириншоҳ Шоҳтемур (ш. Душанбе), дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби 
муқарриз Шукуров Иброҳим Шукурович номзади илмҳои иқтисодӣ, 
профессори кафедраи молия ва қарз дар КАС-и Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, омода шуда, бо раисии н.и.и., 
дотсент Бобоев Алишер Абдираҳмонович дар ҷаласаи васеи кафедраи молия ва 
қарз дар КАС-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 
Шоҳтемур аз 26-уми ноябри соли 2022, суратҷаласаи №4 баррасӣ ва тасдиқ 
карда шудааст. Тақриз аз ҷониби ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор 
Маҳмадёрзода Усмон Маъмур аз 28-уми ноябри соли 2022 тасдиқ карда шуда, 
қайд кардааст, ки кори диссертатсионӣ дар худ кори илмӣ- тахассусиро дар бар 
гирифта, дар он қарорҳо ва коркардҳои нави аз ҷиҳати илмӣ асоснок 
мавҷуданд. Инчунин, дар он таҳқиқи асосҳои назариявии ташкили таъмини 
воситаҳои молиявию қарзӣ, вазъи муосири таъмини захираҳои молиявию 
қарзии субъектҳои кишоварзӣ, самтҳои афзалиятноки таъмини захираҳои 
молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро инъикос 
ёфтааст.

Аз ҷониби довталаб Давлатов Наврӯз Амиршоевич 4 васоити таълимӣ ва 
15 адад интишороти илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия, аз ҷумла 7 адад мақола 
дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чопшуда дорад.

Дар хулосаи додашудаи муассиса, ки аз тарафи муқарриз имзо шудааст, 
қайд гардидааст, ки диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзӯи 
«Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 
қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», кори илмию таҳқиқотии мустақил ва 
баанҷомрасида дониста шуда, ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои диссертатсияи номзадӣ, ки бо “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ” муқаррар шуда ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
Давлатов Наврӯз Амиршоевич барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
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иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз сазовор 
мебошад. Автореферат ва корҳои илмии нашршудаи довталаби дараҷаи илмӣ 
пурра мундариҷаи асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Муҳимтарин интишороти муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия: 
Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

1. Таҳлили рушди молиявию қарзии субъектҳои кишоварзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ [Матн] / Қ.Х. 
Хушвахтзода, Н.А. Давлатов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
бахши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2022. №4. С. 162-174.

2. Хусусиятҳои истифодаи захираҳои молиявию қарзии 
субъектҳои бахши кишоварзӣ [Матн] / Қ.Х. Хушвахтзода, Н.А. Давлатов // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 
иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2022. №5. С.5-11.

3. Давлатов Н.А. Роҳҳои тадбиқ ва баландбардории самаранокии 
олотҳои қарзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ [Матн] / Н.А. Давлатов // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва 
ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2021. № 3. Қисми II. С. 35-47.

4. Давлатов Н.А. Таҳлили вазъи молиявию қарзии таъмини 
талаботҳои субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Давлатов // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 
иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2021. № 4. С. 104-111.

5. Давлатов Н.А. Муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии 
бахши аграрӣ дар шароити муосир [Матн] / Н.А. Давлатов // Ахбори 
академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, бахши ахбор илмҳои иқтисодй. - 
Душанбе, 2021. № 4. С. 145-150.

6. Давлатов Н.А. Усулҳои пардохти хизматрасонии қарзи давлатӣ 
дар замони муосир [Матн] / Н.А. Давлатов, М.Н. Ҳусайнов // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва 
ҷамъиятӣ. -Душанбе, 2020. № 2. С. 42-46.

7. Давлатов Н.А. Механизм ва принсипҳои ташаккули низоми 
молиявию қарзии субъектҳои хоҷагии қишлоқ [Матн] / Н.А. Давлатов // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ - 
иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ-Душанбе, 2020. № 6. С. 122-128.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳои зерин ворид шуданд:
1. Азимов А.Ҷ. — доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишкадаи 

иқтисод ва савдои ДДТТ дар шаҳри Хуҷанд бо чунин эродҳо:
з



- хуб мешуд, ки дар автореферат натиҷаи гузаронидани таҳқиқоти 
интихобӣ муфассалтар шарҳ дода мешуд;

- дар матни автореферат, аз он ҷумла ҷадвалҳо ба баъзе хатогиҳои имлоӣ, 
стилистикӣ ва техникӣ роҳ дода шудаанд.

2. Ҳалимов Л.М. - номзади илмҳои иқтисодӣ дотсенти кафедраи 
фаъолияти бонкии ДДТТ бо чунин эродҳо:

- муаллиф дар саҳифаи 12, расми 1-уми автореферат оид ба механизми 
танзими дастгирии молиявию қарзии соҳаи кишоварзиро мавриди таҳқиқ қарор 
додааст, лекин аз нуқтаи назари мо хуб мешуд, ки агар дар ин қисмат 
самаранокии ин расм инъикос мегардид.

3. Шокиров Р.С. - докгори илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи молия ва 
қарзӣ ДДҲБСТ бо чунин эродҳо:

- муаллиф дар саҳифаи 13, ҷадвалӣ 1 оид ба “Маблағгузориҳои бонкӣ ба 
соҳаи кишоварзии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар солҳои 2017-2021 овардааст, 
лекин, мутаассифона муаллиф дар ҷадвалӣ мазкур нишондиҳандаҳои давлати 
Туркменистонро ҳамчун яке аз давлатҳои Осиёи Марказӣ нишон надодааст” 
мебошад.

4. Имомов М.Қ. - номзади илмҳои иктисодӣ, сардори бахши идоракунии 
сифати таҳсилоти ДБССТ бо чунин эродҳо:

- хуб мешуд, агар муаллиф портфели қарзҳои бонкҳои тиҷоратии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба соҳаи кишоварзӣ дида мебаромад;

- дар матнҳои автореферат, аз ҷумла расмҳо ва ҷадвалҳо ба баъзе 
хатогиҳои имлоӣ ва техникӣ роҳ додаанд.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, қисме аз эродҳо хусусияти тавсиявӣ доранд.
Интихоби муқарризони расмй бо пешниҳоди комиссияи ташхисии 

шурои диссертатсионӣ ва бо мавҷудияти салоҳият ва мавқеи устувор дар 
доираи таҳқиқи масъалаҳои молия, муомилоти пулӣ, қарз ва ҷалби сармояи 
хориҷй, мавҷудияти интишорот дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодиҳӣ ба 
аҳамияти илмию назариявии диссертатсия, ҳамчунин бо розигии шахсӣ барои 
пешниҳоди тақриз асоснок шудааст.

Интихоби муассисаи пешбар бо он асоснок карда шудааст, ки 
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар самти 
илми дахлдор шинохташуда буда, қодир аст, ки арзиши илмӣ ва амалии 
диссертатсияро муайян намояд.

Шурои диссертатсионӣ кайд мекунад, ки аз тарафи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмй дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:
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- ҷанбахои назариявӣ методологӣ ва ташкилии таҳқиқи осори илмии 
намояндагони мактабҳо ва равияхои гуногун дар самти истифодабарии 
захираҳои молиявию қарзии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ, ҷанбаҳои бунёдӣ оид 
ба рущди муносибатҳои молиявию қарзӣ, инчунин натиҷаи таҳқиқотхои 
монографй ва интишороти илмӣ вобаста ба мавзӯи таҳқиқот баррасӣ шудаанд.

- усулҳои гуногуни диалектикӣ оид ба мавзӯи таҳқиқотшаванда, ки 
омӯзиши пайдарҳамии муносибатҳои молиявӣ ва сармоягузориҳоро дар 
инкишоф ва боҳамалоқамандӣ таъмин карда метавонад, аз қабили усулҳои 
умумиилмӣ, ба монанди: абстраксияи илмӣ, таҳлили мантикӣ, синтез ва 
усулҳои махсус: усулҳои системавӣ, комплексӣ, гурӯҳбандӣ, моделсозӣ, 
муқоисавӣ, индексӣ, монографӣ истифода шудаанд.

- дар натиҷаи гузаронидани таҳлили низоми амалкунандаи истифодаи 
захираҳои молиявию қарзӣ, методикаи ягонаи таъмини субъектҳои соҳаи 
кишоварзӣ бо захираҳои молиявию карзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 
карда шуда, дар шаклҳои баҳогузории ҷузъӣ ва умумӣ пешниҳод гардидаанд;

таснифоти омилхои дохилӣ ва берунии истифодаи захираҳои молиявию 
қарзӣ ба соҳаи кишоварзӣ таҳия гардида, таҳлили регрессионӣ-коррелятсионӣ 
ва муодилаи ҳамбастагӣ пешниҳод шудааст, ки дар ҳолати мавҷуд будани 
вобастагии зичи омилҳо дар маҷмуъ, зиёда аз 90 % - и ММД ташаккул меёбад 
ва дар ҳолати муҳайё гардидани шароитхои истифодаи захираҳои молиявию 
қарзии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ, аз ҳисоби зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ ба 1,3 маротиба, маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба 
соҳаи кишоварзӣ ба 1,5 маротиба ва бақияи амонатхои шахсони воқеӣ дар 
бонкҳо ба 1,3 маротиба афзоиш меёбанд.

Аҳаммияти назариявии таҳқикоти мазкур бо он асоснок карда 
мешавад, ки дар он:

- таҳқиқоти гузаронидаи довталаби дараҷаи илмӣ ба масъалаҳои 
таҳқиқ ва шарҳи моҳияти иктисодии иктидори воситаҳои молиявию карзӣ дар 
фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ, асоснок намудани 
механизмҳои муосир ва принсипҳои ташаккулёбии захираҳои молиявию қарзии 
субъектҳои кишоварзӣ, арзёбии вазъи муносибатҳои муҳими молиявию карзии 
таъмини эҳтиёҷоти субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон, муайян намудани 
муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии молиявӣ-қарзии бахши аграрӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; коркарди самтҳои асосии такмили сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи карздиҳии кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; таҳияи модели 
математикии ҷалби захираҳои молиявию карзӣ ва истифодаи онҳо дар 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон равона гардидааст. Хулосаҳо ва 
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тавсияҳои тахияшуда ҳангоми такмили ҷанбаҳои назариявӣ-методологӣ ва 
амалии рушди фаъолияти субъектҳои соҳаи кишвоарзӣ истифода шуда, 
самаранокии онҳо мавриди баррасӣ гардидааст.

- қонунияти ба таври назаррас бештар намудани нақши давлат дар раванди 
фаъолияти субъектҳои соҳаи кишоварзӣ, инчунин, зарурати танзими давлатии 
захираҳои молиявию қарзӣ бо назардошти хусусиятҳои маҳаллӣ ошкор карда 
шудааст.

- аҳаммияти назариявию методии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
пешниҳодҳои назариявию тавсияҳои амалии илман асоскардашуда оид ба 
таъмини захираҳои молиявию қарзӣ ва истифодаи воситаҳои самараноки 
дигари захираҳои муваккатан озод, татбиқи амалии шаклҳои он муҳимияти 
диссертатсия, интихоби мавзуъ ва самти корро муайян мекунад.

- вобаста ба мавзуи таҳқиқот ба хотири такмил ва баландбардории 
сатҳи истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ дар байни субъектҳои соҳаи 
кишвоарзӣ усулҳои абстраксияи илмӣ, усули меъёрй, усули коэффитсиентҳо ва 
моделсозии математикӣ аз рӯйи зерсохтори нишондиҳандаҳои макроиктисодй, 
таҳлил ва синтез, индуксия ва дедуксия истифода гардидаанд.

- асоснок шудааст, ки самаранок истифодабарии захираҳои молиявию 
қарзии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ ҳамчун омил метавонад барои азнавсозии 
иқгидорҳои истеҳсолй, зиёдшавии ҷойҳои нави корӣ, афзоиши шуғли аҳолӣ, 
пастшавии нархи маҳсулот ва афзудани сифати онҳо, баланд гардидани 
рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилӣ ва дар ниҳояти кор, ба беҳтар гардидани 
сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ мусоидат намояд.

- исбот карда шудааст, ки ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми 
қонунгузории кишвар ба раванди беҳдошти субъектҳои соҳаи кишвоварзӣ дар пояи 
таҳияи маҷмуи чорабиниҳои давлатӣ оид ба пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, қарзҳои 
буҷетӣ ва таъмини бехатарии корхона ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 
дар соҳаи фаъолияти субъектҳои соҳаи кишвоварзӣ бо мақсади ҷалби захираҳои 
молнявию қарзии дарозмуддат таъсири назаррас доранд.

Аҳаммиятн амалии натиҷаҳои таҳқиқоти илмип бадастовардаи 
унвонҷӯ чунин тасдиқ мегардад:

- ахаммияти амалин таҳқиқоти анҷомшуда дар он аст, ки натиҷаҳои 
ҷудогонаи онро дар вақти коркарди муқаррароти назариявпю методологй оид 
ба беҳтар кардани фаъолияти субъектҳои соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат 
истифода бурдан мумкин аст. Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия 
ҷойдошта сатҳи самаранокии таҳияи лоиҳаи захираҳои молиявию қарзӣ аз рӯйи 
сегментҳо ва марказҳои масъулият мавриди татбиқ қарор дода шудаанд.
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- натиҷаҳои тахқиқоти методологию назариявии гузаронидашуда дар 
оянда метавонанд ҳамчун базаи маълумотҳо барои гузаронидани таҳқиқотхо, 
коркард ва такмилдиҳии механизмҳои истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ 
дар байни субъекгҳои соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кумак 
расонанд.

Баҳодиҳии саҳеҳии натиҷаҳои тахқиқот ошкор менамояд, ки:
назария дар асоси мукаррароти эътирофшудаи илми иқтисодӣ дар 

самти самаранок истифодабарии захирахои молявию карзии субъектҳои соҳаи 
кишоварзӣ, таҳқиқи нишондиҳандаҳо ва омилҳои таъсиррасон, аз рӯи 
методология ба асарҳои олимони иктисодшинос, аз ҷумла иқтисодчиёни 
хориҷию ватанӣ, ки ба таҳқики таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо 
захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омӯзиши 
нишондиҳандаҳои он машғул шудаанд, мувофиқ мебошад.

назарияҳои асосӣ ва таҳлилҳо бо маводхои дастурҳо, Пайёмҳои 
солонаи Президенти кишвар, ки ба ин масъала бахшида шудаанд, барномахо ва 
Стратегияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои илмии бунёдии 
олимони ватанӣ, инчунин муҳаққиқони мамлакатҳои хориҷа, дар шакли 
ташаккули консепсияҳо нишон дода шудааст. Дар диссертатсия як қатор 
санадҳо ва меъёрҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои конфронсҳои 
илмӣ-амалӣ, монографияҳо ва дигар маводҳои дар матбуоти даврй нашршуда, 
захираҳои иттилоотии Интернет, инчунин коркардҳо аз ҷониби муаллиф 
истифода шудаанд.

истифодаи ғояи асосии диссертатсия бо таҳлили дастурҳо, 
баромадҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ба андешаи олимони 
соҳаи молия ва иқтисод, омӯзиши асарҳои олимони ватаниву хориҷй дар самти 
таҳқиқоти гузаронидашудаи муаллиф асоснок шудааст.

ғояи асосии диссертатсия дар таҳкими механизмҳои таъмини 
субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон меёбад, ки боиси боло рафтани ракобатпазирии иқтисоди миллӣ 
дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, тақвияти иқтидори содиротӣ ва 
воридотивазкунй дар заминаи истифодаи усулҳои муосири дохилию берунии 
молиякунонии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо дарназардошти татбики 
дастовардҳои навтарини инноватсионӣ мегардад.

коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба рушди ҷараёни навоварӣ 
имконияти пешрафти иқтисодиро таъмин намуда, барои таъмини субъектҳои
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сохаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмй:
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ аз коркарди тавсияҳои назариявӣ 

ва амалӣ оид ба роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзй бо захираҳои 
молиявию карзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои соҳа 
иборат мебошад.

- муаллиф дар раванди таҳқиқог истифодабарии захираҳои молиявию 
қарзӣ дар соҳаи кишоварзиро омӯхта, роҳҳои баландбардории самаранок 
истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзиро коркард ва 
самтҳои афзалиятноки онро дар кишвар таҳия намудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот 
дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ пешниҳод гардидаанд.

- муқаррароту хулосаҳо ва нуктаҳои муҳимми диссертатсия дар 
конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ, семинару 
конфронсҳои дохилидонишгоҳии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ироа 
гардидаанд. Бештари мақолаҳои муаллифи рисола дар солҳои 2018 - 2022 дар 
маводи конференсияҳои илмию амалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯйи 
чоп омадаанд.

- натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии муаллиф дар амалия татбиқ карда 
шудаанд (санади татбиқ аз Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 
октябри соли 2022, №2/и-2824 ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 10 марти 
соли 2022 №21 -04);

- муқаррароти асосии диссертатсия дар 15 мақолаҳои илмй дар ҳаҷми 
умумии 6,2 ҷузъи чопй, аз ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии 
тавсияшудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.

- натиҷаҳои асосии таҳқиқоти гузаронидашуда дар конференсияҳои илмию 
амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявие, ки дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли солҳои 2018- 
2022 баргузор гардидаанд, аз ҷониби муаллиф ба тариқи маърӯза баён 
гардидаанд.

Дар маҷлиси шурои диссертатсионии бО.КОА-ООЗ аз санаи 29.12.2022 
қарори сазовор донистани Давлатов Навруз Амиршоевич бо дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ 
ва қарз қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 15 
нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм 5 нафар аз рӯйи ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда. Аз 15 нафар иштирокдоштагон дар маҷлис, ки 
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ба шуро шомил буданд, 15 нафар овоз доданд: тарафдор - 15, муқобил - нест, 
бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раисикунандаи маҷлиси 
доктори илм\ои иқг ҒГизомов С.Ф.

<5>^Курбонов А.К.
Котиби илмии шурои 
доктори илмхои иқги 

29.12.2022

Мухри муассиса
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